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O tem como tema a
para abordar as bricolagens cotidianas, situações

contemporâneas que originam novos sentidos para identidade e alteridade, para
construções e usos, para pensamentos e representações. Essa proposta alude a
situações contemporâneas de bricolagens do viver: grafites que reinventam espaços
urbanos, drags que reinventam a alteridade, criações cotidianas que reinventam o
erudito e o popular, numa profusão que não cessa de gerar novos sentidos. A idéia é
investigar os fluxos entre local e global, centro e periferia e a capacidade das culturas
se repensarem diante dos enfretamentos que tais relações lhes provocam.

Esse tema nasce das entranhas do nosso programa de PPGCV, das
transformações pelas quais tem passado nas investigações abrigadas no deslizante
terreno da cultura visual. Nesta terceira edição, além das mesas temáticas dos grupos de
pesquisas a) História, teoria e crítica da arte e da imagem, b) Poéticas visuais e processos
de criação e c) Culturas da imagem e processos de mediação, o seminário incorporou
um GT de narrativas visuais como forma de comunicação. Esse GT integra todas as
linhas, e solta fiapos em várias direções. O professor Edgar Franco convidou o professor
Elydio (UNESP) para junto comandarem a festa imagética de produção de sentidos:
filmes, montagens e outras propostas visuais que incitam diálogos sobre questões da
cultura visual, arte, história da arte e da cultura, educação, tecnologia, entretenimento e
design. As três linhas se deixam atravessar por grafites, moda, arte digital, ilustração,
aprendizagens artísticas, estéticas e culturais dentro e fora dos muros da escola, o
cinema, o vídeo, o hip hop, o corpo, a fotografia, a boneca Barbie, a drag e a messiânica. A
gravura e os avatares, as HQs e os grupos populares. As linhas ora se tocam, ora se
embaralham, mesmo que demarquemos fronteirasentre elas.

O tema “reinvenção” implicou nos desafios que tivemos na construção desse
evento, que entre planejamentos, frustrações e realizações, a equipe ampliada que
ajudou a construí-lo, foi compreendendo que estivemos o tempo todo nos reinventando,
nenhuma solução de prateleira nos foi dada. O Pablo pensou o site que o Sérgio
construiu e que o Charles repensou e reconstruiu na implementação do mesmo. O site
foi pensado para ser de fácil reinvenção, todos os menus e todo o visual podem ser
facilmente transformados de qualquer computador. O sistema de avaliação foi pensado
para que os professores pareceristas pudessem ter uma visão de todos os trabalhos
inscritos e pudessem decidir de acordo com as suas conveniências como dividir esta
tarefa. Tivemos ainda a idéia de criar um “fórum de pareceristas” que não vingou. Mas,
que sabe no próximo. O aumento do número de trabalhos inscritos para comunicação
fez com que chamássemos avaliadores convidados, nosso muito obrigado as
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professoras Sainy Veloso, Márcia Metran, Teresinha Losada e Lilian Amaral. A inscrição
por meio do site permite que conheçamos melhor aqueles que se inscrevem no
seminário através dos relatórios que ele gera automaticamente. Com os dados
armazenados podemos gerar relatórios para saber a origem dos inscritos, estado,
instituição. Recebemos 151 trabalhos das regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste
abrangendo representações de todo o território nacional. O site aprendeu muito com
seuserrose acertose já vem sendo aprimorado para o próximo ano.

Quando o tema do Seminário veio à tona, a Rosi e o Wolney foram no mercado
de Belo Horizonte (CONFAEB 2009) e daí surgiram as primeiras idéias de sacola e
identidade visual. Wolney começou, passou a bola para Genilda, para o Alexandre, a
Leda opinou e “a coisa” foi nascendo. Numa determinada reunião Jordana e a Agatha
começaram uma brincadeira de fazer composições com artesanatos, quinquilharias e
objetos do cotidiano tais como santos, celulares e chinelos. Nasceu a imagem do
cartaz e do site, que agregou as marcas que o Wolney e a Genilda já haviam
desenvolvido anteriormente. Identidade visual resolvida passa por outras decupações
nas mãos de Aurisberg e Tales responsáveis pela diagramação deste CD/anais. Os
dois chamam o Lucas, que entra no desafio da edição do cd que depois o Gabriel fará a
queima. Quem é dono do quê nesse processo? A professora Maristela Novaes
professora da FAV e aluna do mestrado um grupo de alunas do Design de Moda no
processo da criação da proposta das sacolas, camisetas e bottons. Vieram as
costureiras da comunidade para uma oficina de corte e costura, corta daqui, corta de
lá, pano não pode sobrar, Dona Geralda não admite desperdício! A sobra vai virar
avental e a professora Maristela provoca: “E que tal uma campanha pela alimentação
saudável envolvendo o design de moda, o gráfico e as artes plásticas? A silkagem das
camisetas e sacolas ficou por conta da Fazdecor da Adriane Camilo.

A Genilda criou faixas para marcadores de papel, de tão bonitas uma delas
virou a identidade nas nossas correspondências. Foi com uma lamparina de lata que a
primeira notícia sobre o III Seminário circulou na lista da ANPAP e foi para vários
outros pontos digitais de divulgação. A Luciana Hidemi partiu do que a Genilda havia
desenhado e incrementou nosso processo de comunicação enviando periodicamente
avisos muito descolados sobre a programação cultural que ia sendo definida.

Para abrir o evento, teremos um convidado de honra, o Sr. José Luiz Zagati o
criador do “Cinema para todos – Associação Cultural Zagati” numa periferia de Taboão
da Serra-SP. Como e porque ele foi convidado? Numa conversa de fim de reunião, a
profa. Leda comenta que gostaria de uma fala não acadêmica para a abertura do
seminário, a profa. Alice Martins cuja pesquisa de pós-doutorado é catadores de
sucata da indústria cultural abre o seu computador e apresenta esse fazedor de
sonhos. Paixão a primeira vista e o convite para que ele viesse compartilhar conosco “a
experiência mágica de interagir com histórias mostradas pelas luzes em movimento e
sons lançados de um projetor para dançar na superfície de um telão” (Alice Martins).

Teremos a exposição “Ocupação“ de Zé César, gravurista e professor do nosso
programa de Pós-Graduação. Segundo o artista, "Os centros urbanos estão crescendo



de forma desordenada, aleatória e caótica". Além de artista plástico, Zé César também
é percussionista da Umbando, banda que se apresentará no dia 09 de junho com um
som rítmico e dançante, aglomerando elementos do samba, maracatu, forró, entre
outros. Pura reinvenção de ritmos no Centro Oeste brasileiro. Teremos a Rosi Martins
performando suas andarilhas e o prof Edgar com seu POSTHUMAN TANTRA - The
Cyber Pagelança (Performance Multimídia).

Por último, mas não menos importante, o evento abriu inscrições para a
participação via web-conferência para os alunos dos cursos de Licenciatura em Artes
Visuais na modalidade a distância, outra reinvenção da FAV.

Neste III Seminário Nacional de Pesquisa em Cultura Visual – Reinvenção do
Humano a discussão sobre arte e cultura visual considera os encontros, econhecimentos
e reconstruções identitárias, na contramão das chamadas tradições “puras”. Estas, se é
que um dia existiram foram se diluindo paulatinamente, transformando-se ao longo do
processo, gerando uma multiplicidade de formas, orais, neo-escritas, eletrônicas, etc.

É dentro desta perspectiva que a discussão sobre cultura visual constitui-se em um
valioso campo de interlocução, pois considera as contribuições da antropologia, da história
das mentalidades, da psicologia e psicanálise, dos estudos culturais e pós-coloniais,
formandoumfeixetransdisciplinarparaapercepçãodesituaçõesentre-fronteiras.

Em nome da comissão do evento (profa. Dra. Rita Andrade e professor Dr.
Cleomar) quero agradecer a todos aqueles que contribuíram na invenção dessa
reinvenção: ao prof. Raimundo Martins, diretor da FAV e sua equipe, ao prof. Dr.
Anselmo Pessoa Neto, Pró-Reitor de Cultura e Extensão, à profa. Dra. Divina Das
Dores De Paula Cardoso Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, às instituições:
CAPES, IPHAN-GO, CIAR e CERCOMP. Quero agradecer também a equipe da FAV-
EAD que tanto colaborou nesse processo.

A terceira edição do evento celebra o caminhar do nosso Programa de Pós-
Graduação em Cultura Visual, coordenado pela professora Dra. Irene Tourinho.
Confirma sua capacidade dialógica com outros programas e com outras áreas de
pesquisa. Contamina os aprendizes e aspirantes a investigadores. Afirma-se no
cenário nacional com portas abertas para outros contextos. Este ano estamos
recebendo o prof. Dr. Fernando Miranda da Universidad de la República – Uruguay
além dos professores Dr. Fábio José Rodrigues da Universidade Regional do Cariri –
URCA, Dra. Teresinha Losada da UNIRIO e a profa. Lilian Amaral do museu aberto
BR/. O seminário vem crescendo, intensificando conversas e debates,
proporcionando trocas acadêmicas e se consolidando como uma plataforma de
discussão e investigação na área. No mais, entoando o mote do cego Aderaldo: é um
dedo/ é um dado/ é um dia (pausa) é um dia/é um dado/ é um dedo. E haja prosa...
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CULTURA VISUAL: NO CONTEXTO DAS PEDAGOGIAS CONTEMPORÂNEAS 
E SEU MODELO EDUCATIVO

Fábio José Rodrigues da Costa*

1. Introdução

Cultura Visual, Educação e Reinvenções Identitárias foi o tema proposto pela 
Coordenação do III Seminário Nacional de Pesquisa em Cultura Visual para esta 
manhã e parece-me extremamente oportuno trazermos à pauta do dia as interpre-
tações que cada um pode fazer dos imbricamentos resultantes desta triangulação.

Por entender que meu lugar aqui é o de uma pessoa que busca exercitar 
diferentes formas de interpretar a si mesmo e ao mundo não trago em minha fala 
uma verdade absoluta e normatizada por um modelo de sociedade moderna e de 
uma cultura modernista que ainda orienta nosso imaginário sobre nós mesmos 
e sobre os outros.

Minhas opções estão motivadas em minha história de vida que ao longo 
de 40 anos tem me reinventado como humano. Nessa caminhada, nesse “me 
fazer” humano desconstruo e reconstruo a mim mesmo a partir de meu diálogo 
com outros humanos e com seus mundos, com suas culturas.

Esse exercício dialogal, esse diálogo intercultural me ajuda a experimentar 
outras formas de narrativa científica que não reproduza o modelo canônico posi-
tivista no qual o pesquisador constata a verdade se distanciando da realidade e de 
sua própria condição humana. Minha compreensão da ciência e do fazer científico 
está orientada pela consciência que tenho de minha presença no mundo, uma pre-
sença “que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que interfere, que trans-
forma, que fala do que faz mas também do que sonha; que constata, que compara, 
avalia, aprecia, que decide, que abre caminho” (FREIRE, 2001, p. 124).

A partir de minha presença no mundo é que me proponho a pensar a 
cultura entendendo-a 

como um conjunto de formas simbólicas, de ações intencionadas, de objetos e 
expressões de vários tipos produzidos, transmitidos e recebidos em contex-
tos socialmente específicos e historicamente estruturados utilizando proces-
sos igualmente específicos para tais contextos (GISBERT, 2006, p. 01).

* Doutor em Arte/Educa-
ção pela Universidade de 
Sevilla – Espanha. Profes-
sor do Departamento de 
Artes Visuais e Diretor da 
Escola de Artes Reitora 
Violeta Arraes Gervaiseau 
da Universidade Regional 
do Cariri – URCA. Líder 
do Grupo de Pesquisa 
“Ensino da Arte em Con-
textos Contemporâneos” 
– GPEACC/CNPq. Membro 
da Rede Ibero-americana 
de Educação Artística – 
RIAEA. Representante 
do Brasil no Conselho 
Latino-americano de Edu-
cação pela Arte – CLEA 
juntamente com Lêda 
Guimarães da UFG.
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Estas formas simbólicas são o resultado dos diferentes modos de interpreta-
ção da presença do homem no mundo e se constituem em elementos identitários que 
delimitam aos distintos grupos sociais e étnicos e suas culturas. Para Eisner (2004) 

todas as culturas do mundo exibem conquistas que representam a quin-
ta essência da imaginação humana, obras de uma maestria tão deslum-
brante que mudam a forma de ver o mundo de quem as contemplam, as 
escutam ou as lêem (p. 16).

Processos de transmissão cultural foram desenvolvidos por todas as culturas 
do mundo como mecanismos de tornar público suas próprias experiências para que 
outros possam também experimentá-las (EISNER, 1998), portanto, posso dizer que 
estes mecanismos de transmissão cultural são conhecidos hoje como educação.

E antes que alguns de vocês ou muitos de vocês demonstrem incômodo 
ao ouvirem/lerem esta palavra, me permitam dizer que não estou me referindo 
à educação escolar, mas ao que Dewey chama de “’vida’ para designar toda a 
extensão da experiência, tanto racial como individual” (2004, p. 14).  

Para Dewey a palavra “vida” não só designa as dimensões fisiológicas do 
ser humano, mas também, costumes, instituições, crenças, vitorias e derrotas, 
ócios e ocupações (2004). A vida entendida em seu sentido amplo exige a ex-
periência como condição fundamental para a garantia da renovação tanto da 
existência fisiológica da humanidade como de suas crenças, ideais, esperanças, 
felicidade, misérias e práticas. Ainda para o filósofo seria a educação em seu 
sentido amplo o meio pelo qual se daria a continuidade da vida.

Partindo de Dewey e me reencontrando com Paulo Freire que sempre de-
fendeu a educação como prática da liberdade é que me proponho a tratar da 
Cultura Visual enquanto uma das pedagogias contemporâneas que apresenta 
um modelo educativo inserido na pós-modernidade/mundo (SOUZA, 2004) para 
o exercício renovador das sociedades contemporâneas.

2. Aproximações a Cultura Visual

Para Walker y Chaplin (2002) os Estudos de Cultura Visual são um híbrido 
pluridisciplinar formado como consequência da convergência de uma variedade 
de disciplinas ou metodologias. 
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Os Estudos de Cultura Visual são, por natureza, interdisciplinares porque 

a cultura visual se trata desde um ponto de vista muito mais ativo e se 
baseia no papel determinante que desempenha a cultura visual na cultu-
ra mais ampla a que pertence (MIRZOEFF, 2003, p. 21).

Mirzoeff (2003) acredita que a cultura visual é uma disciplina interdiscipli-
nar e tática e não acadêmica já que se centra em interpretar a compreensão das 
respostas que os indivíduos e grupos dão aos meios de comunicação. Por isso 
seu aspecto de novo resida na centralidade do visual como um lugar de criação 
e discussão dos significados. 

A criação e discussão dos significados ficam justificadas a partir do ins-
tante em que se aceita que 

Todos consumimos e desfrutamos da cultura visual, mas seu estudo sis-
temático no contexto universitário nos indica que o objetivo é mais uma 
compreensão crítica de seu caráter, poder e funções sociais que uma 
mera apreciação (WALKER Y CHAPLIN, 2002, p. 18).

Esta busca de compreensão crítica se deve considerar ou tomar como um 
desafio já que a cultura visual contemporânea é um objeto em movimento, em 
mutação permanente e que a cultura visual é um guarda-chuva que abriga uma 
série de interesses uma vez que podemos discutir e pesquisar sobre anúncios, 
objetos de design, moda, filmes, graffiti, fotografia, shows de rock/pop, pintura, 
escultura, performances entre outros (WALKER Y CHAPLIN, 2002).

Na atualidade, a mestiçagem é o que caracteriza a cultura e isso faz com 
que se observe uma interação e fusão tanto entre as distintas linguagens da arte 
como destas com os meios de comunicação que causam o fim das fronteiras en-
tre estes saberes que caracterizam a cultura visual contemporânea.

Mitchell (2002) defende os Estudos de Cultura Visual como área de co-
nhecimento e a cultura visual como seu objeto de estudo e que este apresenta 
algumas hipóteses como a de que a visão é uma construção cultural aprendida 
e cultivada e que sua história estaria relacionada com a história das artes, das 
tecnologias, das mídias e das práticas sociais de representação e recepção, mas 
fundamentalmente entrelaçada com as sociedades humanas e suas dimensões 
éticas, políticas, estéticas e na epistemologia do ver e ser visto.
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Outro aspecto também importante presente no pensamento de Mitchell 
diz respeito à dimensão pedagógica, portanto, educativa da cultura visual quan-
do esta se propõe a mostrar a visualidade e está entendida não só como a cons-
trução social da visão, mas também como a construção visual do social.

Não obstante, para Mitchell (2002) os Estudos Visuais não são sinônimos 
de estudos da imagem já que a 

cultura visual fixa sua atenção em todas aquelas coisas estranhas que 
fazemos enquanto olhamos, contemplamos, mostramos e presumimos 
ou pelo contrário, enquanto nos ocultamos, dissimulamos ou voltamos 
a olhar (p. 21).

Para Mitchell (1994) citado por Mirzoeff (2002) a compreensão dos ele-
mentos que formam a condição de espectador (o olhar, o olhar fixo, a olhadela, 
as práticas de observação, a vigilância e o prazer visual) pode ser um problema 
tão profundo como as diversas formas de leitura (o ato de decifrar, a decodifica-
ção, a interpretação, etc.) e esta “experiência visual” ou “alfabetismo visual” não 
se pode explicar por completo mediante o modelo textual.

Tal perspectiva conduz a Mirzoeff (2002) a afirmar que a experiência vi-
sual ocorre fora dos lugares de observação estruturados o que conduz a cultura 
visual a dar “prioridade a experiência cotidiana do visual, desde a instantânea até 
o vídeo e inclusive a exposição de obras de arte” (p. 25).

3. A Cultura Visual e sua Dimensão Educativa/Pedagógica

A cultura visual apresenta um poder educativo assombroso e disso não 
temos dúvidas, mas esta cultura visual que forma parte da vida cotidiana de to-
dos também se revela como uma preocupação para os professores de artes, pe-
dagogos, psicólogos e para os defensores de que na escola os estudantes devam 
conhecer, aprender e compreender o que representa a cultura visual.

Para Freedman (2006) a cultura visual pode ajudar e pode ser prejudicial 
ao mesmo tempo, podendo ser segura e perigosa, criativa e destrutiva. Assim, 

é mais importante ajudar os alunos a estudar esta variedade de significa-
dos que tentar protegê-los das imagens, cuja tipologia irão descobrindo, 
progressivamente, fora da escola (p. 13).
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A partir de Hernández (2000) e Freedman (2006) a cultura visual é um tema 
de interesse para a arte/educação, mas o interesse está diretamente relacionado 
com os artefatos e objetos artísticos, não só os canônicos, mas os produzidos no 
presente e os do passado; os que se vinculam a própria cultura com os de outros 
povos; os que estão nos museus e os que aparecem nos anúncios; nos videocli-
pes ou nos sites de internet; os que realizam os professores e os próprios alunos 
(HERNÁNDEZ, 2000). 

Para Freedman (2006, p. 26) os vínculos entre as artes visuais, a cultura 
visual, a educação e a arte/educação são inumeráveis por que:

i.  A educação em artes visuais tem lugar no âmbito da cultura visual e através 
dela dentro e fora das escolas, em todos os níveis educativos, através dos 
objetos, das idéias, das crenças e das práticas que constituem a totalidade 
da experiência visual humana concebida; dá forma a nosso pensamento so-
bre o mundo e nos leva a criar novo conhecimento através da forma visual;

ii.  A arte/educação, em seu entorno institucional e não institucional, se re-
aliza em uma sala de educação infantil ou em uma faculdade de arte, em 
uma sala de desenho ou como parte de uma unidade de ciências interdis-
ciplinar, ajuda a desenvolver significados qualitativos através da experiên-
cia de vida dentro e fora da escola;

iii.  Ao encontramos nas salas de aula, nas galerias dos museus, nos centros 
comunitários, nas casas das pessoas, na rua, nos cinemas;

iv. A arte/educação informal tem lugar ao longo de nossas vidas cada vez que 
nos encontramos com a cultura visual e falamos ou discutimos de forma 
reflexiva sobre ela.

3.1. Modelos Educativos para Conhecer, Aprender, Compreender e Inter-
pretar a Cultura Visual

No contexto da arte/educação contemporânea e pós-moderna podemos 
localizar alguns modelos educativos para a educação e o ensino de artes que par-
tem da cultura visual. Estes por sua vez não são antagônicos, mas apresentam 
algumas especificidades.
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3.1.1. Interpretar a Cultura Visual

O primeiro modelo educativo é proposto por Kerry Freedman e se baseia 
efetivamente nos aspectos educativos da cultura visual que ademais de contri-
buir diretamente com a construção de identidades se adéqua às exigências de 
uma democracia contemporânea que tem a ver com a “liberdade de informação 
em toda uma gama de formas de arte visual necessárias para a criação de conhe-
cimento individual e grupal” (2006, p. 27).

Este modelo educativo reconhece que nesta democracia contemporânea 
as pessoas não só podem falar livremente, podem acessar visualmente, apresen-
tar e duplicar, manipular e divulgar mundialmente imagens fixas e em movimen-
to. Portanto, as imagens da cultura visual são vistas constantemente e interpre-
tadas instantaneamente, gerando um novo conhecimento também pela criação 
de novas imagens relacionadas a contextos e identidades.

Nestes procedimentos mediatizados por esta democracia, novas formas 
de relações sociais são estabelecidas entre criadores, entre criadores e especta-
dores e entre espectadores. 

O pensamento de Freedman, acerca da cultura visual e suas vinculações 
educativas, o conduz a considerar o papel mediador que exercem as artes visu-
ais na interação entre as pessoas e estas respondem de maneira diferente aos 
transmissores de imagens.

Para ela o trabalho com cultura visual a partir das artes visuais gera no 
contexto da escola e da sala de aula o surgimento de comunidades interpretativas, 
uma vez que se cria cultura visual e se discute sobre a mesma. Todavia, a interpre-
tação de imagens deve ser mesclada entre as imagens da cultura visual popular 
com as das artes e esta mescla dá lugar tanto a produção de novas imagens como 
do aparecimento de novos significados para a arte (FREEDMAN, 2006).

As mudanças que dão origem a novas produções e a novos significados 
têm muito a ver com as rupturas que a arte contemporânea demonstra a partir 
do aspecto ilimitado das formas dos objetos artísticos. E isso desafia o ensino 
de arte dentro da Arte/Educação pós-moderna uma vez que esta adquire uma 
responsabilidade cada vez mais importante já que os limites entre educação, alta 
cultura e entretenimento se diluem e os alunos cada vez mais aprendem a partir 
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das artes visuais. “No contexto de mudar a cultura visual, se devem estudar os 
desafios aos limites da forma, aos limites do objeto e aos limites das disciplinas 
escolares” (FREEDMAN, 2006, p. 41).

Isso significa que no âmbito de um ensino de arte orientado pela cultura visual, 
este desafiaria os limites entre novas formas visuais e tradicionais incluindo a pintura, 
a escultura, a infográfica, o design de moda, a arquitetura, a televisão, os quadrinhos e 
os desenhos animados, a publicidade para revistas, a web arte, etc., além do fato que a 
cultura visual se depara com artes que normalmente não se descrevem como visuais, 
como a dança, o teatro, a televisão e o cinema (FREEDMAN, 2006).

Tal perspectiva permite compreender que os artistas contemporâneos 
quebraram os limites do ‘objeto’ de muitas formas e estão voltando a centrar 
sua atenção nas relações entre objetos. À medida que os limites das formas de 
cultura visual se diluíram, os objetos são convertidos em pedaços reciclados de 
outros objetos que estão unidos em um collage que se copia, se duplica e se mul-
tiplica (FREEDMAN, 2006). 

Compreender a cultura visual pós-moderna pode ser facilitado a partir 
dos conceitos elencados por Freedman (2006): 1) arte como produção cultural; 
2) fluxo temporal e espacial; 3) democratização e preocupação pela qualidade do 
outro; 4) aceitação do conflito conceitual; 5) leituras múltiplas.

Estes conceitos que constituem e contem a cultura visual pós-moderna 
são importantes para reconceitualizar o currículo em geral tendo como marco o 
ensino da própria cultura visual. Freedman (2006) acrescenta um marco concei-
tual fundamentado no contexto e no processo de análise de artefatos, formas e 
experiências. Para ela, os conceitos são: 1) contextos de produção; 2) contextos 
de exploração; 3) função e significado; 4) apoio estrutural.

Como observado o modelo educativo proposto por Freedman está direta-
mente relacionado com o currículo e não só para a educação básica. Ela propõe 
um currículo orientado na interpretação da cultura visual desde a educação in-
fantil até a educação universitária.

Partindo de uma concepção pós-moderna de currículo Freedman propõe que 
o currículo fundamentado na cultura visual seja concebido como um processo e 
que resulte da collage já que as “formas de produção curricular (teoria do currículo, 
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pesquisa e implementação) tem parecidas qualidades de collage. Estão impostas por 
múltiplas contribuições, de diversas fontes, com interesses opostos” (2006, p. 147).

Segundo a mesma o enfoque pós-moderno torna o processo curricular 
transparente e 

deve ser visto como uma combinação de informação ao estilo de uma 
collage – como outros aspectos da vida – que é necessariamente ambíguo 
e que sugere múltiplos significados. É uma parte vital da experiência 
vivida (FREEDMAN, 2006, p. 148).

Diferentemente de outros modelos educativos que dificilmente fazem re-
ferência ao currículo para o ensino superior, Freedman apresenta o alcance e 
sequência do ensino da cultura visual e que ao chegar ao ensino na educação 
superior, sugere e apresenta como base os seguintes conceitos:

Bases Conceituais para o Currículo em Cultura Visual para a Educação Superior

Sociedade A arte é uma forma de produção social.

Imaginação
A criação e a visualização de alto nível requerem um amplo 
conhecimento e reflexão sobre o uso da imaginação.

Ponto de vista/postura
Os profissionais da arte se posicionam filosoficamente 
através dos exemplos de suas criações e interpretações.

Interpretação
O significado complexo se desenvolve através de diversos 
filtros interpretativos que permitem uma reflexão e uma 
análise reflexiva.

Identidade
A arte é uma afirmação pessoal em um contexto cultural com 
um estilo individual.

Cultura
A arte e suas comunidades profissionais promovem a 
coisificação e a crítica cultural.

Mediação
A arte media outras formas culturais e conecta pessoas e 
culturas do passado e do presente.

Passado/presente
Os profissionais da arte desafiam a história no 
desenvolvimento do pensamento contemporâneo.

Forma
Os profissionais da arte aprendem regras formais aceitadas e 
quando podem rompem com elas.

Meio
O domínio dos meios de alto nível inclui a capacidade de 
levar os meios aos limites.
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Busca
O desenvolvimento profissional em arte é um processo de 
busca disciplinada.

Crítica
A crítica de arte de alto nível depende do conhecimento 
interdisciplinar do passado e do presente.

Contextos
Existem importantes relações entre formas artísticas e entre 
a arte e outras formas de cultura.

Prática reflexiva
A prática reflexiva se desenvolve e se mantém através das 
comunidades profissionais.

Didática
Os profissionais da arte com frequência têm em conta a ética 
de suas decisões sobre a arte.

Segundo Aguirre (2005) a concepção de currículo de Freedman parte da 
constatação de que na contemporaneidade os alunos estão orientados por um 
currículo centrado no estudo de obras canônicas da arte e estão aprendendo 
informações demasiadamente superficiais e estereotipadas sobre as imagens e 
sugere que o currículo inclua a análise da cultura visual e suas variantes para 
que compreendam melhor as complexidades da imaginária que os rodeia.

3.1.2. Compreender a Cultura Visual

O modelo educativo proposto por Freedman está fundamentado na inter-
pretação da cultura visual, portanto, é diferente do proposto por Hernández já que 
para este é necessário compreender a cultura visual que segundo Aguirre (2005) 

se sustenta na idéia de que as imagens são mediadoras de valores culturais 
e que a função da arte/educação para a ‘compreensão da cultura visual’ é 
reconhecer estas metáforas e seu valor em diferentes culturas (p. 311).

Hernández (2000) partindo da arte/educação pós-moderna propõe que a 
mesma deva “favorecer a compreensão da cultura visual mediante a aprendiza-
gem de estratégias de interpretação frente aos ‘objetos’ (físicos ou midiáticos) 
que conformam a Cultura Visual” (p. 44).

O modelo educativo proposto por Hernández concebe a arte como parte 
da cultura visual atuando como mediadora sendo esta mediação “uma derivação 
da idéia de Vigotsky de mediação no qual o ‘signo é possuidor de significados’, 
supondo que a Arte, os objetos e meios da Cultura Visual, contribuam para que 
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os seres humanos construam sua relação-representação com os objetos mate-
riais de cada cultura (HERNÁNDEZ, 2000).

Uma Arte/Educação e um ensino de artes para a Compreensão conside-
ram que a noção de Cultura Visual responde as mudanças nas noções de Arte, 
Cultura, Imagem, História, Educação e está vinculada a noção de ‘mediação’ de 
representações, valores e identidades. 

Tanto o modelo educativo orientado na interpretação da cultura visual 
como o modelo centrado na compreensão compartilham e se apoiam na noção 
de Lyotard de pequenas narrativas e que, segundo Aguirre (2005) “na idéia de 
que todas as histórias são significativas e relevantes e que todos temos o ‘direito 
de narrar’” (p. 312).

Tal perspectiva tem suas implicações curriculares uma vez que cabe a Arte/
Educação e ao ensino de artes para a Compreensão da Cultura Visual abordar as 
imagens como representações sociais desde uma concepção transdisciplinar, com 
características evolutivas, sociais e culturais dos alunos, estabelecendo conexões 
interculturais e a partir de uma posição social crítica (HERNÁNDEZ, 2000).

Para Hernández e seu modelo educativo é fundamental que se defina a 
concepção de aprendizagem que impõe esta proposição já que ela está imbrica-
da em seu modelo educativo. Assim, se baseando em alguns autores e, princi-
palmente, nas significativas contribuições de Vigotsky, propõe uma concepção 
de aprendizagem como resultado da relação entre a construção da subjetividade 
individual e a construção social da compreensão.

Esta concepção de aprendizagem para a compreensão da cultura visual 
entende que os alunos são o resultado de contextos sócio-culturais concretos e 
de épocas históricas que afirmam determinados tipos de valores. Portanto, chega 
à escola com uma identidade, uma biografia em construção, fundamentada em 
suas experiências de gênero, raça e classe social e com uma série de noções so-
bre a autoridade e o saber. Traz consigo não só conhecimentos, mas construções 
da sociedade e de si mesmos resultantes de suas experiências sócio-culturais 
anteriores (HERNÁNDEZ, 2000). 

Concebendo a aprendizagem como dialética e socialmente construída es-
tabelece seus vínculos com o ensino e este a cargo de um professor que “tam-
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bém possui pensamento e uma representação da realidade que se projeta ‘no 
que’ e ‘no como’ ensinar (IDEM, p. 150). 

Para Aguirre (2005) a arte/educação e o ensino de artes para a compre-
ensão exigem estratégias de aprendizagem baseada no método de interpretação 
desconstrutivista que por sua vez está a formular uma classe de professores 
preparados para trabalhar com estratégias de ensino amparadas na cultura. 

Por outro lado, a ênfase que o reconstrutivismo põe no significado mais 
que na forma requer professores habituados com a decodificação e a 
desconstrução das imagens visuais (p. 315).

Esta decodificação e desconstrução das imagens visuais como método 
para a compreensão da cultura visual exige abordar as imagens como represen-
tações sociais e para este propósito são necessárias as noções de ‘desconstru-
ção’ e ‘duplo código’, que permitem abordar as imagens de maneira interdiscipli-
nar e trabalhando com as características dos alunos para estabelecer conexões 
interculturais críticas (AGUIRRE, 2005).

4. Conclusão

Não estou convencido neste exercício que devo apresentar uma conclu-
são porque acredito que na contemporaneidade estamos a questionar o conheci-
mento e gerando outras formas de interpretá-lo, assim, posso dizer que me atre-
vo a provocar esta audiência a transgredir a forma absolutista de verdade sobre 
tudo e, particularmente, sobre a formação de sujeitos para o tempo presente.

Isso significa que a Cultura Visual está a nos reinventar como humanos e 
a exigir um educador contemporâneo que estuda, pesquisa, questiona, provoca, 
propõe e experimenta no terreno de sua formação e no exercício da docência o 
que chamo de pedagogias contemporâneas e seus modelos educativos. 

Estas pedagogias e seus modelos educativos estão a (re)conceitualizar o 
currículo para a formação geral do trabalhador/cidadão e para a formação do 
professor considerando que no terreno da arte/educação pós-moderna as co-
nexões entre as disciplinas curriculares e os repertórios estéticos juvenis são 
completamente inexistentes. Portanto, a produção cultural em geral e a produ-
zida pelas artes visuais deixam de ser uma ferramenta importante na experiên-
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cia formativa dos jovens. Os saberes escolares estão distantes do mundo dos 
jovens deixando de serem catalisadores, impulsores da experiência estética e de 
contribuir para a construção de suas identidades. Isso gera preocupações para 
a educação e a arte/educação porque ao considerarmos a relevância que tem as 
visualidades e musicalidades na conformação dos imaginários identitários dos 
jovens veremos a urgente necessidade de renovar as práticas educativas nas 
sociedades contemporâneas (AGUIRRE, 2006). 

Todas as pedagogias contemporâneas e seus modelos educativos impõem 
que seja reformulada, (re)conceitualizada, (re)significada a formação inicial e 
continuada do professor em geral, e particularmente, do professor de artes. E 
isso se justifica em razão do perfil modernista do professor caracterizado pela 
incorporação de modismos reunindo idéias, conteúdos, metodologias, atitudes e 
comportamentos sociais de modo compulsivo e na maioria das vezes sem assu-
mir e assimilar significados e sem previsão das consequências porque acredita 
ter uma boa base de informação sobre a arte e supõe estar atualizado das novi-
dades e porque para ele ‘saber fazer’ é a condição essencial para ‘saber e poder 
ensinar’ e porque se ensina aquilo que se sabe (GISBERT, 2006).
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AVATARES EN LA CULTURA VISUAL – CONSIDERACIONES 
PARA PENSAR LA REINVENCIÓN DE LA IDENTIDAD

Fernando Miranda* 
fmiranda@enba.edu.uy

Universidad de la República (Uruguay)

Resumen
El texto aborda la condición de la época contemporánea respecto de la conside-
ración de la diversidad y la diferencia. En este sentido, se conceptualiza la idea 
de identidad como una articulación entre el sujeto y los colectivos sociales de 
los que participa y las posibilidades de reconstrucción de esta identidad desde el 
cotidiano. Esas reconstrucciones crean identidades múltiples que se reinventan 
cotidianamente de una forma que las aplicaciones tecnológicas han incorpora-
do como avatares en sus entornos virtuales. A partir de estas ideas, se ubica la 
acción educativa en el marco de la Cultura Visual, desde donde promover un 
programa de acción que genere condiciones de construcción identitaria. 

Palavras-chave: cultura visual – identidad – educación – diferencia

Al comienzo fueron los avatares

Ya no constituye una novedad la manera en que ha crecido, en la sociedad 
actual, el lugar de las imágenes, su importancia, significados, y la necesidad de 
su estudio.

La imagen tiene un rol principal, a veces excluyente, para que la virtuali-
dad y la ficción, sean presentadas como realidad en base a los nuevos medios y 
tecnologías; transformando de manera definitiva las condiciones históricas y las 
coordenadas de tiempo y espacio en que vivimos.

Las producciones culturales, artísticas y estéticas se distribuyen y difunden 
de manera en que inciden fuerte y definitivamente en la construcción de la realidad 
social y en la toma de decisiones de la gente, en sus preferencias, en sus gustos.

Las personas tienen sus identidades. Pero éstas ya no son tales y como la 
modernidad las hubiera construido y consagrado, no al menos las que usamos 
preferentemente. 
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Ahora las personas crean sus propios personajes, sus avatares, en es-
pacios diseñados para ello. Pero no solamente para contar historias sino para 
construir su historia.  Algo manda que debemos crear nuestro avatar para ser 
efectivamente alguien en el mundo virtual y en las nuevas relaciones interperso-
nales. La opción contraria sería el riesgo de no ser reconocido.

Lo global, que aparenta no tener origen ni geografía, se confunde en lo local; 
el consumo masivo convoca en sus tiendas y ofertas a la customización de acuerdo 
a las preferencias del cliente transformado en diseñador; la mundialización está 
permanentemente en duda por reivindicaciones nacionalistas que la contradicen.

Sin embargo, todo esto no es el comienzo de una película de ciencia ficci-
ón anunciando un destino fatal. Por el contrario, es el escenario cotidiano en que 
han de trabajar, enseñar, producir, estudiar, investigar... en fin, realizar su vida 
los educadores y los alumnos en la educación artística. 

La situación de lo actual es paradójica, en términos de la necesidad crea-
da del consumo masivo y a la vez la búsqueda individual obsesiva de la seña de 
identidad personal y diferenciación. Pero, la pluralidad no es una condición na-
tural de la democracia salvo que contribuya a los logros colectivos sin perjuicio 
de las identidades particulares. Y esto es básico para la educación artística y para 
los estudios de cultura visual.

Reconocer la diferencia

En este contexto contemporáneo, hay algo que tal vez no ha sido consi-
derado del modo relevante que se merece y es el reconocimiento de las posibili-
dades de la diversidad en la educación artística y en el trabajo en el marco de la 
Cultura Visual. 

Lo diverso es parte constitutiva de nuestra época y saber que hacer con 
tal condición es, para el educador y el investigador, una rica oportunidad de pro-
ducción de saberes.

La educación artística -muchas veces considerada liberadora, no sujeta 
a preceptos rígidos, en ocasiones concebida como carente de regulaciones-, ha 
tenido, y muchas veces aún mantiene, una acción evidente vinculada a condicio-
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nes propias del campo del arte que privilegian el autor y la obra como origen y 
medio de un sentido único de interpretación, significación o disfrute. Privilegio 
aceptado de relación con los otros que conduce a ocultar la diferencia más que a 
promover el acceso cultural desde otros lugares posibles.

Actuaciones normalizadoras, desarrolladas por tradición o costumbre (y 
no pocas veces por convencimiento), forman parte de una de programa educati-
vo políticamente correcto y aceptado, pero de escasas consecuencias educativas 
respecto del cotidiano de las personas en la actual condición contemporánea.

Culturas subordinadas, subculturas, tribus urbanas, bandas juveniles, en 
fin diversas pertenencias con creencias, valores, relaciones, formas de estar colec-
tivamente, son manifestaciones contemporáneas de la diversidad en que habita-
mos nuestra actualidad habitual y de los personajes que construimos, verdaderos 
avatares de un mundo real. 

Tales manifestaciones -cuya necesidad de atención suele escandalizar a 
las instituciones educativas-, nos lleva a valorar esa realidad como posibilidad 
más que como obstáculo o motivo de añoranza de tiempos pasados. Y como no 
podemos, pedagógica y éticamente, escapar a ser parte de nuestra contempora-
neidad, lo que debemos hacer es utilizar la diferencia como una manera cons-
ciente de pelear contra la exclusión.

En tal sentido, trabajar en el marco de la Cultura Visual, deberá priorizar 
el conocimiento y reconocimiento de cómo se desarrollan determinados movi-
mientos entre individuos que forman parte de múltiples colectivos, grupos, y for-
mas asociativas que conviven o se dividen real o virtualmente, y sobre diferentes 
elementos que fundan tales acercamientos o diferencias.

Sobremodernidad, posmodernidad, modernidad tardía,... Lo cierto es 
que, de cualquier forma en que caractericemos nuestra época, nada menos que  
nuestra actualidad, nos encontramos con características propias de un período 
histórico en que la emergencia de lo diverso marca una de sus condiciones cons-
titutivas principales.
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Identidades y nuevas tecnologías

Lo contemporáneo, sea como fuere, es ante todo una condición de época en 
todos los ámbitos, condición que altera las formas en que acontecen las relaciones 
sociales y personales, así como los lugares en que éstas ocurren y sus cualidades.

Las maneras en que se construyen los vínculos cotidianos están cada vez 
más mediadas por las nuevas tecnologías. De hecho la localización propia, y de 
aquellos que llamamos los otros, suele acontecer en el entorno virtual. De esta 
manera se expanden Myspace, Facebook, Twitter, Messenger, y tantas otras po-
sibilidades de ubicación virtual.

Que los diputados y senadores tengan sus lugares en Facebook para co-
municarse con electores a quienes conocen por sus avatares; que el Museo de 
Arte Contemporáneo de Barcelona convoca a ser seguido en Twitter; o que la 
prensa española dé la noticia de la prohibición del uso de redes sociales para los 
jugadores de la selección nacional que disputará el mundial de Sudáfrica 2010, 
son solo ejemplos de la condición actual descripta.

1 disponible en http://
www.elmundodeportivo.
es/gen/20100524/53933 
373775/noticia/del-bosque- 
prohibe-el-uso-del-twitter-
-y-facebook-en-la-concen-
tracion-de-espana-para-el-
-mundial.html

Fig. 1 – Noticia de El Mundo Deportivo 1
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Educar e investigar en Cultura Visual son actividades que no pueden ob-
viar las maneras relacionales que la tecnología interpone, sino antes que todo, 
incorporarlas como posibilidad.

En este sentido, los accesos virtuales a las relaciones personales, pero 
también aquellos medios que nos acercan imágenes de manera permanente, 
construyen cada vez más un mundo que debe pensarse en clave de posibilidad 
de transformación más que en un obstáculo de desarrollo humano. 

Pero, introducirse en la posibilidad transformadora de los nuevos entor-
nos, debe realizarse desde sus señas particulares y condiciones, las que incluyen 
también unas reglas de juego propias y a las que hemos de acceder.

Es decir, siempre es en apariencia más fácil portar un personaje, construir 
nuestro propio avatar virtual, comunicarnos desde la fábula, o mantener una 
identidad distinta a la propia, que exponernos en nuestras señas personales. 
Bauman dirá: “La proximidad virtual pude ser interrumpida, literal y metafóricamen-
te a la vez, con sólo apretar un botón.” (Bauman, 2005:88). Pero también es igual de 
cierto que las tecnologías permiten unos intercambios que la presencia material 
ve limitada.

Estos espacios cada vez más definen la construcción de lo cultural, de lo 
simbólico, de lo estético, de lo artístico, del diseño: en suma, de las condiciones 
de la visualidad de época. Por tanto, son a la vez espacios en los que el mundo es 
representado y en los que adquiere sus significaciones cotidianas.

No podemos responsabilizar a las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación por esto, sino más bien asumir cuáles son los desafíos que 
representan en esta nueva realidad y cuáles de ellos, a su vez, corresponden a la 
educación artística y a la investigación en Cultura Visual. 

Si como se sostiene a nivel de los análisis sociales y antropológicos la cul-
tura “es la instancia en la que cada grupo organiza su identidad” (García Canclini, 
2004:35), pues entonces la enseñanza y la investigación, así como la relación con 
las comunidades, en el marco de la Cultura Visual, es relevante para comprender 
la construcción identitaria actual.
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Y si además, para algunos autores, “lo local suele estar en otra parte” (Gar-
cía Canclini, 2007:87), entonces no podemos evadir la condición necesariamente 
articulada entre la identidad individual y la construcción social.

Del mismo modo, así como es importante analizar los lugares en que lo 
cultural se hibrida, se mezcla, se mestiza, y se articula de manera múltiple; de-
bemos comprender que éstos no son procesos que se dan fuera de los intereses 
surgidos de las desigualdades y diferencias sociales y de las relaciones de poder.

Efectivamente, el campo de la cultura es un campo de regulación de intere-
ses e intenciones, que buscan, no pocas veces, hacer perdurar la estructura social, 
al mismo tiempo que es un importante espacio de lucha para la transformación.

Por eso la apelación a la pertenencia cultural, como si esta pudiera ser úni-
ca y estable, es recurrente especialmente cuando se busca respaldar decisiones 
políticas basadas en una forma de ser, a un origen, o a un elemento de unión. Es 
decir, es una apelación a fijar al sujeto en un lugar determinado desde fuera de 
su propia capacidad constructiva.

Reconocer las diferencias culturales no es muchas veces el problema, 
sino que al ser el asunto cultural un asunto de carácter público, la dificultad está 
muchas veces en conseguir las maneras en que pueda generarse interlocución. 
Para Arjun Appadurai, esta interlocución, este diálogo, tiene riesgos que sin em-
bargo hay que asumir: 

“The first risk of dialogue is that the other party may not understand 
what you mean. The risk of being misunderstood is inherent to all hu-
man communication and we have developed many ways to reduce it. 
We try to choose our words and actions carefully, to pay attention to lan-
guage and translations, to foresee any assumptions another party might 
make. In short, we try to be as intersubjective as possible and to find the 
best ways to cross the boundary that separates speaker and listener.” 
(Appadurai, 2006:33)

El énfasis en la diversidad, por tanto, se sustenta en la idea de que esta con-
dición es deseable en nuestras sociedades, siempre y cuando no conduzcan, como 
dijimos, a condiciones de exclusión, marginalidad o subordinación. Appadurai dirá: 

“The challenge becomes how to construct a dialogue about relevant di-
fferences, not about just any or all differences. After all, we value diversi-
ty. How can there be diversity without difference?” (Ibíd.:36)
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Asumir esto, tiene que ver con reconocer la diversidad y la diferencia pero 
al mismo tiempo buscar espacios, lugares, intersticios en que poner en relación 
las propias identidades, es decir, permitir desplegar nuestros propios personajes 
virtual y realmente.

Actuar visualmente

De acuerdo a estas aportaciones, la diversidad implica, para el análisis 
desde la Cultura Visual, comprender las maneras en que las imágenes que nos 
rodean son parte de las referencias que forman y estructuran nuestras varia-
das relaciones personales con lo colectivo. Pero también, la diversidad desafía 
a crear posibilidades educativas para hacer real la crítica acerca de cómo las 
imágenes tienen que ver con las experiencias cotidianas, su comprensión y su 
significación y por consiguiente, permitir la propia producción imaginaria.

Por ejemplo, si analizamos las culturas juveniles ha de hacerse posible tan-
to el estudio de la relación intercultural de diversas formas expresivas como la re-
lación de esas culturas con la educación. Tal y como afirma Fernando Hernández: 

“En cualquier caso la noción ‘culturas juveniles’ aparece como un para-
guas que acoge sujetos en relación con sus rasgos externos –vestimenta, 
marcas corporales y afinidades relacionadas con la cultura popular- y 
sus posicionamiento sociales que vinculan la apariencia con el deseo de 
ser reconocidos. De los rockers a los punks, pasando por los mods o los 
okupas, hasta llegar a los defensores de la ‘customización antimarca’, los 
orgullosos exhibidores de tatuajes, o los pirrados por el Betis o el Sevilla, 
la identidad se proyecta desde una externalidad que busca, al ser reco-
nocida, abrir el camino para reconocer-se.” (Hernández, 2004) 

Este enfoque es una buena oportunidad para conocer los personajes, la 
diversidad de avatares con que las personas se dan a conocer y a partir de los 
cuales se relacionan. Entonces la condición de lo cultural ha de enfatizar la di-
versidad en la acción educativa. Hernández analiza este punto en cuanto a que: 
“Este podría ser el lugar desde el que considerar el papel de las culturas juveni-
les en la escuela y no como motivo para la pedagogización de la experiencia de 
los jóvenes o para sumirlas en el ostracismo y la negación.” (Ibíd.)

En este sentido, hay un texto de Henry Giroux que mantiene plena vigencia:

“[...]han hecho caso omiso de la poderosa influencia pedagógica de la 
cultura popular, así como de las implicaciones que tiene en la elaboraci-
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ón de los planes de estudios, el cuestionamiento de las nociones de co-
nocimiento de alto estatus y en la redefinición de la relación entre la cul-
tura de la enseñanza y las culturas de la vida cotidiana. En consecuencia, 
se continúa sin analizar la significación política, ética y social que posee 
el papel de la cultura popular como principal medio pedagógico para los 
jóvenes.” (Giroux, 2001: 37)

El desafío continúa siendo, desde el enfoque de la Cultura Visual, la in-
corporación crítica, en el currículum educativo, de las referencias visuales de 
los alumnos, de las imágenes que componen sus repertorios habituales que dan 
significado al mundo desde las distintas perspectivas en que lo cotidiano se ma-
nifiesta en el que los personajes, sus personajes, actúan.

Por otra parte, esta relación entre las personas y las imágenes ocurre cada 
vez más respecto de artefactos y tecnologías que conducen, soportan o hacen 
posible la producción y ocurrencia de la imagen visual de cualquier condición. 
Las actuales posibilidades tecnológicas agregan complejidad a los procesos vin-
culados a la producción, distribución, circulación, y uso social (colectivo e indivi-
dual) del arte y las imágenes.

Los procesos artísticos consideran los aspectos tecnológicos de la crea-
ción en ese campo generando procesos de hibridación de lenguajes que el arte 
no habría reconocido en épocas anteriores, y tales procesos son, a veces, tan 
importantes como la obra en sí se vuelven en sí (José Luis Brea; 2003)

La acción educativa y de investigación desde la Cultura Visual, necesita arti-
cular las diferencias y la diversidad, permitir la ocurrencia de otros avatares. Pero la 
pregunta importante sigue siendo cómo construir la alteridad con identidad sin la 
pretensión de que ese otro se parezca a mí, o se mantenga en el lugar en que deseo, 
detrás de la frontera que muchas veces le construimos. Siguiendo a Bauman dirá:

“Por mucho que busquemos  no encontraremos a nadie que sea exacta-
mente igual a uno mismo. Todos y cada uno de nosotros estamos hechos 
tan sólo de diferencias. [...] Las diferencias que acaban siendo significativas 
e importantes a causa de la naturaleza de la frontera, y de las intenciones 
que hay detrás de esa frontera, son las diferencias atribuidas a las personas 
que tienen la indecente tendencia a cruzar las fronteras y aparecer por sor-
presa en sitios donde no han sido invitados...” (Bauman, 2006:62-63)

Una idea fundamental que queremos mostrar es que la identidad es el de-
sarrollo de una articulación del sujeto con un colectivo social respecto de asumir, 
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y también poder modificar, una serie de representaciones de significado acerca 
de cómo se concibe el mundo cotidianamente.

En tales términos la selección de los contenidos, las modalidades de acci-
ón educativa, las relaciones que entablamos con los alumnos y con las personas 
hacen directamente a la posibilidad de construcción de la identidad cultural y se 
vinculan con las representaciones, manifestaciones y producciones que concen-
tran elementos visuales de valor simbólico y estético. Para nuestra acción edu-
cativa desde la Cultura Visual, estas producciones variadas pueden ser referidas 
a las obras y los lenguajes del arte, a las formas vinculadas a la cultura popular, 
a los mass media, o a cualquier manifestación que contenga posibilidades de re-
presentación simbólica como cómics, vídeo clips, expresiones callejeras, graffiti, 
publicidad, juegos, etc.

Las preguntas que podemos formularnos, en este sentido, tienen que ver 
con cómo poder transformar nuestra condición de época (visual, tecnológica, di-
versa) en una posibilidad que promueva la apertura de espacios donde se permita 
a los otros crear sus propios significados; cómo favorecer el acceso a las posibi-
lidades de comprensión y crítica de las imágenes visuales que nos significan; de 
qué manera se pueden lograr actitudes creativas y productivas de significados y 
representaciones acerca de lo cotidiano; cuáles son los caminos que debemos 
recorrer para que la ética acompañe a la estética en nuestra visualidad habitual.

Éstas no pretenden ser, sin embargo, cuestiones que admitan respuestas 
cerradas sino una guía permanente que nos conduzca a reflexionar sobre las 
prácticas que llevamos a cabo en la educación y en la investigación. 

Para colaborar en el programa de reinvención de identidad

Como profesores y como investigadores tenemos la alternativa epistemo-
lógica de la ruptura con el sujeto a priori que conforma el inconsciente filosófico 
marcado por los ideales de la sociedad moderna, de manera de conformar abor-
dajes que, como se desprende de los análisis de Fernando Hernández (1994), 
se interesen en una postura externalista más que esencialista de las disciplinas, 
abonando el desarrollo de un enfoque relacional acerca de los movimientos de 
la educación artística.
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Parte de nuestro compromiso se funda en pensar en qué estamos contri-
buyendo a restaurar sentidos colectivos fundados en identidades diversas, en 
términos en que lo diría Jacques Rancière acerca de la necesidad de ser sensi-
bles a situaciones que tenemos en común;

“[...] hacer conscientes los mecanismos de la dominación para transfor-
mar al espectador en actor consciente de la transformación del mundo. 
Sabemos de sobra el dilema en que se encuentra este proyecto. Por un 
lado, la comprensión puede por sí misma hacer poco por la transfor-
mación de las consciencias y de las situaciones. […] Ahora bien, el sen-
timiento positivo [de una capacidad de transformación] supone que se 
esté ya comprometido en el proceso político que cambia la configuración 
de los datos sensibles y construye las formas de un mundo futuro en el 
interior del mundo existente.” (Rancière, 2005; 38)

En estos términos la condición pedagógica del arte y la Cultura Visual para 
contraponer a lo que Giroux (2004) definiría como el incremento de espacios 
hipercomercializados (hyper-commercialized spaces) no puede radicarse exclusi-
vamente en las instituciones educativas, aunque si deba incluirlas de manera 
fundamental. Por esto es necesario recuperar espacios sociales de actuación pú-
blica (reales o virtuales) que permitan re-colocar en ámbitos de acceso colectivo 
aquello que muchas veces se ha resignado hacia lo mercantil, lo institucional, lo 
estatal, o lo privado.

Si dudamos acerca de la contención de la artisticidad y el sentido exclu-
sivamente en los autores y en las obras no podemos obviar la convocatoria a la 
participación de los públicos como creadores de significado respecto a las artes 
visuales -de los visualizadores, tal como diría seguramente Fernando Hernández 
(2007)-, de esos que en definitiva se representan en avatares múltiples.

Nuestro programa implica pensar cómo una obra de arte, una muestra, una 
imagen visual, tiene que ver con nosotros y con los otros. De qué manera esto se 
relaciona con la producción de la experiencia estética y los acontecimientos edu-
cativos desde un punto de vista relacional y partiendo de aquellas referencias con 
que las personas construyen su mundo y le dan sentido y significado.

Atender esta situación es establecer la relación entre la educación artística 
y la Cultura Visual donde la imagen como enunciado de discurso va más allá de 
su formalidad visible y de la intención de su productor.
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Entonces, es allí donde se hacen importantes las biografías de las perso-
nas que utilizan de una u otra manera las imágenes como medio de significaci-
ón, representación, y comunicación. No hay una forma de visualización única 
y probada salvo que nos posicionemos en construcciones canónicas que ya es 
necesario abandonar.

La idea de Cultura Visual amplía las propias posibilidades de represen-
tación de los estudiantes y sus atributos éticos, estéticos, irónicos, irreveren-
tes, eróticos, físicos, simbólicos... Por esto, también coincidimos en que apelar 
al “término cultura visual proporciona, de forma inherente, el contexto para las 
artes visuales en sus efectos y destaca las conexiones entre las formas del arte 
popular y las bellas artes.” (Freedman, 2006:25)

El desarrollo de los estudios de Cultura Visual tanto como la propia com-
plejidad de conceptos, tendencias y prácticas con relación a las artes visuales, 
han cambiado sustancialmente las orientaciones que aún pretenden continuar 
vigentes en la educación.

Sin embargo, las prácticas culturales, artísticas y sociales -y la relación 
que entre éstas pueda establecer la educación artística- requieren actualmente 
algo más que aquello que la posmodernidad pudiera reconocer en torno a la di-
ferencia o su celebración en sí misma. 

En todo caso, cuando estas prácticas son localizadas, realizadas por colec-
tivos definidos en torno identidades y contextos particulares, necesitan también 
constituirse en la posibilidad de la relación y la crítica como condición de visibi-
lidad y construcción social.

Nuestra experiencia de trabajo indica que la necesidad de crear nuevas 
maneras relacionales que generen acontecimientos educativos y estéticos res-
pecto de lo visual es una condición constante que ha de re-formularse cada vez 
desde la posibilidad de incorporar el punto de vista del “visualizador”. Es decir, 
“hacer de las artes, como en general de todo el conocimiento, un ámbito donde 
recrear, poner a prueba y representar experiencias de vida.” (Agirre, 2008:15)

En este cruce es donde se ubica el valor de la educación artística y de la 
Cultura Visual como lugar de intersección de saberes. Algo de lo que Kerry Fre-
edman definiría como el espacio “de pensamiento dentro del cual existe la prác-
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tica que tiene que ver con qué, por qué, y cómo llegamos a tener conocimiento 
sobre la cultura visual.” (Freedman, 2006:33)

Por eso la perspectiva relacional incorpora al arte en la posibilidad de

 “...tomar conciencia de los modos de producción y de las relaciones hu-
manas producidas por las técnicas de su época. El arte hace mucho más 
visibles esos modos de producción, dándonos la posibilidad de imaginar 
incluso sus consecuencias en la vida cotidiana.” (Bourriaud, 2006:82)

Nuestra identidad está puesta, así, en vínculo vital con la visualidad y las 
imágenes, siempre vigentes en la medida en que forman parte de nuestros entor-
nos cotidianos o que podemos re-significarlas desde nuestra actualidad. Las for-
mas en que los sujetos construyen sus avatares y los hacen públicos es también 
una forma de acción sobre sí mismo, es una forma de construir-se.

En tal sentido, daríamos razón en esto a Imanol Agirre cuando afirma que 
“...son muchos los jóvenes que, lejos de aceptar pasivamente las identidades pre-
definidas -’a la carta’- que la mera pertenencia a un territorio ya había previsto 
para ellos, se introducen en procesos de constante redefinición y de conviven-
cia.” (Agirre, 2009:51)

Es en estos procesos donde la educación artística y la Cultura Visual han 
de poner también particular énfasis e interés. Porque llevar nuestra mirada de 
investigadores más allá de lo evidente es un desafío que nos conducirá, segu-
ramente, a revelar detalles desconocidos de qué y cómo las personas ven; qué 
les representan las tecnologías de la imagen y cómo las utilizan en base a unos 
intereses propios; en fin, cómo utilizan las imágenes para referenciar, construir 
y dar significado al mundo.

Lo importante es que estas nuevas maneras contengan el potencial de 
explicar las formas (ajenas y propias) de ver el mundo, de comprender los acon-
tecimientos que protagonizamos, de buscar alternativas vitales, de actuar para 
crear realidades posibles.
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GOMBRICH NA BAHIA E OUTROS HIPOTÉTICOS TURISTAS

Terezinha Losada
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Resumo
A máxima “Nenhum artista é independente de predecessores e modelos” sintetiza 
os pressupostos da psicologia da representação formulada por Gombrich na obra 
Arte e Ilusão. Discutindo as relações entre “forma e função”, ele argumenta que 
cognitivamente os estilos se transformam pelo jogo de ensaio e erro (Popper) e, 
culturalmente, isso atende aos diversos interesses contextuais da imagem. Opon-
do-se a função sagrada da arte egípcia antiga, Gombrich identifica no classicismo 
grego a emergência do interesse narrativo, o qual gerou o espírito de inovação 
experimental, o caráter ficcional da obra, a valorização da autoria e, por fim, o sur-
gimento do conceito de arte autônoma. Em que medida esses parâmetros discer-
nidos por Gombrich na arte grega antiga ainda persistem na atualidade? Tomando 
como baliza alguns exemplos imagéticos encontrados no Pelourinho-BA, os hipo-
téticos turistas desta pesquisa passearão em torno dessa questão, projetando-a 
para diversas outras situações atuais. Neste colóquio serão enfatizadas algumas 
considerações de Hauser sobre a arte primitiva, destacando-se a função sagrada 
da imagem no passado e na atualidade. Contexto em que os citados valores gregos 
serão considerados um recurso técnico e contingente, ao passo que no âmbito da 
função artística podem ser observados certos deslocamentos inovadores, ou ex-
temporâneos, ou restauradores, de acordo com algumas teses de Vattimo e Danto, 
brevemente apresentadas no recorte dado a esta apresentação.

Palavras chave: estilo, apropriação, colonialismo.

Abstract
The maxim “No artist is free of predecessors and models” abbreviates the presu-
ppositions of Ernest Gombrich`s psychology of representation presented in his 
book Art and Illusion. Analyzing the relations between “form” and “function” .he 
says the styles are cognitively transformed through the practice of experimen-
ting and error (Popper) and that attends the several different contextual interests 
in the use of images in a cultural environment. In opposition to the holy function 
of the ancient egyptian art, Gombrich sees in the Grecian classicism the birth of 
the interest in narration giving rise to the spirit of experimental innovation, to the 
fictional characteristic of the art piece as well as to the authorship valuation and 
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to the concept of autonomous art. Do such characteristics of the ancient grecian 
art still remain valid in today´s art scene? Based in a particular cultural univer-
se and using some typical examples of images  for  sale in souvenir shops and 
picture galleries of Pelourinho- touristic area of Salvador, Bahia, Brazil- the hypo-
thetic tourists of this essay with their theories inspired me to develop a semiotic 
analysis of the general scene of visual arts. For this seminar some considerations 
of Hauser on primitive art will be emphasized, specially the sacred function of 
image in the past and present time. In such contexts those above mentioned 
grecian values are considered as technical and contingent tools while in the ar-
tistic function can be observed some innovating or extemporaneous or restored 
significances according to some ideas of Vattimo and Danto shortly presented.

Key words: Style, appropriation, colonialism.

Introdução 

 Este estudo teve origem em 1997, durante um passeio pelas galerias de 
arte e lojas de souvenires do Pelourinho em Salvador-BA. A maioria dos traba-
lhos ali expostos trata de temas da cultura regional, tais como as igrejas e ca-
sarios barrocos, as figuras e símbolos do candomblé, o jogador de capoeira e a 
baiana, com seu farto tabuleiro de frutas e quitutes. 

Estas representações adotam os mais variados suportes, delimitando, em 
função de sua natureza, diferentes classificações. Chaveiros, cinzeiros e cami-
setas estampados, configuram os tradicionais souvenires produzidos industrial-
mente. Arte e artesanato se distinguem senão pelo caráter único da peça, ao me-
nos por seu caráter de produção manual. O artesanato é normalmente associado 
aos objetos utilitários, mas também aos materiais artísticos ditos menos nobres, 
como as cerâmicas, esculturas e entalhes em madeira, casos em que também 
costumam ser chamados de “arte popular”. Todos estes tipos de peças são con-
trapostos às técnicas tradicionais da arte, especialmente a pintura sobre tela, que 
por si mesma guarda um alto prestígio artístico. 

Certas peças muito difundidas naquele comércio fustigam de modo irô-
nico esse prestígio da pintura, e talvez seja esse o seu traço mais interessante. 
São tradicionais telas de pintura, porém em formato mínimo, a maioria de 10 por 
15 centímetros, de modo que cabem em qualquer bagagem e também no bolso 
de todo turista, por serem muito baratas. Produzidas em larga escala, elas são 
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expostas uma do lado da outra formando painéis coloridos no interior das lojas e 
nas calçadas. Em 1997, essas pinturas eram todas muito semelhantes, adotando 
formas planas e simplificadas que normalmente são identificadas como “primiti-
vismo”, “arte ingênua’ ou “naif”. (Ilustração 1)

Numa visita recente á Bahia, percebi uma variedade de estilos nesses pe-
quenos quadros, que haviam se tornado uma versão miniaturizada, e acessível, 
das obras dos pintores locais. Ou seja, eram reproduções simplificadas das pin-
turas ali comercializadas nos moldes próprios do mercado de arte.  Apesar de 
tratarem dos mesmos temas da cultura local, me chamou a atenção o fato dessas 
pinturas, realizadas nos formatos artísticos tradicionais, adotarem estruturas es-
tilísticas ligadas a diferentes épocas do desenvolvimento da arte internacional, 
podendo-se encontrar representações da baiana impressionista, cubista, surrea-
lista, expressionista, entre outras tendências. (Ilustração 2)

Inicialmente, tomei esse fenômeno como uma exótica constatação semi-
ótica de que a arte é uma linguagem, confirmando a tese de Ernst Gombrich de 
que todo artista precisa de um sistema de schematas bem desenvolvido sobre o 
qual trabalhar. No entanto, tive desde então muita dificuldade em desenvolver 
esse estudo porque observava, e ainda observo vários problemas e questões 
teóricas relacionadas a essa constatação semiótica. 

O primeiro problema é não saber como Gombrich, meu principal hipoté-
tico turista neste ensaio, reagiria as apropriações que farei de sua teoria. Porém, 
esse risco faz parte do jogo de “ensaio e erro” que move toda tentativa de cons-
trução do conhecimento, seja ele artístico, teórico, ou científico. Aliás, Gombrich 
se apropriou das idéias de seu amigo Popper - filósofo da ciência - para construir 
sua teoria.

Outro problema que também não me incomoda muito é estar lidando com 
uma manifestação periférica ao circuito da arte com “A” maiúsculo, modo como 
o próprio Gombrich denomina a arte hegemônica. Pois, estas são obras que não 
circulam nos grandes museus e galerias, e sim nas feiras e lojas populares de 
arte e artesanato. No entanto, creio que essa escolha guarda certa coerência com 
os interesses, nunca sistematizados, de Aby Warburg, estudioso que sempre 
pesquisou formas excêntricas da arte, ao passo que Gombrich, iniciou seu livro 
História da Arte (1988: 04) afirmando que “uma coisa que realmente não existe é 
aquilo a que se dá o nome de Arte. Existem somente artistas”
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É delicado, sobretudo, o fato de estar tratando da arte baiana, com todos 
os seus vínculos com a cultura afro-brasileira, sem ser uma especialista nes-
se assunto. Neste caso também, posso recorrer ao próprio Gombrich para me 
esquivar desse embaraço, posto que, como um artifício metodológico, ele fez o 
mesmo em relação as suas análises sobre a caricatura.

Nesse sentido, logo esclareço que meu objeto de estudo não é a arte e a 
cultura baiana, como é o caso dos valiosos estudos de Roberto Conduru, organi-
zador deste evento. O objeto desta pesquisa é a apropriação estilística. 

Caracterizada como imitação de modelos, a apropriação de estruturas esti-
lísticas é normalmente associada ao amadorismo e aos artistas de menor expres-
são. Contudo, presta-se também à distinção das fases iniciais no processo criativo 
dos grandes artistas que revolucionaram a arte, quando estes ainda seguem os 
cânones da tradição ou dos mestres, antes de imprimirem a marca pessoal e origi-
nal de suas maduras. Logo, pode-se concluir que a apropriação estilística se mani-
festa em toda a história da arte, desde os seus mais simples aos mais memoráveis 
artistas. É por meio da repetição de padrões que os diferentes estilos são identifi-
cados. Antropologicamente, a permanência de modelos representativos distingue 
as diversas tradições. As transformações, por sua vez, sinalizam as contingências 
históricas de cada cultura. Neste movimento, há ainda os eventuais resgates de 
padrões, caso do neoclassicismo e tantos outros neo-movimentos; ou então das 
tendências ecléticas, característica da produção artística e arquitetônica do século 
XIX, havendo ainda as paródias, traço recorrente da chamada arte pós-moderna. 

Quanto aos artistas do Pelourinho, é importante salientar que o fenômeno ali 
constatado pode ser observado em quase todas as demais feiras de arte e artesanato 
espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Este comércio de obras constitui um mercado 
de arte periférico, mas profundamente ligado ao sistema hegemônico das artes vi-
suais. Além das apropriações estilísticas já citadas, ele também reproduz inúmeros 
outros valores e regras construídas historicamente pelas elites artísticas, tais como 
a valorização da criatividade, da autoria, da unicidade da obra e de certos suportes e 
materiais. Tal como ocorre no sistema hegemônico, é em torno desses valores que 
nestes espaços também se discrimina aquilo que é considerado arte com “A” maiús-
culo, daquilo que é classificado como arte popular, artesanato ou um trivial souvenir. 

Portanto, o recurso às obras do Pelourinho neste estudo representa, aci-
ma de tudo, um expediente metodológico que além de circunscrever dimensões 
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de espaço e tempo para o assunto, vale-se também da vantagem da grande in-
variância temática dessas obras. Em larga medida, isso permite neutralizar a 
variante semântica de cada obra particular, priorizando a análise do fenômeno 
da apropriação estilística em si mesmo. 

Em última análise, o principal problema deste estudo é discernir sua pró-
pria relevância, para além do fato de ser uma constatação interessante, exótica, 
ou mesmo insólita das teorias de Gombrich. Sem dúvida, os exemplos do Pe-
lourinho comprovam o status de linguagem dos estilos. No entanto, o faz pela 
redundância, enquanto Gombrich resgatou as redundâncias, os modelos ou 
schematas para demonstrar como a partir desses parâmetros sedimentados pela 
cultura houve uma contínua transformação inovadora dos estilos. Seu objetivo 
era demonstrar como o novo surge do velho, surge do jogo hipotético dedutivo 
de ensaio e erro do artista que, por meio da contínua experimentação, repro-
duz, subverte, reestrutura as regras da tradição, gerando sua máxima de que 
(1986:24) “Nenhum artista é independente de predecessores e modelos”. 

Outro aspecto problemático é que para Gombrich este não é um fenômeno 
aleatório. O lastro cultural de sua semiótica, que a filia aos estudos de Warburg, 
é exatamente a tese de que estas apropriações e experimentações artísticas são, 
ao contrário, novas formas que expressam novas funções da arte em um novo 
contexto histórico. Em larga medida, os exemplos do Pelourinho expressam o 
inverso. Ou seja, eles indicam uma des-funcionalização dos estilos, que desen-
raizados de suas motivações originais são reduzidos a técnicas de representação 
aplicáveis em inúmeros outros contextos semânticos e culturais. 

Porém, deve-se notar que esta des-funcionalização, ou re-funcionalização, 
dos estilos não é uma particularidade das obras do Pelourinho e outros merca-
dos similares. Com características muito semelhantes o mesmo ocorre no de-
senvolvimento de toda a história da arte brasileira, bem como dos demais países 
colonizados do Novo Mundo. A incorporação de estilos exógenos, geralmente de 
modo extemporâneo, é um paradigma da arte destes locais e também seu princi-
pal estigma, em torno do qual giram infindáveis discussões sobre o problema da 
identidade cultural nestas produções artísticas. 

Mesmo entre as civilizações mais antigas e tradicionais, todo processo de 
colonização ou dominação deixou, e ainda deixa vestígios desse processo de assimi-
lação de elementos e códigos exógenos. Este é o caso da atual ocidentalização da mi-
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lenar cultura chinesa que depois de muitos assédios do oriente e do ocidente, hoje 
aponta como uma potência econômica e também, ou conseqüentemente, artística. 

Aliás, identificar e alinhavar essas influências estão entre as principais tare-
fas do historiador da arte. Se frente à arte do passado sua dificuldade é desvendar 
os mais sutis vestígios desse jogo de influências, no atual mundo globalizado seu 
grande desafio é lidar com a abundância de referências. Gombrich relaciona o 
princípio histórico-cultural de sua tese de que nenhum artista é livre de predeces-
sores e modelos à afirmação de Wölfflin (1984:12) de que “Nem tudo é possível em 
todas as épocas”. Porém, no contexto contemporâneo, em que tudo parece pos-
sível devido o grande trânsito de conhecimentos e informações, cabe perguntar:

1-  Como distinguir na arte de hoje a autenticidade do estilo da frivolidade 
técnica, ou seja, aquilo que é inovador, contemporâneo, extemporâneo ou 
apenas contingente? 

2-  Como a crescente presença da imagem no mundo contemporâneo afeta o 
conceito instituído de arte? Em outras palavras, como a produção artística 
e o conceito de arte dialogam na atualidade com o campo ampliadíssimo 
da cultura visual?

3-  Em que medida os fundamentos epistemológicos – cognitivos e culturais – 
formulados por Gombrich, tão eficientes para explicar a lógica do desenvolvi-
mento da história da arte ocidental hegemônica, também se aplicam a esses 
outros processos de apropriação estilística, que caracterizam a história da 
arte dos países colonizados, caso do Brasil, bem como a arte do atual mundo 
globalizado?

Nossos hipotéticos turistas passearão em torno dessas questões. Ao lado 
das idéias de Roland Barthes será discutido o conceito de inovação, confrontan-
do a representação da figura da baiana naquelas mini-pinturas-souvenires e a 
construída por Carmem Miranda. A redundância, por outro lado, será aborda-
da a partir de algumas considerações de Arnold Hauser sobre a arte primitiva, 
destacando-se, particularmente, a função sagrada da imagem no passado e na 
atualidade. Projetando essas análises para o contexto artístico serão apresenta-
das, por fim, algumas idéias de Gianni Vattimo e Arthur Danto, autores que vem 
discutindo a situação da arte e da imagem na contemporaneidade.
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Devido os limites de tempo e espaço impresso para a exposição do assunto, 
serão apresentados neste colóquio apenas alguns conceitos preliminares de Gom-
brich e sua relação com as idéias de Hauser na discussão do conceito de arte sacra, 
sinalizando brevemente ao final alguns tópicos relacionados aos demais autores.   

Hauser na Bahia 

Segundo Hauser (1972:13): “Os desenhos das crianças e as manifestações 
artísticas dos atuais povos primitivos são racionais e não sensoriais: revelam o 
que a criança e o artista primitivo conhecem, não o que no momento vêem; dão-
-nos uma concepção teórica e sintética do objeto, e não uma sua representação 
óptica e orgânica.” 

Essa distinção estilística formulada por Hauser se fundamenta na teoria 
muito difundida de que existem dois métodos de representação visual, baseados 
em processos cognitivos diferentes. Aliás, desde Platão, a oposição entre conhe-
cimento racional e conhecimento sensorial fustiga as teorias do conhecimento. 
Tais pressupostos cognitivos orientam inúmeras análises sobre arte.  Valendo-se 
dessas idéias poder-se-ia relacionar o caráter plano, frontal e esquematizado das 
citadas mini-pinturas do Pelourinho no âmbito do conceitualismo. Pois, elas prio-
rizam a representação dos elementos convencionais que caracterizam a baiana, 
ao invés de captá-la num flagrante ótico, interesse da figuração naturalista, culti-
vada ao longo do desenvolvimento da tradição artística ocidental.

Mesmo que reconhecesse seus traços como “conceituais”, decerto, o rigor 
sociológico de Hauser não o levaria a classificar essas mini-pinturas como um 
exemplo de arte primitiva, devido elas serem manifestações inscritas no nosso 
próprio tempo e sociedade, e, muito provavelmente, nem mesmo como uma au-
têntica expressão da arte popular baiana. De modo que suas considerações so-
bre esse assunto serão tomadas aqui apenas como um recurso para estabelecer 
alguns critérios de análise para o nosso objeto de estudo. 

Sustentando a tese de que toda arte é conceitual, o maior objetivo de Gom-
brich na obra Arte e Ilusão foi o de refutar a teoria acima, em particular, os pre-
conceitos culturais a ela subjacentes. Relacionada ao empirismo científico iniciado 
por Galileu, o princípio da observação direta da natureza, que sustenta a distinção 
do método sensorial, ganhou um grande prestígio nas representações artísticas 
a partir do Renascimento. Essa nova perspectiva naturalista no campo da arte 
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orientou o desenvolvimento de teorias evolucionistas as quais embasam outras 
classificações, tais como os conceitos de arte primitiva, arte ingênua, arte popular, 
entre outros correlatos. 

As análises sobre a arte primitiva geralmente trazem implícita a suposição 
de que todas as sociedades não ocidentais – do passado e do presente – estariam 
predestinadas a alcançar o seu próprio grau e tipo de desenvolvimento. Logo, 
todas seriam civilizações imaturas que, mesmo nas suas manifestações mais 
cultas e hegemônicas (como, por exemplo, a arte tumular egípcia) espelhariam 
nostalgicamente a infância do ocidente. 

Já a noção de arte ingênua projeta para o indivíduo esse estigma social. 
Neste caso, certos artistas pertencentes ao nosso próprio tempo e lugar são con-
siderados infantilizados por não seguirem os cânones da arte culta ou por imitá-
-los de forma precária. Esta categorização guarda apenas uma distinção de grau 
frente ao conceito de “arte alienada”, no qual a impossibilidade ou dificuldade do 
artista acompanhar a evolução dos tempos deve-se a impedimentos mais graves, 
vinculados a psicopatologias. 

Contrapondo-se as manifestações artísticas das elites, o conceito de arte 
popular é o mais aceito pelos teóricos na atualidade, devido basear-se em cri-
térios econômicos ligados à divisão de classes sociais. Mesmo assim, não está 
isento de preconceitos culturais evolucionistas, especialmente quando se opõe 
ao termo arte erudita, sinalizando que a par dos fatores econômicos, também 
haveria na produção artística popular uma pobreza de espírito, de capacidade 
crítica, enfim, uma carência de maturidade e mesmo de inteligência. 

No sentido inverso, Gombrich articula os princípios cognitivos de sua “psi-
cologia da representação”, modo como ele denomina seus estudos na obra Arte 
e Ilusão, para declarar que o “Evolucionismo está morto” (1986:18). Ele nunca 
subestima a inteligência humana e nem tampouco o poder da cultura, manifes-
tação suprema de nossa capacidade cognitiva. Para ele, a dimensão simbólica da 
cultura é, ao mesmo tempo, o limite e o motor da inteligência humana, norteando 
o trabalho criativo do artista na construção dos imprevisíveis caminhos da arte e 
da imagem ao longo da história. 

Estas concepções levaram Gombrich a substituir o binômio forma e conteúdo, 
corrente nas análises sobre a arte, pela relação entre forma e função. Desse modo, o 
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conteúdo de uma imagem, ou seja, seu “significado intrínseco”, como formula Pano-
fsky, só poderia ser sondado a partir da identificação de sua função contextual. 

A título de exemplo, nota-se que a simulação tridimensional de uma casa, 
como fazem hoje os sofisticados programas de computadores, é muito eficiente 
para um arquiteto vender o seu projeto ao cliente. Porém, para instruir o mestre 
de obras na sua construção, o arquiteto terá que dispor do velho artifício da planta 
baixa, com as medidas exatas de cada cômodo, sem as distorções das projeções 
em perspectiva. Ou então, pode-se imaginar como seria ineficiente se ao invés das 
ditas simplificações conceituais, as placas de sinalização de trânsito nas velozes 
rodovias modernas adotassem os cânones do estilo naturalista, com todos os seus 
detalhes, escorços e efeitos de luz e sombra. Por outro lado, é inegável a importân-
cia do registro cada vez mais fiel da realidade proporcionado pelo desenvolvimen-
to dos vários métodos de diagnósticos por imagem na medicina, tecnologias que 
remontam ao advento da fotografia. 

É relativamente fácil compreender as idéias de Gombrich a partir dos exem-
plos acima, ligados aos atuais usos cotidianos da imagem. Contudo, no campo 
institucional da arte esta foi uma tarefa tremendamente árdua para ele. 

Apesar de Hauser se pautar na dicotomia entre os métodos conceitual e 
natural, contestada por Gombrich, o desenvolvimento de suas análises sobre a 
arte primitiva o aproxima das idéias do autor de Arte e Ilusão. Esquivando-se das 
controvérsias sobre as possíveis origens da arte e seus pressupostos evolucio-
nistas, apenas citadas numa extensa nota de rodapé (1972:11), Hauser se fixa na 
discussão das possíveis determinações funcionais da imagem naquele período. 
Ele aponta a precedência do naturalismo dos bisões paleolíticos frente as poste-
riores formas conceituais neolíticas como um dos maiores enigmas da história 
da arte, e, diante desse “estranho fenômeno”, pergunta (1972:14): “Que motivos 
e que objetivos se escondem por detrás desta arte?”

Baseado em estudos antropológicos modernos, a tese de Hauser, hoje com-
partilhada pela maioria dos historiadores, é a de que o naturalismo paleolítico atendia 
a funções mágicas. Atrelada a atividade da caça, ao capturar a imagem do bisão o ho-
mem pré-histórico acreditava já estar capturando o próprio animal. Não haveria, por-
tanto, uma distinção entre o signo e seu objeto, entre a ficção e a realidade. Segundo 
Hauser, essas pinturas não cumpriam (1972:17) “funções simbólicas de substituição, 
mas sim de uma ação que era em si mesma a obtenção do fim procurado”. 
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Relações semelhantes havia, segundo ele, noutras manifestações tais 
como o mito de Pigmaleão, a motivação dos pintores chineses e japoneses de es-
tar acrescentando uma flor à natureza ao representá-la, bem como nos diversos 
contos e anedotas que põem em discussão as fronteiras entre arte e realidade. 
Porém, conclui Hauser (1972:18) “enquanto na arte dos tempos históricos a con-
tinuidade destes dois domínios constitui uma ficção dentro da ficção, na pintura 
da Idade da Pedra Lascada ela constitui ainda um fato uma prova de que a arte 
se encontra inteiramente a serviço da vida”.

Discordando de Hauser apenas nesta delimitação temporal, pode-se argu-
mentar que esse poder mágico da imagem ainda persiste, e até mesmo se recru-
desce, nesses nossos novos tempos denominados por muitos como pós-moder-
nos e/ou pós-históricos. Manifestações nesse sentido podem ser observadas em 
fatos cotidianos, ligadas aos meios de comunicação e também no campo da arte, 
conforme será analisado no final deste estudo. Exemplo disso é o comportamento 
dos casais de namorados que pedem de volta suas fotos pessoais quando termi-
nam seu relacionamento, como se a posse da imagem gerasse, por si mesma, 
certo poder mágico de um sobre o outro. No mesmo sentido são as análises de 
Baudrillard quando classifica o contexto contemporâneo como sendo uma socie-
dade dos simulacros, devido a crescente substituição da experiência real por suas 
representações virtuais, especialmente a veiculada de modo interativo pela inter-
net. Parodiando McLuhan pode-se dizer que agora o meio é a própria realidade. 

Porém, como foi salientado acima, isso não significa que o expediente in-
dicial, das chamadas representações naturalistas, sempre cumpra uma função 
mágica, ou que as representações ditas conceituais, devido seus traços generali-
zantes e convencionais, não possam exercer tal função. Por exemplo, a remissão 
que pode ser feita entre os efeitos mágico-religiosos da arte egípcia e do site de 
relacionamento Second Life, veiculado na internet. Nesse último a crescente expe-
riência virtual da realidade, analisada por Baudrillard, ocorre por meio de avatares 
estereotipados, os quais encarnam codinomes e perfis de personalidade altamen-
te idealizados ou convencionais, sem que tenha necessariamente qualquer lastro 
referencial com a pessoa que ali se diz representada, ou melhor, que ali vive uma 
vida paralela. A diferença é que entre os egípcios essa simulação da realidade nas 
pirâmides atendia, terrenamente, a uma ideologia de Estado e, religiosamente, a 
vida pós-morte. Ao passo que nesse moderno ambiente virtual da internet vive-se 
o presente, prestando-se, ideologicamente, a criar um paraíso terrestre, sem con-
flitos ou frustrações, na vida pós-trabalho e outras obrigações cotidianas. 
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Portanto, não é possível analisar as imagens a partir de pressupostos evo-
lucionistas nem absolutos. Nas suas respectivas funções comunicativas, nenhum 
desses métodos de representação visual citados acima é melhor, mais evoluído 
ou culto do que o outro, apenas atendem a interesses diferentes. Incorporando 
conhecimentos anteriores, nota-se que o cientista, o artista, o humorista, o de-
signer, o artesão e o xamã sempre buscaram, com sua inteligência, desenvolver 
tanto os códigos quanto os meios físicos que pudessem facilitar a realização e a 
interpretação das mensagens que pretendiam veicular por meio da imagem. 

Esta ambivalência entre a ênfase nos aspectos ditos sensoriais ou concei-
tuais da imagem também ocorre no campo institucional da arte. Conforme já foi 
mencionado, na renascença a figuração referencial assumiu motivações científi-
cas. Segundo Gombrich, essa “índole científica” já é perceptível na arte grega de-
vido a emergência do interesse narrativo, propósito absolutamente estranho aos 
egípcios, que atribuíam à imagem uma função religiosa. Em torno desses dife-
rentes interesses – religioso e narrativo - Gombrich fez no capítulo denominado 
Revolução Grega da obra Arte e Ilusão uma magnífica análise comparativa entre 
essas duas tradições, demonstrando a coerência cultural dos aspectos sintáticos 
e semânticos de cada uma delas.  

Com o objetivo de permitir ao morto se identificar na vida pós-morte a arte 
egípcia buscava representar uma verdade consensual e atemporal. Resgatando os 
conceitos de Platão, Gombrich argumenta que tais imagens buscavam represen-
tar “o que” as coisas eram e deveriam ser para sempre na sua “essência”, e não 
o modo “como” elas se apresentavam na circunstancialidade de sua “aparência” 
factual.  A lei da frontalidade, a escala de tamanho das figuras e  sua distribuição 
no espaço eram, nesta tradição, determinada por convenções ligadas a hierarquia 
política e social, regras que condicionavam e limitavam proibitivamente qualquer 
pretensão do artesão-artista em buscar inovações estilísticas  ou uma maior apro-
ximação com a aparência concreta das coisas. Nesse sentido, Gombrich comenta 
que no trato de temas de menor relevância para a tradição, como a pintura de 
plantas e pássaros, nota-se um surpreendente frescor naturalista nos modos de 
representação dos murais tumulares egípcios. Portanto, a ausência dessas carac-
terísticas no conjunto daquelas obras não se deveu a falta de habilidade artística, 
sendo, ao contrário, uma imposição da função contextual da imagem. 

Ainda hoje padrões deste tipo são usados nas fotos de cerimônias oficiais, 
que perfilam frontal e hierarquicamente as autoridades representadas, bem como 
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as fotografias de documentos de identificação, especialmente as policiais, que re-
gistram aparência geral do indivíduo de frente e de perfil. Realizadas por um sim-
ples funcionário de delegacia ou por um renomado fotógrafo tais fotos serão sem-
pre muito parecidas, devido cumprirem propósitos previamente convencionados. 

A função narrativa, por outro lado, aproxima-se da noção atual do fla-
grante fotográfico. A verdade eterna é assim substituída pelas circunstancias 
cotidianas, pelo ponto de vista do artista, que sem uma legitimação consensual, 
não tem o poder de verdade, podendo representar apenas uma impressão, uma 
ilusão do artista, ou pura ficção. Estas foram às objeções de Platão à “Revolução 
Grega”, ou seja, à arte contemporânea de sua época. A revelia dessas advertên-
cias de Platão, o fato é que, com o surgimento desse novo interesse, os cânones 
sagrados e cívicos da arte egípcia e demais tradições da antiguidade passaram a 
ser paulatinamente quebrados por meio da contínua experimentação de novas 
soluções representativas. Segundo Gombrich, o impacto destas inovações trou-
xe um inédito prestigio ás imagens, que passaram então a ser copiadas e comer-
cializadas, de modo que (1986: 123, 124) 

“...essa indústria de fazer reproduções para venda implica uma função 
para a imagem da qual o mundo pré-grego nada sabia. A imagem é retira-
da do contexto prático para o qual foi concebida e passa a ser admirada e 
apreciada por sua beleza e fama, isto é simplesmente no contexto da arte. 
(...) Dizer que os gregos inventaram a arte pode parecer paradoxal, mas 
deste ponto de vista é o simples e sóbrio reconhecimento de um fato”    

Por meio desta análise comparativa, Gombrich explicita os vínculos cul-
turais das relações entre forma e função e, ao mesmo tempo, deixa implícito al-
guns fundamentos persistentes - e sempre controvertidos - no desenvolvimento 
da tradição artística ocidental desde os gregos, quais sejam: a narrativa ficcional, 
a índole científica do experimentalismo, a valorização da autoria e, por fim, o sur-
gimento do conceito de arte autônoma.  Diante dessas radicais transformações 
constatadas por Gombrich, pode-se perguntar:

1-  Qual é a função da arte desde que ela se emancipou dos ritos sociais e 
práticas religiosas? 

2-  Como o conceito de arte autônoma, surgido na Grécia antiga, afetou as 
representações do sagrado na cultura ocidental, particularmente na ico-
nografia cristã?
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3-  Diante da persistência ainda hoje do conceito de “arte sacra”, o que, desde 
a renascença, confere a essas obras teor sagrado, a qualidade artística ou 
as convenções religiosas?

4-  Em que medida a constatação desta nova função da imagem – a função 
artística – ilumina a discussão sobre os possíveis significados das mini-
-pinturas do Pelourinho e das outras pinturas ali encontradas que adotam, 
via de regra, a apropriação estilística de modelos artísticos?

5-  Como a produção artística contemporânea dialoga com esses diversos parâ-
metros discernidos por Gombrich na arte grega? Há na atualidade uma inten-
sificação ou uma tendência à dissolução do princípio de autonomia da arte?

Ainda baseado nas análises de Hauser sobre a arte primitiva, será dis-
cutido a seguir a função sagrada das imagens, para, ao final, problematizar sua 
função artística na atualidade.

A função Sagrada da imagem

De acordo com os argumentos de Gombrich apresentados acima, o ter-
mo “arte sacra”, expressa certa contradição de termos. Pois, “o reconhecimento 
do que chamamos de ‘arte’” (1986:124) se deu exatamente pelo sentido de au-
tonomia da imagem, que passou a ser apreciada por seus valores intrínsecos, 
independente de qualquer contexto prático, sejam eles ligados a ritos religiosos 
ou profanos. Contudo, isso não significa que as imagens - agora artísticas - não 
pudessem ser usadas nesses contextos. Ligada ao advento do capitalismo co-
mercial, de fato, a tradição artística moderna se desenvolveu a partir do mecena-
to, que normalmente estabelecia esse tipo de vínculo contratual. A maioria das 
encomendas que eram feitas aos artistas tinha uma finalidade prática, fosse a 
de decorar uma igreja, o salão de cerimônias oficiais de um palácio, ou erigir a 
tumba de alguma pessoa rica e influente. 

A diferença é que antes, especialmente as imagens ligadas aos ritos sagra-
dos, eram realizadas por pessoas especializadas que conheciam profundamente 
as convenções desses ritos, ou estavam existencialmente vinculadas a eles. Em 
relação a arte primitiva,  Hauser observa essa divisão do trabalho  argumentando 
que (1972:36)): 
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“ Com a diferenciação da arte em sagrada e profana, a atividade artística 
da época neolítica passou provavelmente para as mãos de dois grupos di-
versos. As tarefas da arte sepulcral e da escultura dos ídolos, assim como 
a execução de danças rituais – se quisermos aplicar os resultados da in-
vestigação antropológica às condições pré-históricas – se tornaram a arte 
dominante na época do animismo e eram atribuídos totalmente aos ho-
mens, e sobretudo aos mágicos e sacerdotes. Por seu turno a arte profana, 
agora relegada a categoria de ofício, tendo como principal tarefa a solução 
de problemas meramente decorativos, ficou provavelmente nas mãos das 
mulheres e devia constituir uma parte de sua atividade doméstica.”

Sem extinguir os ofícios, a partir do renascimento toda sorte de imagem, 
sagrada ou profana, passou a poder ser entregue aos cuidados do artista. Não 
por ele ser um profundo conhecedor das funções e regras desses diferentes ritos 
culturais, mas devido sua habilidade pessoal como produtor de imagens de modo 
geral.  Esse é o pressuposto da valorização da autoria. Tendência já perceptível 
na Grécia antiga, mas que só se consolida no renascimento. Se os gregos inventa-
ram a arte, conforme afirma Gombrich, a modernidade renascentista, por sua vez, 
inventou o artista. Valorizado desde então por seu gênio criativo, o artista torna-
-se uma categoria profissional autônoma, diferenciada dos xamãs primitivos, dos 
monges calígrafos dos mosteiros e artesãos das corporações medievais. 

Em relação a iconografia católica, a autonomia da arte e do artista trouxe 
uma certa des-ritualização ou dessacralização das representações religiosas. A 
produção desses signos deixou de se basear exclusivamente nas normas da tra-
dição, passando a valorizar também o caráter inovador da linguagem, ou seja, o 
seu valor artístico. 

Decerto esse não foi um processo automático, nem generalizado. As ceri-
mônias religiosas, ligadas aos vários sacramentos católicos, seguem ainda hoje 
quase os mesmos protocolos de sua origem, e a produção dos objetos litúrgicos 
para esses fins continuou nas mãos dos artesãos, que obedecem aos princípios 
construtivos determinados por suas rígidas convenções. 

A flexibilização das convenções é particularmente perceptível nas cons-
truções arquitetônicas e sua decoração com esculturas e pinturas alusivas dos 
santos e cenas bíblicas, tanto para representar o poder da Igreja, através de sua 
suntuosidade e beleza, quanto para divulgar os seus valores e idéias, caso espe-
cial do Barroco. Foi neste âmbito que a imagem sacra deixou de ter um cânone 
próprio, que a distinguisse das formas profanas. Pela mão do artista, sua estru-
tura igualou-se a da representação de um fato histórico secular, ou qualquer 
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trivial cena cotidiana. Em todos esses casos, o que passou a prevalecer foram os 
critérios da arte, isto é, o estilo em voga entre os artistas. 

A partir de então, torna-se difícil discernir aquele nexo entre forma e fun-
ção identificado por Gombrich nas imagens egípcias que, simbolicamente, sinte-
tizavam a verdade atemporal de sua religião. Reduzida a um tema entre outros 
abordados pelo artista, perde-se o consenso das convenções. Enquanto a ima-
gem dos vários faraós foi representada de modo muito estável durante milênios, 
a representação da figura singular de Cristo sofreu inúmeras mutações nos pou-
cos séculos da era moderna. 

Devido esta simbiose entre o sagrado e o profano, entre o dogma e a 
verdade empírica, o estudo da emergência da arte e da ciência como atividades 
autônomas no renascimento é tão complexo. A origem do próprio cristianismo 
traz marcas dessas ambigüidades por ter surgido entre os romanos, sob a égide 
da cultura grega e outras tradições paralelas ou mais remotas. Mesmo não sendo 
uma especialista nesses assuntos tão eruditos, resgatando as análises sobre as 
funções da linguagem já apresentadas, logo se percebe esses intrincados nexos. 
De um lado, se apresenta como uma aproximação aos valores gregos os traços 
narrativos dos livros bíblicos do Velho e Novo Testamentos, ora aceitos como 
verdade histórica, ora como parábola, ou seja, ficção moral. O rito da consagra-
ção, por sua vez, tem um caráter anímico ancestral, que nos remete as funções 
mágicas paleolíticas ou religiosas da arte egípcia. Pois, não pretende representar 
Cristo, mas torná-lo vivo e presente entre os fiéis. 

A longevidade e a extensão física do império romano criaram, por fim, 
um complexo sincretismo de referências simbólicas do oriente e do ocidente no 
desenvolvimento da iconografia cristã, até sua estruturação ao longo da Idade 
Média. Warburg vasculhou os mais cifrados nexos subliminares desses símbo-
los na renascença, fascínio erudito popularizado na atualidade pelo best-seller 
Código Da Vinci, de Dan Brown. Émile Mâle, por sua vez, foi mais extensivo e 
didático.  Descreveu minuciosamente os atributos ora figurativos (índices), ora 
apenas sugestivos (ícones), ora esquemáticos (símbolos) que constituíram os 
signos cristãos desde a Idade Média até o período Barroco. Formas que ainda 
hoje são utilizadas, mesmo que de modo padronizado e inconsciente.  

O fato é que par e passo à construção e fortalecimento dos conceitos de 
arte e artista há ao longo da história da cultura ocidental uma continua transfor-
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mação nos modos de se representar a iconografia cristã, particularmente pela 
Igreja Católica. Seguindo esse desenvolvimento histórico pode-se encontrar, 
conforme citado acima, diferentes versões da representação da figura de Cristo, 
tais como a bizantina, a medieval, a clássica e a barroca. 

 A partir do século XVIII, com o surgimento de novos interesses culturais, 
políticos e econômicos observa-se um declínio desse tipo de patrocínio pela Igre-
ja e os temas religiosas se tornaram cada vez mais escassos no campo da arte. 
No entanto, seja por uma questão de fé, de gosto, ou para atender eventuais en-
comendas, muitos artistas retomaram essa temática em consonância com suas 
pesquisas artísticas, gerando inúmeras outras versões da figura de Cristo. 

Sendo parte constituinte da cultura ocidental, outros artistas resgataram 
esse repertório iconográfico até mesmo para subverter ou criticar sua função 
religiosa. Este poderia ser o caso de Bosh, que mesmo imbuído do espírito re-
ligioso, primou pela representação do vício e não da virtude. Na produção con-
temporânea pode-se citar a figura de Cristo construída com cigarros, elemento 
recorrente na obra da artista inglesa  Sarah Lucas. Ainda mais contundente é a 
obra da brasileira Márcia X. Num nietzscheanismo demolidor, ela problematiza 
a relação entre religião e sexualidade desenhando com as linhas de terços cató-
licos, diversas silhuetas de pênis. 

Deve-se notar que, exceto os dois últimos exemplos, todos os demais apre-
sentados acima cumprem perfeitamente sua função religiosa. Qualquer um deles 
pode decorar desde o vaticano a um oratório doméstico. Porém, na atualidade, a 
maioria dessas obras, do passado e do presente, não se encontra em templos reli-
giosos, mas nos museus, templos destinados ao culto da “função” artística. 

Por outro lado, nem toda diocese, das inúmeras espalhadas pelo Brasil e 
pelo mundo, assim como nem todo o devoto, pode se dar ao luxo de ter para o 
seu próprio culto uma imagem de Cristo produzida por algum desses grandes 
artistas e nem por isso deixam de exercer seus votos religiosos. Na falta de um 
santo bizantino, entalhado em madeira cromada e incrustado de pedras precio-
sas, usa-se uma réplica em gesso. Lado a lado numa igreja podemos ver fiéis 
empunhando ricos terços de ouro ou então de plástico, e isso não altera em nada 
a fé comum que depositam naquele ritual. 
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Ademais, na atualidade, a produção da maioria desses símbolos religio-
sos não é mais entregue nem aos cuidados dos sacerdotes, nem dos artistas, 
nem dos artesãos, mas aos operários das indústrias que exploram esse rentável 
filão do comércio. Há lojas especializadas na venda desse tipo de produto por 
toda parte, assim como aquelas especializadas nos rituais funerários, prestando 
serviço para os sepultamentos seculares, bem como os vinculados a qualquer 
matriz religiosa. A maioria dessas empresas adota uma decoração sóbria em 
seus estabelecimentos, criando uma aura mística e respeitosa. Contudo, pode-se 
encontrar versões mais prosaicas, como o pequeno quiosque de peças religiosas 
católicas localizado em um shopping center de Brasília, ao lado de vários outros 
que exploram o ramo da fast food. Embora ainda pareça insólito, ou simplesmen-
te anticomercial, nada impede que, com a devida adaptação, também se venda 
tumbas nesses santuários do consumo.  

 Voltando ao contexto deste estudo, acredito que os mesmos critérios e 
argumentos adotados acima para discutir a iconografia cristã, também se pres-
tam a análise do candomblé baiano. A produção e comercialização da maioria de 
suas peças litúrgicas, por exemplo, ocorre de maneira muito semelhante a citada 
acima relativa a religião católica. A diferença é que os estabelecimentos espe-
cializados neste comércio, bem como os próprios templos do candomblé, quase 
nunca estão nos locais mais valorizados e sofisticados das cidades, mas na sua 
periferia. Dificilmente se encontrará uma loja ou stand de venda de produtos 
desta religião num shopping center, sendo, porém muito comuns nos mercados 
populares, caso do Mercado Modelo de Salvador.

Portanto, a diferença fundamental entre ambas as religiões é sócio-eco-
nômica. O catolicismo sempre foi um culto hegemônico no Brasil, adotado pe-
las elites políticas e econômicas desde a colonização portuguesa. Ao passo que 
o candomblé é uma religião popular cultivada pelos negros africanos trazidos ao 
país na qualidade de escravos, não sendo naquele período reconhecidos como 
cidadãos e muitas vezes sequer como seres detentores de alma, de acordo com 
alguns pressupostos da inquisição. Diante disso, o candomblé e outros cultos de 
origem africana foram proibidos por muito tempo, tendo de serem realizados de 
modo clandestino, ou apresentados publicamente por meio de ritos e símbolos 
secretos, muitas vezes mesclados com outros rituais socialmente aceitos. Posto 
que esse processo de repressão e dominação colonial também ocorreu no próprio 
continente africano, identificar as origens e sincretismos ocorridos – tanto lá quan-
to aqui – ao longo da formação dessa religião é uma tarefa tremendamente difícil. 
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Nota-se que o mesmo ocorreu na origem do cristianismo, gerando um 
conjunto de símbolos e sincretismos ainda hoje difíceis de serem decodificados, 
apesar dos exaustivos estudos já realizados sobre o assunto.  Em relação a cul-
tura afro-brasileira, mesmo considerando os importantes avanços atuais, como 
os estudos recentes de Roberto Conduru (2007), observa-se que suas manifesta-
ções religiosas e artísticas, continuam sendo um tema estigmatizado e negligen-
ciado pelos estudos acadêmicos.   

Também é importante considerar que os rituais religiosos são altamente 
complexos, entrelaçando manifestações nos diversos códigos (verbal, sonoro, 
corporal e visual), muitas delas ainda preservadas nas suas formas mais primi-
tivas e indissociáveis, não se enquadrando nas categorizações artísticas usuais. 
Por fim, não se pode negligenciar, o caráter doutrinário de todas as religiões.  
Mesmo tendo surgido a partir de um seleto e venerado grupo de iniciados, depois 
de sedimentar seus princípios, todas querem se tornar hegemônicas, aliciando 
o maior número possível de adeptos. Para isso, criam e adéquam todos os expe-
dientes ao seu alcance, sejam o uso de novas formas artísticas e arquitetônicas, 
de objetos industrializados, a publicação de livros e outros impressos, a realiza-
ção de programas de televisão ou grandes eventos populares, como ocorre no 
calendário de festividades baianas, que sempre mescla o sagrado e o profano. 
Analisando o resgate feito por Mâle sobre a iconografia barroca, até então vista 
como uma “retórica vazia”, Bazin comenta que (1989:174): 

“através dos séculos, se podia seguir a permanência da fé cristã, que 
adaptava suas exterioridades, suas imagens a uma nova mentalidade. 
O cristianismo aparecia-lhe, pois, em sua unidade e fecundidade ines-
gotável, capaz de fazer nascer formas adaptadas à expectativa dos fiéis”. 

Isso permite supor que na esfera religiosa o uso de imagens oriundas do 
campo institucional da arte para representar entidades místicas e outros sím-
bolos seja apenas um fator acessório e, acima de tudo, consentido. Isto é, algo 
útil ou sedutor, mas que não abala a estrutura fundamental desses ritos. Desse 
modo, pode-se comprar material litúrgico numa quitanda, ou numa sofisticada 
loja especializada, desde que para o seu uso ritual elas sejam devidamente “ben-
zidas” pelo padre, no caso da religião católica, ou “lavadas” pelo pai ou mãe de 
santo, no caso do candomblé. E, no sentido inverso, também são estabelecidas 
regras e sanções para controlar a influência desses mesmos meios, a fim de pre-
servar a aura mística e a magia de seus respectivos mistérios sagrados.  
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Em resumo, resguardando as especificidades de cada religião e o viés 
sócio-econômico que as distingue, no que tange aos aspectos estruturais aqui 
discutidos ambas as religiões são muito semelhantes. A análise da formação de 
cada uma delas não se esgota nas interpretações teóricas já formuladas. Ambas 
envolvem vários processos de sincretismo na sua origem e posteriormente, para 
difundir seus princípios, se valem dos mais variados meios disponíveis. Embora 
todas busquem controlar a influência destes novos sincretismos, ou ecletismo 
de meios, nada impede que no longo prazo das análises antropológicas se venha 
a verificar com essa contínua dessacralização, flexibilização, ou mesmo banali-
zação dos símbolos religiosos uma significativa transformação desses ritos, ou 
até mesmo a dissolução de suas bases sagradas originais.    

Contudo, buscando responder algumas das questões formuladas acima, 
pode-se sustentar a hipótese de que - nas delimitações históricas atuais - o surgi-
mento da arte autônoma e a valorização da autoria a partir do Renascimento não 
afetou substancialmente o campo simbólico do sagrado nessas religiões. Embo-
ra essas contínuas inovações artísticas possam ter agregado valores do universo 
autônomo e secular da arte à religião por meio das apropriações estilísticas, esse 
ecletismo das “aparências” ainda é algo consentido, que não altera a “essência” 
de suas recônditas convenções religiosas, isto é, a função simbólica de seus ri-
tos. Em suma, neste caso as inovações e apropriações artísticas assumem, pelo 
menos por enquanto, um caráter apenas técnico e contingente. 

Vattimo e Danto na Bahia

A segunda parte deste estudo, que será aqui apenas esboçada, discute a fun-
ção artística da imagem. Esta análise será feita divisando os argumentos ora “inte-
grados”, ora “apocalípticos”, que segundo Umberto Eco caracteriza o pensamento 
contemporâneo. Pois, desde Hegel – num roteiro do tipo serial killer – surgiram vários 
prognósticos sobre a morte da religião, da arte, da filosofia, da história e até mesmo 
da cultura humana de modo geral. Ao lado das imagens observadas no Pelourinho e 
dos hipotéticos turistas deste ensaio, abordarei estas discussões apenas para situar 
alguns deslocamentos das funções da imagem artística na atualidade. 

Com este objetivo, aquele conjunto de obras do Pelourinho que adota a 
apropriação de vários estilos artísticos internacionais será utilizado para demar-
car a resistência do princípio de autonomia da arte e do artista, surgido na Grécia 
antiga e sistematizado no Renascimento. Se em alguns casos essa preservação 
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de princípios possa ter um caráter extemporâneo, pouco valorizado pela crítica 
de arte, noutros continua sendo o parâmetro do prestígio contemporâneo de 
muitas obras e artistas.  Essas observações serão balizadas nos demais critérios 
discernidos por Gombrich no advento da concepção de arte autônoma: o caráter 
ficcional, o experimentalismo, a valorização da autoria e o conseqüente surgi-
mento do mercado de arte. 

Diferentemente da imagem com função sagrada, analisada acima, que 
adota esses critérios de modo apenas contingente, no campo institucional da 
arte observa-se que estes princípios se tornaram valores canonizados. Desse 
modo, é possível sustentar a hipótese de que, paradoxalmente, no âmbito da pro-
dução imagética a arte autônoma é muito mais convencional, guiada por regras 
culturalmente implícitas, do que a chamada arte sacra. Em outras palavras, se 
o limite do tempo histórico da modernidade ainda não permite uma análise de 
mudanças antropológicas da imagem no âmbito do sagrado, no campo artístico 
isso é muito factível.

No sentido inverso, aquelas estereotipadas mini-pinturas-souvenires se-
rão associadas á Fonte, obra emblemática de Duchamp, que divisa as análises 
sobre a produção artística contemporânea. Pois, de modo jocoso, condescen-
dente, ou “tipicamente brasileiro”, elas incitam os mesmos questionamentos 
conceituais formulados por ele. Ou seja: O que é a arte? Quanto ela se legitima 
por valores meramente convencionados, tais como certos materiais e suportes?  
Qual o valor da autoria? 

A partir desses exemplos serão discutidas algumas teses de Vattimo e 
Danto, que embora antagônicas, confluem para a constatação de certos desloca-
mentos da imagem na atualidade. 

Vattimo (1985) observa uma dessacralização do conceito de artista, que 
hoje tende a se fundir na figura do técnico, devido à massiva produção de ima-
gens pelos meios de comunicação no mundo atual. Deslocamento que tende a 
recolocar o artista no status do artesão medieval. 

Danto (1997), por sua vez, ou complementarmente, observa uma des-
-funcionalização da imagem no âmbito da arte contemporânea, discernindo duas 
tendências. Na primeira, a produção de imagem é sacrificada em favor da efetiva 
intervenção social, caso em que se pode observar uma fusão do artista e da arte 
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no ativismo político (Losada, 1996). Na outra, ele observa uma espécie de res-
tauração dos arcaicos rituais dionisíacos, analisados por Nietzsche.  Enquadra-
-se nessa linha o caráter multi-sígnico de muitas instalações e performances 
atuais, que de modo lúdico, ou mesmo ritualístico, fustigam as fronteiras entre 
o sagrado e o profano, entre o conceitual e o irracional. No sentido inverso ao 
postulado por Vattimo, neste caso haveria uma re-sacralização do artista. Isto é, 
uma restauração dos mais remotos elos entre os artistas, os xamãs e toda sorte 
de feiticeiros, mistificadores, ou ilusionistas. Elo que a modernidade imaginava 
ter perdido, pressuposto apocalíptico de Nietzsche, ou pretendia evitar com a 
força integradora da racionalidade platônica. 

 A fluida fronteira desses diferentes prognósticos - ou conflito de interes-
ses entre Platão e Nietzsche - apenas confirmam a tese de Gombrich: “uma coisa 
que realmente não existe é aquilo que se dá nome de arte”. Existem somente 
aqueles que com sua inteligência e trabalho sempre exploraram as possibilida-
des sintáticas e semânticas da linguagem.   
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INTERTERRITORIALIDADES – FRONTEIRAS LÍQUIDAS. 
PASSAGENS, CARTOGRAFIAS E IMAGINÁRIOS

Lilian Amaral
Universidade de Girona / Universidade Complutense de Madrid
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Os processos são os devires, e estes não se julgam pelo 
resultado que os findaria, mas pela qualidade de seus 
cursos e pela potência de sua continuação[...].

Gilles Deleuze
Conversações

Transitar entre territórios converteu-se em condição humana contemporânea 
marcada pela transitoriedade, deslocamento, fluxo e aceleração. Territórios en-
tendidos como contextos definem os lugares de existência. Territórios culturais, 
étnicos, religiosos parecem definir melhor a noção contemporânea de lugar.  
Diálogos cada vez mais intensos vem configurando uma nova cartografia cog-
nitiva caracterizada por colaborações entre diferentes territórios e domínios, 
colocando em evidência as possibilidades de compartilhamento de estratégias  
pautadas pela complementaridade, interrelacionamento e reciprocidade entre  
campos: a História da Arte, a Estética, a Teoria Cinematográfica, os Estudos Cul-
turais, a Teoria dos Meios, a Arte/Educação, a Cultura Visual, os Estudos de 
Gênero, entre outros.
Que lugares, num mundo marcado pelo nomadismo, impermanência e simulta-
neidade as manifestações artísticas podem ocupar? 

Hoje  debatemos com muita insistência e clarividência  o lugar da arte – fora 
do museu, no cotidiano – e mais ainda, a própria instituição “museu” se vê pres-
sionada a conquistar um lugar no cotidiano urbano na era do espetáculo, ora con-
fundindo-se, ora competindo com shopping centers. A informação e a comunicação 
que caracterizam a cidade contemporânea vem se tornando cada vez mais, aguda-
mente critica para transcender a sociedade de consumo.Tudo está para ser visto, 
consumido, refletido, assumido ou descartado. (AMARAL & BARBOSA, 1998)

Interterritorialidades – Fronteiras Líquidas. Passagens, Cartografias e Imagi-
nários 1,  integra a um só tempo, reflexão teórica e prática artística acerca de uma 
das modalidades de arte contemporânea que mais têm se destacado nos debates 
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em circuitos artísticos e culturais atuais: arte pública expandida no campo da 
esfera social, apontando mutações e tendências nacionais e internacionais. 

Articula-se numa perspectiva interdisciplinar de reflexão/ação, contri-
buindo para provocar e atritar os contornos e interstícios do pensamento e da 
prática artiístico-crítica, criando dispositivos de interlocução, mediação, atuação 
e difusão da arte em rede2, no contexto da vida cotidiana, tecendo arquiteturas 
de relações, do local ao global.

Incorpora as tensões, fluxos e mediações ocorridas nas fronteiras entre 
espaço público e privado, entre ética e estética, entre individual e coletivo, entre 
memória e imaginário, tendo a potência, fraturas e interrupções da cidade de 
Vitória como lugar de experiência, atuação crítica e criativa.  Convoca artistas e 
não-artistas, coletivos interdisciplinares e a população para interagir, por meio 
de pensamentos, ações e atitudes simbólicas nos espaços públicos, re-significan-
do a experiência urbana cotidiana. 

Os significados de uma obra ou ação artística são construídos no encon-
tro entre a subjetividade daquele que a propõe e a subjetividade de cada um 
daqueles que ativamente a tomaram para si. No entanto, no momento em que 
a proposição começa a tomar forma e o momento em que é ativada, por um e 
por outro sujeito, deve haver um desejo de alcance público. Quando se decide 
apresentar publicamente o resultado ou o processo de um pensamento é porque 
se acredita que ele pode ser pertinente para outros. E não somente para aqueles 
com quem sabidamente nos entendemos e freqüentemente nos encontramos, 
mas também para outros com quem compartilhamos coisas que talvez ainda não 
tenham nome.

Interterritorialidades - Fronteiras Líquidas. Passagens, Cartografias e Ima-
ginários, configura-se como laboratório transdisciplinar em processo e propõe 
considerar que tanto os métodos de análise contemporâneos das disciplinas ur-
banas quanto o que poderia ser visto como um de seus resultados projetuais, a 
cidade-espetáculo, se distanciam cada vez mais da experiência urbana, da própria 
vivência ou prática da cidade. Ser errante poderia ser um instrumento desta 
experiência urbana, uma ferramenta subjetiva e singular, ou seja, o contrário 
de um método ou de um diagnóstico tradicional. A errância urbana seria uma 
apologia da experiência da cidade, um tipo de ação que poderia ser praticada por 
qualquer um. Um dispositivo para ampliação da percepção.

Mobilidade Internacional  
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Os praticantes das cidades atualizam os projetos urbanos, e o próprio 
urbanismo, através da prática dos espaços urbanos. Os urbanistas indicam usos 
possíveis para o espaço projetado, mas são aqueles que o experimentam no co-
tidiano que os atualizam. São diferentes ações, apropriações ou improvisações 
mediadas pelo pensamento crítico apontado pela Arte Pública Relacional Con-
temporânea que podem propor extrapolar a circunscrição das experiências nos 
espaços convencionados ao consumo privado da arte em direção aos espaços da 
vida, das experiências no espaço público pelos habitantes, passantes ou errantes 
que reinventam tais espaços em seu cotidiano. 

Enquanto o urbanismo busca a orientação através de mapas e planos, 
a preocupação do errante estaria mais na desorientação, sobretudo em deixar 
seus condicionamentos urbanos, uma vez que toda a educação do urbanismo 
está voltada para a questão do se orientar, ou seja, o contrário mesmo do “se 
perder”. Em seguida, pode-se notar a lentidão dos errantes, o tipo de movimento 
qualificado dos homens lentos, que negam, ou lhes é negado, o ritmo veloz im-
posto pela contemporaneidade. E por fim, a própria corporeidade destes, e, so-
bretudo, a relação, ou contaminação, entre seu próprio corpo físico e o corpo da 
cidade que se dá através da ação de errar pela cidade. A contaminação corporal 
leva a uma incorporação, ou seja, uma ação imanente ligada à materialidade físi-
ca, corporal, que contrasta com uma pretensa busca contemporânea do virtual, 
imaterial, incorporal.

Laboratório processual Interterritorialidades – Fronteiras Líquidas. Passagens,  Cartografias e Imaginários. 8º. 
Salão Bienal do Mar, Vitória, SMC, Setembro, 2008.

Práticas urbanas: o caminhar e a percepção como práticas estéticas. Corporeidade: experimentação do corpo no espaço. 
Percurso analítico na cidade.  Visualidade e visibilidade.
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As três propriedades mais recorrentes das errâncias – se perder, lentidão, 
corporeidade - estão intimamente relacionadas, e remetem a própria ação, ou 
seja, a prática ou experiência do espaço urbano. O errante urbano se relaciona 
com a cidade, a experimenta, e este ato de se relacionar com a cidade implica 
nesta corporeidade própria, advinda da relação entre seu próprio corpo físico e 
o corpo urbano que se dá no momento da desterritorialização lenta da errância. 
Para resumir pode-se dizer que o errante faz seu elogio à experiência principal-
mente através da desterritorialização do ato de se perder, da qualidade lenta de 
seu movimento e da determinação de sua corporeidade. As três propriedades 
poderiam ser consideradas como resistências ou críticas ao pensamento hege-
mônico contemporâneo do urbanismo que ainda busca uma certa orientação 
(principalmente através do excesso de informação), rapidez (ou aceleração) e, 
sobretudo, uma redução da experiência e presença física (através das novas tec-
nologias de comunicação e transporte). 

Apesar da íntíma relação entre essas propriedades da errância, talvez seja 
a relação corporal com a cidade, na experiência da incorporação, que mostre de 
forma mais clara e crítica, o cotidiano contemporâneo cada vez mais desencar-
nado e espetacular. Diante da atual espetacularização das cidades que se tornam 
cada dia mais cenográficas, a experiência corporal das cidades, ou seja, sua prá-
tica ou experiência poderia ser considerada como um antídoto a essa espetacu-
larização. O que chamo de espetacularização das cidades contemporâneas - que 
também pode ser chamado de cidade-espetáculo (no sentido debordiano) - está 
diretamente relacionado a uma diminuição da participação, mas também da pró-
pria experiência urbana enquanto prática cotidiana, estética ou artística. 

A redução da ação urbana pelo espetáculo leva a uma perda da corporei-
dade, os espaços urbanos se tornam simples cenários, sem corpo, espaços de-
sencarnados. Os espaços públicos contemporâneos, cada vez mais privatizados 
ou não apropriados, nos levam a repensar as relações entre urbanismo e corpo, 
entre o corpo urbano e o corpo do cidadão, o que abre possibilidades tanto para 
uma crítica da atual espetacularização urbana quanto para uma pesquisa de ou-
tros caminhos pelos errantes urbanos, que passariam a ser os maiores críticos 
do espetáculo urbano.

Ao se observar mais de perto a história crítica do urbanismo, a história 
marginal, é possível se perceber um outro caminho, que critica a espetaculariza-
ção desde seus primórdios. Nesta pista, as principais questões são as diferentes 
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formas de ação e participação, na cidade mas também as relações corporais, 
através das experiências efetivas dos espaços urbanos. As relações sensoriais 
com a cidade que passam pelas experiências corporais destes espaços, em suas 
diferentes temporalidades, seriam o oposto da imagem da cidade-logotipo. Os ce-
nários ou espaços espetacularizados, desencarnados, seriam propícios somente 
para os simples espectadores. 

Os praticantes da cidade, como os errantes urbanos, realmente experi-
mentam os espaços quando os percorrem, e assim lhes dão corpo, e vida, pela 
simples ação de percorrê-los. Uma experiência corporal, sensorial, não pode ser 
reduzida a um simples espetáculo, a uma simples imagem ou logotipo. A cidade 
deixa de ser um simples cenário no momento em que ela é vivida, experimenta-
da. Ela ganha corpo a partir do momento em que ela é praticada, se torna “outro” 
corpo. Para o errante urbano sua relação com a cidade seria da ordem da incor-
poração. Seria precisamente desta relação entre o corpo do cidadão e deste outro 
corpo urbano que poderia surgir uma outra forma de apreensão da cidade, uma 
outra forma de ação, através da experiência da errância – desorientada, lenta e 
incorporada - a ser realizada pelo urbanista errante, que se inspiraria de outros 
errantes urbanos e, em particular, das experiências realizadas pelos escritores e 
artistas errantes.

Arte colaborativa, memória e identidade.

Configuradas no âmbito da experimentação de práticas artísticas contem-
porâneas que investigam os imaginários urbanos a partir das fronteiras e potên-
cias entre linguagens, meios e contextos, têm como base processos colaborativos 
com perspectivas de apropriação, pertencimento e ressignificação do patrimônio 
material e imaterial urbano, implicando em perspectivas de transformações no 
tecido social. Encontram na arte pública expandida e na estética relacional sua 
plataforma de operações. Tais processos fundam-se na concepção ampliada da 
Arte como Experiência, tendo os lugares como territórios para criações coletivas 
que envolvem artistas e não-artistas, estimulando a documentação e apropriação 
crítica e criativa de tais espaços e tempos compartilhados.

A memória é um fenômeno construído social e individualmente, sujeito 
a constantes transformações, que estabelece estreita ligação com o sentimen-
to de identidade, o qual deve ser entendido como a imagem que um indivíduo 
ou grupo faz de si, para si e para os outros. Trabalhos artísticos pautados pela 
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utilização dos meios fotográficos, videográficos, resultando em projeções em es-
paços urbanos reapropriados, produções que investigam referências na história 
oral, em álbuns de família, compõe arqueologias do agora. Inscrevem-se neste 
conjunto, projetos que articulam espaços da memória, espaço arquitetônico e 
espaço da experiência.

O mundo contemporâneo caracteriza-se por transformações aceleradas da 
noção relacionada ao tempo, ao espaço e à individualidade. Todas elas abrigam a 
figura do excesso, característico da supermodernidade. O “lugar antropológico” 
passa a ser definido como aquele que é vivido para quem vive lá, e também para 
aqueles que vêm de fora e tentam interpretá-lo. Tal lugar opõe-se ao que se deno-
mina “lugares da memória”, os quais suscitam a nostalgia, a recordação.

O etnólogo em exercício é aquele que se encontra em algum lugar [seu 
aqui do momento]. A pesquisa antropológica trata, no presente, da questão do 
outro. Ela o trata no presente, o que basta para distingui-la da história. Enquanto 
no “lugar antropológico” seu habitante “não faz a história, mas vive na história” 
(práticas socioculturais do presente), nos “lugares da memória” apreende-se “a 
imagem do que não somos mais”, pois seu significado está na memória, no pas-
sado. Outra noção de tempo presente articula-se com o conceito de história de 
Walter Benjamim. Em tal conceito, o passado ainda tem algo a dizer, e o presente 
contém o passado que não foi redimido.

Olgária Matos vê a imagem localizada a meio caminho entre o sensível e o 
inteligível. É a “imaterialidade material” (Matos, 1991:17) que remete a uma for-
ça fora do comum, excedente a si mesma e referida a uma efetualidade mágica 
[imagem no sentido de reprodução, de representação]. A aproximação do filme 
documentário com aquilo que se vive ou viveu é o que leva à afirmação de que 
é nas representações que esse gênero de filme faz, que o diferencia da ficção, e 
não na sua construção como texto porque ambos são textos. Essa diferenciação 
é importante, mas, com os recursos disponíveis atualmente, o documentarista/
historiador/artista/ ”artógrafo” (Irwin, 2008) pode alterar de tal modo a imagem, 
recriar situAÇÕES, que o documentário final não será mais uma representação 
do mundo vivido, e sim algo que diz respeito ao mundo imaginado. De que outro 
modo pode um “passado”, por definição constituído de eventos, processos, es-
truturas, etc. não mais perceptíveis, ser representado em qualquer consciência 
ou discurso, a não ser de modo “imaginário”?



64

Mesas 
Temáticas

O limite entre Cultura e Identidade, esfera Pública e Privada são as ques-
tões demarcadas por trabalhos que entendem a cidade e o corpo como território 
cultural, tendo como foco diferentes escalas de ocupação da cidade e das ruas. 
Aborda paisagens em movimento como elementos desagregadores da imagem, 
tempo, espaço e memórias. Se, como indica Hal Foster, no paradigma etnográ-
fico o lugar da transformação artística e política será sempre fora, “no campo 
do outro cultural” (Foster, 2001), consideramos que os diálogos, negociações e 
transações com a alteridade cultural são desafios que se apresentam quando se 
sai a campo. Aqui identificam-se propostas que apontam o redimensionamento 
do que nos aproxima e nos distancia uns dos outros. Estes trabalhos investigam 
como as psicologias privadas afetam o espaço público, entendendo a Arte como 
subversão da Cultura para criar um campo de ação onde os significados das 
coisas sejam sempre revistos.

A história audiovisual tem forte relação com a história escrita. As pala-
vras faladas, ao serem transcritas, transformam-se em palavras-escritas. Logo, 
constituem-se em meio idôneo de reconstrução da história. Na História Oral em 
vídeo, a palavra reaparece, com importância vital também, só que a palavra fil-
mada, colada à imagem, quando editada, é colada a outras linguagens, o que re-
sulta em novos tipos de história que os meios audiovisuais podem oferecer, uma 
História que corre paralela à história escrita. Algumas obras emblemáticas per-
mitem esboçar os contornos de uma tipologia da pós-produção: a forma como 
enredo ou, quando os enredos se tornam formas (Bourriaud, 2009).

Ver, conforme Marilena Chauí, é pensar por meio da linguagem. Ver, ain-
da segundo a autora, leva as pessoas ao mundo exterior, enquanto ouvir leva-
-as ao mundo interior (Chauí, 1988). Na História Oral em vídeo, ver e ouvir são 
diferentes faces de uma mesma moeda. A expressão história visual guarda 
certa impropriedade porque a narrativa fílmica evoca outras narrativas ou lin-
guagens para além da imagem, tais como a verbal, a escrita, a sonora e a ges-
tual. Se a denominação de história visual é inadequada ou não, o que importa 
é que a história que surge do suporte vídeo é diferente da história que decorre 
apenas da linguagem escrita. No embate entre a história escrita e a história au-
diovisual há certa desconfiança, incompreensão ou recusa em aceitar os meios 
audiovisuais no processo de recriação histórica, pois advém da pluralidade e 
diversidade metodológica.
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Corporeidade, Percurso e Composição Urbana

Investidos de uma nova atitude estético-crítica pautada numa maior proxi-
midade entre arte e política, identifica-se conjunto significativo de propostas que 
evidenciam, por meio de inter[in]venções, percursos e composições urbanas, “a 
concepção da arte calcada no enraizamento das práticas sociais coletivas, indi-
cando uma relação produtiva entre arte e gestão do espaço público (...) resultan-
do em invenções criativas para formas do habitar” (Veloso, 2004-5: 113).

Apresentam uma visão dialógica de espaço da arte, vida cotidiana, corpo e 
lugar, acreditando firmemente que é possível construir e reconstruir outros tipos 
de cidades, reais e imaginárias.

As representações da cidade, fixas ou fluídas, dimensionam característi-
cas ao mesmo tempo sociais e semióticas. Enquanto sociais são representações 
que surgem na cidade e demarcam sua inserção na história do espaço urbano. 
Enquanto semióticas, são informações/ações que se processam pela cidade que 
lhes é suporte. Considerando-se que estas informações/ações são fluídas e velo-
zes, correspondem aos fluxos que inspiram e patrocinam ações na simultanei-
dade espaço/temporal que caracteriza os processos eletrônicos da comunicação 
e são responsáveis pelo diálogo e tensão entre cidades distantes ou próximas no 
tempo e no espaço ou entre lugares de uma só cidade.

Composições Urbanas: realização das ocupações efêmeras em espaços públicos, como parte do Laboratório Interterritorialidades – Fronteiras 
Líquidas. Lilian Amaral, 8o. Salão Bienal do Mar, Vitória, Setembro, 2008.
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Hábito e experiência representam-se visualmente, porém a natureza da 
imagem produzida tem ontologias diversas que permitem falar em visualidade 
para designar a imagem que se insinua na constatação receptiva do visual físico 
e concreto das marcas fixas que referenciam a cidade e a identificam e visibilida-
de, que corresponde à elaboração perceptiva e reflexiva das marcas visuais que 
ultrapassam o recorte icônico para ser flagrada em indícios. 

Do espetáculo à experiência da cidade passa-se às diferenças entre visu-
alidade e visibilidade, passa-se da cidade ao lugar, e de uma semiótica visual da 
cidade a uma semiótica do lugar invisível. Opera-se uma distinção entre visua-
lidade e visibilidade, entre recepção e percepção, entre comunicação e informa-
ção, entre padrão e dinâmica de valores culturais. Em todas essas diferenças se 
produzem metamorfoses do olhar. 

A visibilidade do lugar como criadora de sentidos e significados da cidade 
e na cidade nos leva a rever conceitos de espaço próximo ou distante, local ou 
global e, parece, um rejeita o outro e se podem anular como diferença. Em cada 
lugar processam-se conexões entre lugares próximos ou distantes, vizinhos ou 
longínquos, em cada lugar confrontam-se diversidades, diferença e identidades.

A percepção do lugar não depende da forma na cidade, mas do olhar do 
leitor capaz de superar o hábito e perceber as diferenças: um olhar que se de-
bruça sobre a cidade para perceber suas dimensões e sentidos que estabelecem 
o lugar como fronteira entre a cidade e o sujeito atento. Para esboçar uma con-
clusão, ainda que processual, evocamos as idéias de Lucrecia Ferrara (Ferrara, 
2003) que aponta ser essa a base epistemológica da visibilidade da cidade pelo 
lugar, porque se a visualidade da cidade está nas formas que a constroem, a vi-
sibilidade está na possibilidade do sujeito debruçar-se sobre a cidade, seu objeto 
de conhecimento para, ao produzi-la cognitivamente, produzir-se e perceber-se 
como leitor, criador e cidadão.
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DA SEDUÇÃO MASCULINA: CULTURA VISUAL, INDIVIDUALISMO 
E CONSUMO DE MODA NO BRASIL
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Hoje nada é menos seguro do que o sexo, por trás 
da liberação de seu discurso. Hoje nada é menos 
seguro do que o desejo, por trás da proliferação de 
suas figuras.

Jean Baudrillard

Resumo
Neste artigo, nosso objetivo é, a partir de uma abordagem de cunho teórico-me-
todológico da Cultura Visual, analisar o processo de sedução de jovens masculi-
nos gays em relação ao consumo de produtos de moda na atualidade, principal-
mente o que diz respeito ao vestuário. Os resultados parciais que apresentamos 
neste trabalho são fruto de nossa pesquisa em andamento intitulada Subjetivida-
des, Corpo e Moda: estudo sobre imagens masculinas a partir do final do século XX e 
início do século XXI, que se propõe a refletir sobre as transformações imagéticas 
e comportamentais do público masculino de camadas médias urbanas.

Palavras-Chave: Cultura Visual; sedução masculina; consumo de moda.

Abstract
At this article, the objective is, from a methodological and theoretical nature of 
the Visual Culture, to analyze the seduction of gay young boys’ process in re-
lation of the consumption of fashion products currently, specially referring to 
clothing. The partial results presented at this work are made by the ongoing 
research entitled Subjectivities, Body and Fashion: A study on male images from the 
late twentieth century and early twenty- first century, which propose to meditate 
about urban middle class men’s imagery and behavior transformations.

Key-Words: Visual Culture; male seduction; fashion consumption.

Introdução

Neste trabalho apresentamos resultados parciais do Projeto de Pesquisa 
intitulado Subjetividades, Corpo e Moda: estudo sobre imagens masculinas a partir 
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do final do século XX e início do século XXI1, que se propõe a refletir sobre as trans-
formações imagéticas e comportamentais do público masculino de camadas mé-
dias urbanas.

Baudrillard, em seu livro Da Sedução, apresenta algumas problemáticas 
em torno da sexualidade masculina e feminina, das incertezas e das multiplici-
dades que fazem parte das identidades e dos comportamentos humanos na con-
temporaneidade. Utilizando-nos das principais ideias de Baudrillard em relação 
à sedução e de como esta se caracteriza nos processos de consumo de produtos 
de moda na atualidade, propomos fazer uma análise da sedução de um grupo de 
jovens masculinos gays a partir de elementos referentes ao vestuário, no intuito 
de compreender como se dão essas relações, através da abordagem teórico-me-
todológica da Cultura Visual, entendida como “um campo novo em razão do foco 
no visual com prioridade da experiência do cotidiano” (MARTINS, 2005, p. 135).

Interessa-nos, particularmente, entender o que move os desejos do grupo 
pesquisado e quais os fatores que influenciam as decisões de consumo a partir 
do que Baudrillard afirma sobre as distensões sobre sedução e desejo:

para a sedução o desejo é um mito. Se o desejo é vontade de potência e 
de posse, a sedução assume diante dele uma vontade de potência igual 
por simulacro, e é pela rede das aparências que ela suscita essa hipoté-
tica potência do desejo e a exorciza (1991, p. 99).

Nesse sentido, sedução (artifício) e desejo (falta) coabitam os territórios de 
consumo e das relações sociais entre homens e mulheres; homens e homens; 
mulheres e mulheres; homens/mulheres e objetos de consumo. Como desejo, 
podemos entender a existência de um vazio a ser preenchido pela aquisição 
de determinado produto e/ou serviço e ainda o desejo de obter algo imaterial: 
status, inserção, prazer e até mesmo na relação entre pessoas, uma conquista, 
um momento específico, etc. Sendo assim, compactuamos com o que defende 
Lipovetsky de que,

sem dúvida, temos que partir do mundo do consumo. Com a profusão 
luxuriante dos seus produtos, imagens e serviços, com o hedonismo que 
induz, com o seu clima eufórico de tentação e proximidade, a sociedade 
de consumo revela até a evidência a amplitude da estratégia da sedução 
(1988, p. 18).

Partindo destas breves considerações iniciais, procuramos evidenciar em 
nossa pesquisa as mudanças comportamentais e imagéticas relacionadas ao pú-
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blico gay masculino em nossa sociedade, além de propor uma investigação a 
partir dos elementos presentes no design dos produtos direcionados a este pú-
blico e dos mecanismos socioculturais que contribuíram para tais modificações. 

Essas transformações partem de estratégias da Comunicação e do Ma-
rketing que, aliadas às questões socioculturais, aos processos do design e aos 
estudos da Cultura Visual, configuram e estimulam a criação de novas imagens, 
levando à emergência de novos atores sociais cada vez mais interessados em 
experimentar e vivenciar novas imagens de si. Para tanto, elegemos como com 
ponto de partida inicial os movimentos culturais dos anos de 1960, considerados 
como um marco no desenvolvimento do design e de uma ampliação de conceitos 
relacionados principalmente à cultura jovem.

A partir deste ponto inicial, percorremos os anos de 1970, 1980, 1990 
e princípios do século XXI, “escavando” conceitualmente as evidências visuais 
que explicitam a emergência dessas transformações.

Desta forma, neste trabalho, propomos um recorte que irá se concentrar 
nos períodos que envolvem os anos de 1960 até a atualidade, de modo a exami-
nar as contribuições do design de moda e da Cultura Visual para a construção 
da imagem de um “novo homem” e como essas imagens são construídas através 
das relações de consumo e do comportamento masculino.

A crise do masculino

Principalmente a partir dos anos de 1970 e 1980 o homem moderno co-
meça a perder seu status, dando espaço a um homem pós-moderno, sujeito que 
apresenta, entre outras características, flexibilidade de seu papel social, partici-
pação, divisão ou ocupação de tarefas antes consideradas femininas, preocupa-
ção com a aparência física e consumo de produtos de beleza, academias, cirur-
gias estéticas etc.

Outros fatos contribuíram para a chamada crise da masculinidade. A crise 
do estado, desacreditado e “engolido” pelo capitalismo e pela globalização, a cri-
se e a degeneração da família nuclear que enfraqueceu e quase aboliu a figura do 
pai, provedor. Esta figura vai aos poucos desaparecendo ou convivendo com uma 
nova constelação de possibilidades e responsabilidades em que os membros de 
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uma mesma família trabalham e contribuem para a receita doméstica, sejam eles 
homens ou mulheres. Ainda há as famílias compostas apenas pelo pai e filhos ou, 
ainda, apenas pela mãe e filhos. Outras configurações familiares também passam a 
coexistir, congregando casais homossexuais – femininos ou masculinos – e filhos.

Atualmente, o homem enfrenta uma série de obstáculos quando de sua in-
serção na sociedade contemporânea. Estes obstáculos se traduzem em aceitação 
do grupo ao qual deseja se inserir, das perspectivas de trabalho que o empurram 
para determinada área de atuação, dos relacionamentos interpessoais, cada vez 
mais banalizados e esvaziados de significados, das relações sexuais e de expe-
rimentação do Outro, dos desejos ora reprimidos, ora assumidos, das crises de 
identidades, dentre outras questões presentes em nosso cotidiano.

Nessa era dita Pós-Moderna2 (LIPOVETSKY, 1988; HUTCHEON, 1991; 
LYOTARD, 2004), em que o hedonismo e o consumismo desenfreado dão a tônica 
e desestabilizam convenções, o individualismo se imiscui com os conceitos de 
coletivo, desbaratinando ainda mais as convicções do sujeito pós-moderno. Além 
disso, devemos considerar as crises que afetaram os conceitos de masculinidade, 
do homem heterossexual, provedor do lar, sexualmente ativo, modelo que outrora 
representou o ideal de masculinidade em oposição ao ideal de feminilidade.

Essas mudanças comportamentais e conceituais da masculinidade colo-
cam em xeque as imagens do homem contemporâneo, criando fissuras em con-
cepções arraigadas no seio da sociedade em relação a padrões de comportamen-
to aos quais fomos submetidos desde nossa infância, apr(e)endendo distintos 
modos de ser “homem” ou “mulher”, como, e.g., os vínculos afetivos duradouros 
são para meninas, ficando os homens responsáveis pelos aspectos sociais, ex-
ternos a casa, como aponta Sócrates Nolasco:

dentro desta perspectiva, as relações interpessoais masculinas se res-
tringem a encontros sociais em que pouco se fala ou se compartilha de 
experiências vividas; elas são marcadas por atitudes em que o que está 
em questão são demonstrações de atitudes de “macho”, os ditos homens 
de verdade (1997, p. 18).

 Essas questões também esbarram nas mudanças nas relações de traba-
lho, da conquista das mulheres, assumindo postos de trabalho marcadamente 
masculinos, do sucesso ou fracasso nos negócios, entre outros.

2 Não pretendemos nos 
aprofundar sobre as pro-
blemáticas que envolvem 
o termo pós-moderno. 
Apenas apresentar algu-
mas idéias, autores e as 
contradições encontradas 
que se aproximam das 
características da era de-
nominada contemporânea.
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 Sendo assim, o menino apr(e)ende que deve silenciar, escamotear seus 
sentimentos e suas frustrações, bem como evitar situações que possam colocar 
em dúvida sua masculinidade. Um exemplo interessante é apresentado pelo An-
tropólogo Roberto Damatta em artigo intitulado “Tem pente aí? Reflexões sobre 
a identidade masculina”, publicado em 1997, em que resgata um tipo de brinca-
deira realizada em sua juventude. De acordo com o autor:

a brincadeira consistia em desabusada e grosseiramente apalpar o tra-
seiro do amigo, questionando em tom jocoso: “Tem pente aí?!”, o que 
normalmente fazia com que a vítima desse um pulo para a frente, pro-
tegesse as nádegas com as mão e reagisse violentamente ao brinquedo 
(DAMATTA, 1997, p. 33).

 Este tipo de brincadeira, aliada a outras, demonstram o receio de que 
a masculinidade seja colocada em dúvida, através da “invasão” de uma parte 
do corpo relacionada à passividade, uma região corporal do homem de acesso 
proibido a outros e que, nos últimos anos, se tornou uma “preferência nacional” 
quando nos referimos ao corpo feminino.

O homem e a moda: reflexões iniciais

 Os anos de 1960 podem ser considerados como marcos inicial de uma 
maior liberação em relação aos conceitos de moda masculina, em decorrência do 
surgimento de movimentos de contestação do status quo, das desestabilizações 
de certezas, de novas possibilidades, de experimentações, de revoluções que 
vão dar novos rumos ao comportamento humano, em especial, às reivindicações 
dos direitos das minorias e/ou grupos marginalizados.

 O século XX foi palco de variadas manifestações no campo político, social 
e estético em todo o mundo, com maior ou menor velocidade em algumas cultu-
ras. As maiores transformações foram influenciadas pela juventude, que a cada 
dia ganhava maior destaque e visibilidade. Os movimentos originários da Europa 
e dos Estados Unidos impulsionaram as mudanças que, a partir dos anos 60, 
viriam a dar novos rumos aos comportamentos da juventude no Ocidente. Como 
exemplo, podemos citar os movimentos hippie, punk, Glam, Rock, clubbers etc, 
como alguns dos momentos que contribuíram, de modo geral, para criar outros 
pontos de vista em relação à sociedade e à moda.
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Neste contexto, a moda masculina busca, a cada dia, seu espaço no “mun-
do da moda” através das criações de Estilistas e Designers que propõem em 
suas coleções um afrouxamento das normas a serem cumpridas pelos homens, 
ou seja, não existe mais aquela história de que homem não pode isso ou não 
pode aquilo, essa é a verdadeira democratização da moda (GOLDENBERG, 2004; 
CASTILHO, 2008). Estas proposições trazem mudanças de comportamentos e, 
consequentemente, na maneira de pensar e vestir do homem contemporâneo. 
Entre essas mudanças está a preocupação cada vez maior com a imagem, refle-
tindo em uma procura mais intensa por marcas despojadas, visitas frequentes a 
salões de beleza e cirurgias plásticas, entre outras mudanças no comportamento 
masculino.

Algumas marcas já perceberam a necessidade de “renovar” a imagem 
e o guarda-roupa masculino em razão da visibilidade que este segmento vem 
conquistando. Algumas das tendências apresentadas, claro, não são muito bem 
aceitas pelo público masculino, justamente pelo fato deste segmento, até alguns 
anos atrás, ser considerado sem muita importância, de que o consumo de moda 
masculina não era significativo e de que as roupas eram monótonas, sem cores 
e sem grandes alterações na forma. Neste sentido, a imagem masculina vai, aos 
poucos, caminhando para uma maior democratização e libertação de normas até 
então impostas por uma sociedade marcadamente heterossexual e patriarcal.

 A importância desse tema se dá na medida em que os estudos sobre moda 
masculina e comportamento do consumidor gay masculino no Brasil ainda são 
escassos. Desta maneira, julgamos necessário compreender os processos que 
envolvem o comportamento de consumo masculino, evidenciando as possíveis 
variáveis psicológicas, sociais, econômicas e culturais que levam este grupo de 
indivíduos a consumirem determinados produtos e serviços.

Consumo de moda masculina no Brasil

 Nos últimos anos, temos percebido um aumento significativo no con-
sumo de produtos de moda direcionados ao público masculino. Perguntamos: 
como esse processo é efetivamente consumado? Grosso modo, já sabemos 
através de pesquisas científicas e de mercado que o percentual maior de con-
sumo de produtos de moda é mais expressivo no público feminino do que no 
masculino. São vários os fatores que levam a este resultado, entre eles a ideia 
de que “estar na moda” é somente para as mulheres, de tal modo que o homem 
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que é homem, macho pro excelência, não deveria se preocupar com seu aspec-
to visual, com produtos de beleza, com roupas e acessórios que fazem parte 
das últimas tendências.

 Também é certo que parte do público masculino tem se interessado, cada 
vez mais, em “estar na moda”, em serem incluídos nos chamados “grupos so-
ciais”. Em alguns casos, presenciamos o surgimento de uma estética “antimascu-
lina” como forma de subversão dos padrões masculinos vigentes. Essa inclusão, 
segundo Ana Paula de Miranda, advém de uma

necessidade de se ajustar [e] pode ser explicada pelo comprometimen-
to do indivíduo com a identidade social que determina o poder desta 
identidade para influenciar o seu comportamento. Identidades que são 
centrais para o Eu tem grande probabilidade de ser evocadas como guias 
para o comportamento apropriado. A função do processo de socialização 
é educar o indivíduo para se comportar apropriadamente em cada nova 
situação (2008, p. 27).

 A ideia de que alguns produtos dependem mais de seu significado social do 
que propriamente dos atributos tangíveis, nos faz pensar em comportamento de 
consumo cada vez mais consciente de consumidores cada vez mais exigentes.

 Esses novos comportamentos de consumo também suscitam reflexões 
em torno de dois pólos distintos que é preciso levar em consideração: a questão 
do individualismo humano, amplamente discutido por autores contemporâneos, 
como, e.g., Lins (1997), Portinari e Coutinho (2006) e Velho (2008) entre outros 
que problematizam aspectos como subjetividades, culturas jovens e suas rela-
ções com grupos sociais, outro ponto que deve ser levado em consideração, pois 
nenhum indivíduo vive totalmente isolado de um grupo. 

Percursos da pesquisa

 Inicialmente, fizemos um levantamento da bibliografia pertinente com vis-
tas a estabelecer e delimitar um corpus teórico-metodológico relativo ao campo 
de estudos dos conteúdos e processos que envolvem o comportamento humano, 
assim como aportes referentes às imagens e aos comportamentos do grupo pes-
quisado por nós.
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 Para atender aos objetivos do trabalho, utilizamos a pesquisa qualitativa 
e quantitativa, entendendo que as duas modalidades se complementam. Após o 
levantamento bibliográfico e mapeamento do público pesquisado, fizemos uma 
seleção de um grupo de jovens masculinos assumidamente gays das cidades de 
Goiânia/GO, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Brasília/DF para a definição dos 
instrumentos de investigação e coleta de dados.

 Em relação à pesquisa quantitativa, definimos quantos indivíduos deve-
riam compor o grupo foco nas quatro cidades pesquisadas, estabelecendo os 
critérios de participação, entre eles, que os participantes do grupo de pesquisa 
deveriam ser jovens masculinos gays da classe média urbana, entre 21 e 35 
anos. A partir destes critérios estabelecidos, selecionamos dois sujeitos de cada 
uma das cidades. Em seguida, iniciamos nossas entrevistas com os sujeitos par-
ticipantes da pesquisa.

 Para a coleta dos dados primários aplicamos questionários estruturados 
e objetivos no sentido de colher informações que serviriam de base para a elabo-
ração de questionários abertos para a realização de entrevistas interativas.

Na pesquisa qualitativa a entrevista é utilizada para “recolher dados des-
critivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 
intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos 
do mundo” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 134). Entrevistas efetivas, do ponto de 
vista qualitativo, deixam os sujeitos à vontade para expor livremente seus pontos 
de vista tornando-se, assim, fecundas em informações que facilitam revelações 
sobre as perspectivas dos participantes da pesquisa.

A entrevista interativa é uma “prática interpretativa que possibilita uma 
compreensão em profundidade e íntima da experiência dos indivíduos” (ELLIS, 
KIESINGER, e TILLMAN-HEALY, 1997, p. 121) envolvendo diferentes situações 
onde os participantes – pesquisador e respondente – se engajam em um esforço 
para dar sentido a episódios, descrições e relatos. A entrevista interativa requer 
disponibilidade de tempo para várias sessões e, paralelamente, busca aproxi-
mar, sempre que possível, pesquisador e colaboradores, através de ações ou 
atividades partilhadas fora do ambiente ou situação da entrevista. Esse processo 
de comunicação tem como foco descrições, gestos, pausas, sentimentos, lem-
branças e relatos partilhados durante a entrevista, ou seja, sentidos, significados 
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e compreensões deflagrados ou captados nessa interação. Como processo de 
comunicação colaborativa,

a entrevista interativa envolve compartilhar experiências pessoais e so-
ciais de ambos, respondentes e pesquisadores que contam (e às vezes 
escrevem) suas estórias no contexto de uma relação em construção. 
Nesse processo, a distinção entre “pesquisador” e “sujeito” fica nublada. 
[...]. Os sentimentos, insights e histórias que os pesquisadores trazem 
para o encontro interativo são tão importantes quanto aquelas dos res-
pondentes (ELLIS, KIESINGER, e TILLMAN-HEALY, 1997, p. 121).

A entrevista interativa visa construir vínculos que se aproximem ou refli-
tam sobre as possíveis relações da vida real, buscando criar um ambiente de re-
ciprocidade e confiança mútuas. Neste processo, o envolvimento do pesquisador 
pode gerar ambiência confortável para os colaboradores potencializando o fluxo 
de relatos e informações além de “fechar a brecha hierárquica entre pesquisado-
res e respondentes que a pesquisa tradicional encoraja” (ELLIS, KIESINGER, e 
TILLMAN-HEALY, 1997, p. 123). Perguntas são transformadas em diálogos que 
fazem a entrevista menos intimidatória e criam uma dinâmica peculiar.

Após a coleta dos dados, procederemos às análises desses dados com vis-
tas a possibilitar uma melhor compreensão sobre o comportamento de consumo 
de jovens gays masculinos de camadas médias urbanas, entendendo as variá-
veis que provocam o desejo de consumo, a sedução entre pessoas e objetos, e as 
decisões de compra em nossa sociedade.

Considerações finais

 A partir dos dados coletados e considerando o estágio inicial de nossa 
pesquisa, durante nosso percurso, foi possível percebermos algumas aproxima-
ções e distanciamentos em relação aos comportamentos de consumo dos sujei-
tos em questão. 

As aproximações dizem respeito à denominada “subcultura” gay nos 
grandes centros urbanos. Entre os elementos responsáveis por essa aproxima-
ção estão os estilos de vida e os locais de frequência do público masculino gay, 
os estilos de música, as marcas de moda mais consumidas, os locais de lazer e 
diversão, entre outros aspectos.



79

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

 Em relação aos distanciamentos, pudemos identificar entre os moradores 
das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, de um lado, e Goiânia e Brasília, de 
outro. A proximidade das primeiras cidades com o litoral do Brasil, guardadas as 
peculiaridades dos indivíduos gays de cada cidade, os espaços de convivência, o 
acesso facilitado aos centros de consumo, com o distanciamento das outras duas 
em relação ao eixo cultural do país. Além disso, o público consumidor que vive 
nas cidades de Goiânia e Brasília dispõe de espaços de convivência gay um pou-
co mais restritos, assim como é limitado o acesso às manifestações culturais se 
tomarmos como parâmetro as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Da mesma 
forma, produtos mais específicos voltados ao público masculino gay de camadas 
médias urbanas, os chamados produtos de moda, têm seu acesso dificultado, 
salvo quando este ocorre através da internet. 

Enfim, são distanciamentos e aproximações que nos revelam, de modos 
distintos, comportamentos, desejos e consumo de produtos e serviços especí-
ficos que atendem à nova demanda daqueles jovens masculinos gays sempre 
atentos às novas tendências da moda e do mercado, explicitando novos padrões 
de consumo de moda e também de modos de vida que destoam significativamen-
te daqueles padrões pautadas em discursos e ideologias exclusivamente hete-
rossexuais.
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  A FOTOGRAFIA DE MARIO CRAVO NETO EM LARÓYÈ1
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Resumo
O presente trabalho detém-se no estudo da (re)significação da herança religiosa 
e mitológica dos orixás na produção artística afro-brasileira, com ênfase na pre-
sença simbólica do mensageiro Exu na obra de Mario Cravo Neto. Nesta pesqui-
sa buscamos a compreensão do contexto artístico afro-brasileiro e as diferentes 
formas de representação do mensageiro Exu, especificamente na fotografia do 
artista contemporâneo Mario Cravo Neto. Promovemos um diálogo entre a mito-
logia dos orixás, principalmente os mitos que narram as histórias de Exu, com 
a produção da série fotográfica denominada Laróyè. Esta produção elucida a 
filosofia africana, onde religião e arte não se separam.  

Palavras-chave: arte afro-brasileira, fotografia, Exu, Mario Cravo Neto

Abstract
The present work has themselves in the study of (re) significance of the heritage of 
religious and mythological deities in the african-Brazilian artistic production, with 
emphasis on the symbolic presence of the messenger Exu in the work of Mario 
Cravo Neto. In this research we seek to understand the artistic context African 
American and the various forms of Exu representation of the messenger, espe-
cially in contemporary photograph of the artist Mario Cravo Neto. We promote 
a dialogue between the mythology of the deities mainly the myths that narrates 
the stories of Exu, with the production of photographic series called Laróyè. This 
production about the African philosophy, where religion and art are not separate. 

Key-words: african-brazilian art, photographs, Exu, Mario Cravo Neto

O presente estudo tem como foco a análise de Exu na obra do fotógrafo 
Mario Cravo Neto2, que contempla em seu trabalho questões relacionadas a afro-
-brasilidade.

Foi selecionada a série de fotografias de Laróyè – saudação a Exu, na lín-
gua ioruba, ensaio publicado em 2000 e cujas fotografias fizeram parte de várias 
exposições do artista.
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Cultura Visual, intitulada 
Laróyè: exu na obra de 
mario cravo neto, orienta-
da pela Profª. Drª Rosana 
Horio Monteiro.
2 A grafia dos nomes 
Mario Cravo Neto e Mario 
Cravo Junior não contém 
o acento agudo, respeitan-
do a forma como os dois 
artistas são identificados 
em suas obras.
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As fotos presentes em Laróyè constituem uma síntese do trabalho fotográ-
fico de mais de vinte anos (1977 a 1999) de Cravo Neto. São imagens produzidas 
nas ruas, praias, mercados e igrejas da cidade de Salvador (BA).

As lentes de Mario Cravo Neto estão ativadas ao universalismo. Estabele-
cem conexões entre mundos: entre o universo religioso católico e africano, entre 
as manifestações no mundo da arte contemporânea e do academicismo, entre 
a escultura e a fotografia, entre estúdios e as ruas das grandes cidades e entre 
uma estética linear e também circular. As palavras de Tavares explicam a capaci-
dade de estabelecer estas conexões, sem que uma se perca na outra:

Ele põe lado a lado amostras do culto africano e elementos europeus 
que, em vez de contradizer a tendência africana, nela se integram e aju-
dam a explicar a alquimia negra, porque no mais profundo do fundo eles 
expressam o mesmo processo. Este é importante traço no discurso de 
Mariozinho, mirar as semelhanças, os pontos de contato e não configu-
rar um apartheid artístico. Ele elabora sua linguagem com plena cons-
ciência de que nos subjazem, a todos os seres humanos, os mesmos 
arquétipos. Basicamente, a diferença está na linguagem: a arte é única, 
mas se expressa por meio de mecanismos e vocabulários distintos (TA-
VARES, 2004, p.11).

No livro, Laróyè (2000), Exu está representado de forma sutil nas cores, 
nas sombras, nos portais, nas ruas e nos mercados. Os personagens “são brin-
calhões como Èsù, inclinados a perdoar, senão esquecer, arrogantes, zangados, 
raivosos, quentes, às vezes o júbilo de imortalidade brilhando em seus olhos” 
(LEFFINGWELL, 2000, s/p.).3

As narrativas em Laróyè são ambientadas pela cidade de Salvador (BA) 
durante os anos de 1977 a 1999. Na perspectiva de Mario Cravo Neto, os orixás 
estão presentes no cotidiano das pessoas, não como seres espirituais, mas na 
cidade, ou no mar, nas cenas que constituem a vida de cada um. 

A dimensão sensível das visualidades contemporâneas na obra de Cravo 
Neto atravessa fronteiras da fotografia representativa para sublimar questões 
que são próprias de qualquer homem ou mulher, por isso consideramos o tom 
universalizado emprestados da mitologia para analisar a obra do artista em 
Laróyè.  

3  A citação de Edward 
Leffingwell foi retirada do 
prefácio de Laróyè (2000). 
O livro não possui nume-
ração de página.
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1 – Representações de Exu

No trabalho de Mario Cravo Neto o observador é sempre tomado por uma 
atmosfera de incômodo que nos insulta, seja na forma como algumas imagens 
saltam em nossa direção ou na maneira como se revestem de mistério e até 
mesmo se revelando em sua intimidade. Os personagens são protagonistas de 
narrativas mitológicas que se mostram através de momentos de excitação, pra-
zer e contemplação.

O artista busca no mundo imaginário do ocidente a figura dos sátiros iro-
nizando a idéia de representação do mal. Chifres de animais, falos à vista e um 
homem coberto por um bode brincam com a dualidade desses ícones. Represen-
tam dois extremos. Para o candomblé, estão ligados à figura do mensageiro; para 
o cristianismo, são sinais da presença do Diabo.

Estas imagens são representadas em Salvador4, publicado em 1999.

Em The Eternal Now o bode, os chifres apontam para a figura de Exu, mas 
não deixam a idéia de bipolaridade cristã sobressaltar-se à cosmogonia dos orixás. 

2 – Laróyè e o mito do mensageiro ambivalente

Exu
 Não sou preto, branco ou vermelho,
tenho as cores e formas que quiser.
não sou diabo nem santo, sou exu!

mando e desmando,
traço e risco

faço e desfaço.
estou e não vou
tiro e não dou.

sou exu.
(...)sou agito, vida, ação

sou os cornos da lua nova
a barriga da rua cheia! . . .

quer mais?  não dou,
não tou mais aqui.5

(CRAVO JUNIOR, 1993)

4 Todas as imagens dos  
livros Salvador (1999), 
The Eternal Now (2002) e 
Laróyè (2000) estão dispo-
níveis no site do artista: 
www.cravoneto.com.br.
5  Exu é a poesia escrita 
por Mario Cravo Junior, 
pai de Mario Cravo Neto, 
para Jorge Amado em 
1993. No final do livro 
Laróyè esta poesia é apre-
sentada por Cravo Neto.
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Exu é um personagem da cultura afro-barsileira que tem a capacidade de 
experimentar ao mesmo tempo sentimentos opostos da condição humana. Na 
concepção cristã a ambivalência na experimentação de bem e mal não são pos-
síveis na figura de Deus. 

Na cultura afro-brasileira existe um eixo de tensão entre as duas concep-
ções do ser humano. Na origem africana, os deuses, dentre eles Exu, se aproxi-
mam da humanidade de cada pessoa justamente por serem ambivalentes. 

Em uma única frase no começo do livro, no meio de uma página branca 
está escrito: “Èsù é o companheiro oculto das pessoas”.  Cravo Neto, com esta fra-
se, remete-nos à dialética de Exu, que representa todo sistema filosófico africano.

Nas fotografias de Cravo Neto em Laróyè estabelecemos conexões das 
imagens com a mitologia e também com a ritualística do Candomblé através de 
fragmentos que nos remeteram ao sacrifício de animais no contexto dos rituais: 
ao galo e a importância desse animal para Exu, a cabeça como o ori das pessoas, 
a importância das inúmeras representações do falo e ao portão e a encruzilhada 
como o lugares onde Exu estabelece sua morada.

2.1 – O sacrifício

(...) Exu disse a Olofim que para obter sucesso em tão grandiosa obra
era necessário sacrificar cento e um pombos como ebó.

Com sangue dos pombos se purificam
as diversas anormalidades

que perturbam a vontade dos bons espíritos.
(...) E pela primeira vez se sacrificaram pombos,

Exu foi guiando Olofin por todos os lugares
Onde se deveria verter o sangue dos pombos,

Para que tudo fosse purificado
E para que seu desejo de criar o mundo 
assim fosse cumprido (PRANDI, 2006, p.45).

Um menino negro, ao lado de uma gaiola de pombos, posa para a foto. 
Num ar de quem domina, ele é o dono daqueles pombos brancos (Fig.1). Exu 
ama o sacrifício porque é dele que se alimenta, tendo o privilégio de se alimentar 
antes dos demais deuses.
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Assim Mario Cravo Neto cria narrativas com relação ao sacrifício. Em 
outra foto, galos e pombos são figuras importantes que representam animais 
usados nos rituais. “Ele vê pombos brancos numa gaiola para o sacrifício” (LE-
FFINGWELL, 2000, s/p). 

Em outra foto os pernis do bode estão prontos para serem preparados na 
cozinha. O vermelho da carne guia os olhos no ambiente do açougue. Reconhe-
cer que aquela carne é de bode se torna possível por estarem os pés sutilmente 
postos do lado e ofuscados pela vivacidade do vermelho, a cor que está sempre 
vestindo Exu.

O padê de Exu nem sempre é interpretado como o momento em que se 
estabelece a comunicação entre os deuses e os iniciados. Até bem pouco tempo 
os terreiros de candomblé viviam sob perseguição policial; então o padê pas-
sou a ser chamado de despacho, que significa mandar embora (BASTIDE, 2001; 
CARNEIRO, 2002 e PRANDI, 2007).

Segundo Verger,

É a Esu que devem ser feitas as primeiras louvações e oferendas. A 
isso se chama, no Brasil, “despachar” Esu, com um duplo objetivo, o de 
despachá-lo como mensageiro para chamar e convidar os Orisa para a 
cerimônia e também de despachá-lo, enviá-lo para longe, a fim de que 
ele não venha a perturbar a boa ordem da festa por meio de gracejos de 
mau gosto (2000, p.131).

Figura 1: Sem título, fotografia (s/data) – Laróyè, 
Cravo Neto (2000).
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2.2 – O galo

[...] O negrinho do sonho, com seu barrete vermelho,
Disse ao marceneiro que após completar o primeiro serviço

Ele tinha que fazer um ebó para Exu.
Devia providenciar um galo preto,

Sete tocos de lenha, fósforos e uma vela,
Um pouco de azeite-de-dendê, sete ecos,

Fumo picado e muitos búzios.
[...]Era assim o ebó que Exu queria. [...] 

(PRANDI, 2006, p. 64).

Como é o animal predileto de Exu, o galo aparece constantemente como 
personagem nas tramas da mitologia dos orixás. É sempre citado como ingre-
diente imprescindível no preparo do despacho e de sacrifício.

Nas fotografias de Laróyè podemos destacar algumas aparições do galo 
e também perceber a relação que a fotografia de Cravo Neto tem com os mitos. 

Um rapaz está Carinhosamente segurando um galo: a posição do braço 
e a forma como segura demonstra grande estima pelo galo (Fig. 2).  É como se 
fosse um presente ganho como pagamento de uma grande empreitada, para ser 
trocado por algum favor pedido para Exu.

Figura 2: Sem título, fotografia (s/data) - Laróyè, Cravo Neto (2000).
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2.3 – A cabeça

Se ele mantiver a cabeça alta, terá filhos que man-
terão a cabeça alta.6 (VERGER, 2000, p.131).

Na fotografia de um homem que suavemente joga seu olhar para baixo 
em posição de superioridade. A atitude deste homem está adornada por um te-
cido vermelho na cabeça e também na mão. Cravo Neto parte de uma posição 
inferior para fotografá-lo. Ele olha como um exibicionista diante de seu observa-
dor (Fig. 3).

A linha que fixa o tecido na cabeça do homem centraliza diante do nariz 
o vermelho. O fascínio da imagem está na maneira como o capacete vermelho, 
aparentemente improvisado para portar algo pesado, é referência que sublima a 
idéia do ori. 

A cabeça de Exu está sempre erguida. O homem é dono do seu destino. 
Nesta imagem, ele observa tudo de cima. A fotografia do homem, que segura a 
cabeça, dá o tom de autonomia diante do observador (Fig. 3).

A cabeça não se baixa diante do observador, talvez porque seja ela a res-
ponsável pelo sopro da vida e por ser a casa de cada um e o lugar que abriga os 
pensamentos:

(...) Ele que respira com quem está respirando. Para que aquele que res-
pira, respira com as narinas Laroye está respirando com o corpo do todo, 
como uma peneira. Exu, não mexa comigo, mexa com outra pessoa. 
(DOPAMU, 1990, p.100/101).

Figura 3: Sem título, fotografia (s/data) – Laróyè, 
Cravo Neto (2000).

6 Extraído de oriki e can-
tigas e citados por Verger 
(2000).
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De forma mais ou menos semelhante, Prandi (2001) e Martins (2005) re-
contam o mito que fala quando Exu adquiriu o ori,ou seja a cabeça:

Ninguém possuía cabeça. Um dia, Exu foi buscar a mãe de Ifá quando 
chegou lá, pediu à mulher que lhe pagasse para levá-la até seu filho. Exu, 
depois de muita insistência ganhou um bode de sete chifres que estava 
com a mãe de Ifá, que é conhecida como Nã, a deusa que coloca as cabe-
ças nas crianças. Exu matou o bode e o sangue se transformou em fogo 
que o dominou. Tentou de tudo para cozinhar a cabeça, mas não conse-
guiu. Então resolveu voltar conduzindo a cabeça. Assim,7 “para conduzir 
a sua preciosa carga, Exu derramou a água nela contida e preparou uma 
rodilha que depositou sobre os ombros para servir de base à panela que 
estava completamente enegrecida pela fumaça. A rodilha fixou-se em 
seus ombros, transformando-se em pescoço, e a panela transformou-se 
em cabeça” (Martins, 2005, p.74). 

As rodilhas citadas neste mito são reincidentes no percurso de Laróyé 
com as imagens de carregadores que portam chapéus ou panos para protege-
rem suas cabeças de suas cargas. Também são presentes os trabalhadores por-
tando suas camisetas enroladas em suas cabeças, rodilhas, e que posam com 
elegância como se fossem adornos para suas cabeças. 

2.4 – O falo

Na iconografia africana de Exu, o falo é um símbolo bastante presente 
nos penteados e no bastão que Exu carrega. Algumas esculturas apresentam 
desproporção do falo em relação ao restante do corpo. Em certas figuras o falo é 
representado sem o corpo, apenas plantado em um monte de terra. 

A última fotografia de Laróyè é de um homem negro, descontraído, deita-
do sobre as pedras com o seu pênis à vista (Fig. 4). Há certo ar de deboche e exi-
bicionismo no rosto semi-coberto pelo boné branco, ao qual podemos associar 
ao gorro branco das histórias de Exu e ao gorro usado pelo babalaô (PRANDI, 
2006). O ponto vermelho volta a aparecer:

Por trás do protagonista da cena, no centro da imagem, cria-se a ilusão 
da forma fálica. Nossa atenção se dispersa em virtude da ação prestes a 
se desenrolar. O falo, isto é, Exu, não é observado imediatamente, por-
tanto. Mais uma vez surge o companheiro oculto das pessoas (CAMAR-
GO, 2008, p.5).

7 Recontamos o mito 
de acordo com Prandi 
(2001) e Martins (2005).
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A figura do pênis está na pichação da parede azul. Lembra desenhos anô-
nimos encontrados nas paredes e portas dos banheiros públicos. São represen-
tações que transgridem os princípios da “moral cristã”. No entanto, a fotografia 
não enfatiza o sentido pejorativo para a representação.

Camargo salienta que:

Mario Cravo Neto tem vínculos bastante fortes com o terreiro Ilê Axé 
Opô Aganju, Bahia. Materializou a figura de Exu na capa de Alfagamabe-
íizado, de 1996, em que o músico Carlinhos Brown aparece, quase sem 
face, o braço se posicionando ereto diante do corpo, como um falo. O falo 
é o símbolo de Exu. Há também a foto Belisco, diálogo com Exu, de 1985 
e o vídeo Exu dos ventos, de 1992, só para citar algumas referências em 
sua obra (2008, p.3).

A reconstrução da iconografia de Exu através da fotografia de Cravo Neto 
se dá também de forma despretensiosa com relação às associações do pênis 
como símbolo de fecundidade. Como Verger afirma, com relação às represen-
tações encontradas na África, o pênis é na verdade “a afirmação de seu caráter 
truculento, violento, desavergonhado e o desejo de chocar os bons costumes” 
(2000, p.127).

2.5 – O portão e a encruzilhada

As portas, as entradas, as janelas e portões aparecem em várias fotos do 
livro, e personagens que anonimamente se transformam em Exus.

Figura 4: Sem título, fotografia (s/data) – Laróyè, Cravo Neto (2000).
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Nas fotos os exus são crianças altivas e traquinas que dominam a entra-
da de outra igreja católica. Um menino de calção preto e outro de vermelho se 
manifestam donos daquele lugar (Fig. 5). O ângulo da foto denota o quanto nes-
te momento o fotógrafo protagoniza o fiel que humildemente pede licença aos 
meninos para entrar nos domínios dos deuses. Em outra fotografia as crianças 
aparecem numa brincadeira, em frente a portas e seus movimentos são capta-
dos pela fotografia.

Exu “expulsa as pessoas arrogantes na porta de casa”, por isso é melhor 
se precaver (VERGER, 2000, p.130). Os personagens que estão nas portas são 
sempre altivos e mandões, estão sempre em pé e de braços cruzados. É difícil 
não lhes prestar reverências antes de ultrapassar os limites das entradas e das 
encruzilhadas. “De fato, o seu reino é enorme, estendendo-se por todas as encru-
zilhadas, por todos os lugares esconsos do Planeta”. (CARNEIRO, 1981, p.142).

O mito narra que Exu era pobre. Um dia, depois de ajudar Oxalá a fabricar 
os homens, “Exu ganha poder sobres as encruzilhadas” (PRANDI, 2001, p.40). 
Foi recompensado e ganhou o posto de guardião da casa onde ficava com seu 
poderoso porrete e “ninguém podia passar pela encruzilhada sem pagar alguma 
coisa a Exu.” (IDEM, p.41). 

Exu, nos mitos e nos cultos, executa o papel de intermediador entre os 
mundos, entre a rua e a morada. Entre o universo dos deuses e o dos homens 
que precisam dele para se comunicar com os deuses. Ninguém passa por Exu 
sem lhe dar satisfação. Isto significa dar-lhes oferendas em forma de sacrifícios. 
Ele quer sempre algo em trocada de seus favores; quer se deliciar pela boa co-

Figura 5: Sem título, fotografia, Laróyè, Mario Cravo Neto, 2000.



91

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

mida que para ele vem em primeiro lugar. O seu dia é segunda-feira por ser o 
primeiro da semana. Pretensioso proprietário do lugar, assim está representado 
na fotografia de Laróyè, por seus personagens.

3 – Exu é continuação

Assim como em toda mitologia, a mítica de Exu abarca os aspectos gerais 
da condição humana diante do mundo. Transformador, ele atua como as leis da 
natureza e do universo. É o menino levado que realiza proezas ao lançar o seu 
brinquedo predileto, o pião. É o homem que mostra e exibe seus atributos se-
xuais. É a mulher que se move numa dança sensual. É aquele ou aquela que re-
pentinamente se transfigura numa evolução que resulta na quebra das certezas.

Exu é quem gira a roda da vida num traçado circular das mudanças, provo-
cando rodopios. Se riscarmos uma linha vertical e outra horizontal passando pelo 
ponto central da circunferência, aí encontraremos Exu, o dono das encruzilhadas.

Podemos concluir que existe uma infinidade de Exus afro-brasileiros. 
Multiplicação e transformação são características primordiais que nunca se se-
pararam desse ator mitológico. Para Mario Cravo Neto, os Exus estão “escon-
didos”. Eles são muitos a serem descobertos. Em cada personagem, em cada 
objeto, pode existir um Exu, pois se confunde com a própria condição humana.
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NOS PALCOS E NAS RUAS: AS REPRESENTAÇÕES 
DAS TRAVESTILIDADES NA MÍDIA BRASILEIRA
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Resumo 
Esse artigo discute as representações das travestilidades na mídia brasileira, re-
alizando um breve panorama histórico da presença de travestis no cotidiano so-
cial da década de 1950 até os dias atuais. A proposta é averiguar em que medida 
as representações presentes nas mídias são capazes de interferir no conheci-
mento e reconhecimento social sobre as travestilidades.

Palavras-chave: Mídia, cultura, representações, travestilidades.

Abstract
This article discusses the Brazilian transvestitely in the media, conducting a brief 
history of the presence of panorama shemale in the daily social 1950s until to-
day. The proposal is to ascertain to what extent these mediums representations 
are capable of interfering in knowledge and recognition on the transvestitely.

Keywords: Media, culture, representations, transvestitely.

A história da travestilidade1 na sociedade brasileira é marcada pela signifi-
cativa presença de transformistas e travestis nas calçadas das cidades compondo 
a paisagem noturna, mas também com grande ênfase nos palcos e nas telas de 
TV. Desde a década de 1950, as travestis já eram atração em espetáculos teatrais e 
casas de shows, contudo sua presença era absolutamente restrita aos guetos, em 
lugares muito específicos e em pontos de prostituição, atraindo olhares pelo enig-
ma que simbolizavam (SILVA, H., 2007, p.65). Ser travesti nesse contexto tinha a 
conotação artística do sujeito que se traveste de mulher em paródias e apresenta-
ções musicais e humorísticas, remetendo mais à figura da transformista do que da 
prostituta, associação muito comum hoje em dia. Mas antes mesmo dos anos 50 
no Brasil, o travestimento já era uma prática corriqueira – no teatro, por exemplo, 
onde os atores representavam papéis femininos farsescamente, sem muita preo-
cupação em se parecer de fato com uma mulher2 –, e especialmente popularizada 
durante o período do carnaval em blocos de rua. A propósito, desde o início do 
século XX, o período carnavalesco no Brasil parece assegurar sazonalmente a 
legitimidade do travestir-se publicamente, porém, muitas das vezes, como uma 

* Aline Soares Lima é mes-
tre em Cultura Visual pelo 
Programa de Pós-gradua-
ção em Cultura Visual da 
Faculdade de Artes Visuais 
da UFG, graduada em Co-
municação Social – Publi-
cidade e Propaganda pela 
mesma universidade, onde 
foi professora substituta na 
Faculdade de Comunicação 
durante dois anos. Atual-
mente é docente na Facul-
dade Araguaia. O presente 
artigo é parte da pesquisa 
de mestrado da autora, 
intitulada “Quem sou eu: 
autorrepresentações de 
travestis no Orkut”.
1 É adotado o termo 
travestilidade em vez 
de travestismo para 
distanciar a discussão das 
teorias patologizantes dos 
“ismos”. Da mesma forma, 
o substantivo travesti é 
empregado como perten-
cente ao gênero gramatical 
feminino, concordando 
com autores que o fazem 
em respeito às reivindi-
cações dos movimentos 
organizados de travestis 
e transexuais como meio 
de valorizar e fortalecer, 
material e subjetivamente, 
o processo de construção 
do feminino.  



96

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

mera brincadeira zombeteira de animados blocos de carnaval espalhados por 
todo o país3. 

A palavra travesti teve sua origem na língua francesa e designava o ato 
de disfarçar-se, sendo facilmente associada ao campo teatral. Apenas a partir do 
século XVII passou a ser utilizada como um substantivo para referir-se a sujei-
tos que se vestem com roupas típicas do sexo oposto, sem, no entanto, ter uma 
conotação sexual (LEITE JR, 2008). Assim, o termo “travesti” remete imediata-
mente ao movimento transitório e farsesco de um gênero para o outro pelo ato 
de vestir-se com trajes típicos do sexo oposto. E é justamente devido à visualida-
de ambígua (ou seria híbrida?) de um feminino construído a partir de um corpo 
biologicamente masculino – desconstruído para ser reconstruído com aparatos, 
artifícios e elementos simbólicos e materiais convencionados femininos – que 
a travestilidade permeia a esfera da cultura e do cotidiano com uma imagem 
estigmatizada e degenerada. As travestis imprimem em seus corpos a marca da 
subversão ao cruzar a fronteira dos gêneros e das sexualidades normatizadas e 
“legítimas”, configurando-se assim como identidades outsiders e fixando-se des-
se modo às margens que as segregam, pois toda a esfera social está imbricada 
por uma série de valores culturais estabelecidos historicamente e que acabam 
por determinar o que deve ser aceito ou rejeitado. 

Embora seja possível registrar a presença de indivíduos transgêneros em 
vários países e em diferentes continentes e períodos históricos, a forma singular 
como a travestilidade se configura parece ser um fenômeno particularmente la-
tinoamericano e, como observa Kulick (2008), em nenhum outro lugar a existên-
cia de travestis é tão numerosa e conhecida quanto no Brasil, sobretudo a partir 
da década de 1980.

O imaginário popular sobre as travestis e o seu conhecimento e reconhe-
cimento social parece ser, portanto, significativamente determinado pela trans-
gressão desses valores que instituem e constituem a sua existência e imagem, 
em suma: corpos, gêneros e sexualidades dissidentes da lógica dominante, a 
lógica heteronormativa4. Assim, as travestis, são comumente associadas à crimi-
nalidade, violência e perigo, e à anormalidade e exotismo, o que acaba por esta-
belecer espaços delimitados para sua permanência, restringindo, muitas vezes, a 
sua existência à marginalidade – como se esse fosse o espaço natural, ou o único 
possível, para sua existência “pervertida” – e sua representação ao estereótipo 
espetacularizado, risível ou erotizado. 

2 Sobre esse aspecto, é 
importante ressaltar que 
desde a Grécia antiga até o 
século XVII as encenações 
teatrais eram realizadas 
exclusivamente por 
atores masculinos, pois as 
mulheres eram proibidas 
de representar no palco. 
Ainda no começo do século 
XX no Brasil a profissão de 
atriz era marginalizada e 
muito ligada à prostituição, 
pois era comum que as atri-
zes de pequenas trupes se 
prostituíssem, prática mais 
tarde incorporada também 
pelas travestis artistas 
(LEITE JR, 2008, p.200).
3 A presença de homens 
travestidos durante o 
carnaval não representa 
propriamente a celebração 
da travestilidade como 
uma identidade social, 
embora possa sugerir, 
equivocadamente, uma 
maior abertura do povo 
brasileiro às chamadas 
transgressões de gênero.
4 A heteronormatividade 
baseia-se na concepção 
binária do sexo, como 
acena Louro (2004), 
tomado como algo “dado” 
naturalmente, indepen-
dente da cultura, limitando 
a concepção de gênero 
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Sob essa perspectiva, as noções que se têm de gênero e sexualidade são 
bastante pontuadas pela força das representações. Para Pesavento (2003), as repre-
sentações, constituídas por normas e instituições sociais e expressas por códigos 
verbais e visuais, são construções históricossociais capazes de restringir e moldar 
as visões de mundo, assim como a maneira de perceber e conceber os indivíduos, a 
sociedade e a vida cotidiana, e conformar valores estéticos, éticos e morais, produ-
zindo significados através dos quais podemos dar sentido às nossas experiências in-
dividuais e coletivas. Desse modo, pode-se dizer que as representações – presentes 
nas artes e nas instituições sociais, como religião, escola e família, mas, sobretudo 
nas mídias de massa –, têm o poder de instituir, reproduzir e assegurar a permanên-
cia de certos valores, normas sociais e padrões culturais, fundamentando um olhar 
sobre o mundo, moldando a percepção e a compreensão dos indivíduos sobre gru-
pos e aspectos sociais, e determinando o modo como essa visão de mundo dialoga 
com as diferenças e estabelece relações de poder formuladas a partir de discursos 
hegemônicos capazes de definir o comportamento social. 

Até a década de 1970, as travestis ainda tinham escassos recursos para 
uma transformação corporal mais sofisticada, por isso tinham acesso a quase 
os mesmos artifícios que as transformistas para dar formas femininas ao corpo. 
Porém, ser travesti já envolvia um investimento contínuo, elaborado num nível 
cotidiano para ter o máximo possível uma aparência de mulher, de modo a se 
“passar por mulher”, incorporando a ideia feminilidade às suas vidas e vivendo 
como pessoas do gênero feminino de dia e de noite, ainda que não pudessem an-
dar nas ruas livremente devido à grande perseguição, principalmente no período 
da ditadura militar (BENEDETTI, 2005, p.18).

Como no início da década de 70 o uso de hormônios ainda era novidade no 
Brasil, e o silicone só foi incorporado às formas das travestis na década de 805, e é 
interessante observar como o surgimento e uso desses recursos vai representar 
um marco para a estruturação física e a conformação de uma pretensa identidade 
travesti, ao produzir tanto efeitos de ordem física quanto moral, diferenciando-as 
dos demais sujeitos transgêneros, como transformistas, drag queens e crossdres-
sers6. Desse modo, o consumo desses elementos baliza simbolicamente o ingresso 
na experiência e construção da travestilidade, servindo de parâmetro para o reco-
nhecimento e identificação de quem é uma “travesti de verdade”.      

Diferente das travestis, as transformistas, de modo geral, não constroem 
uma identidade feminina, nem elaboram fisicamente ou subjetivamente uma fe-

e de sexualidade, e tornan-
do a heterossexualidade 
um destino inexorável, ou 
seja, a forma compulsória 
de sexualidade. 
5 Como salienta Hélio 
Silva (2007), o enxerto de 
silicone, a cirurgia plástica, 
o uso de anabolizantes, 
entre outros são recursos 
empregados em diferentes 
esferas sociais na realiza-
ção de modificações corpo-
rais. Assim, tais tecnolo-
gias chegaram às travestis 
residualmente, não sendo 
de uso exclusivo delas.     
6 Crossdressers são pes-
soas que se travestem do 
sexo oposto em ocasiões 
esporádicas e, por isso 
mesmo, na maioria das 
vezes não fazem altera-
ções permanentes em 
seus corpos. O crossdres-
sing não está associado 
à orientação sexual, 
podendo se apresentar 
como um fetiche sexual. 
No ambiente da internet 
o termo é usualmente 
abreviado para CD. 
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minização em si, mas sim mimetizam a feminilidade. Nesse sentido, as drag que-
ens7 talvez sejam, enquanto proposta, a representação mais paródica da noção de 
feminino, por serem assumidamente caricaturais. Como observa Vencato (2005), 
as drags não querem ficar parecidas com mulheres, e esse é um dos pontos que 
irá diferenciá-las de travestis e transformistas. Os sujeitos drag não mudam sua 
conformação física de modo permanente, se “montam” para tornarem-se drags, 
representando para o público performances de personagens femininas estiliza-
das, o que seria de certa forma uma versão exagerada do transformismo.

Como pontua Campuzano (2008), as drags queens se distinguem das traves-
tis, entre outros, por seus fins estéticos: enquanto as travestis mimetizam o femini-
no, as drags o dramatizam. É importante salientar que, assim como as transformis-
tas, as drags não são necessariamente homossexuais. Como parece ficar evidente, 
os limites da concepção entre transformistas, drag queens e mesmo travestis, não 
são bem definidos; os próprios sujeitos se assumem ou se definem a partir de uma 
série de identificações, experienciando a construção da alteridade e configurando o 
caráter fluido das identidades. Nesse sentido, um dos principais fatores de diferen-
ciação entre uma figura e outra é o corpo, seus usos e formas, assim como as prá-
ticas e relações sociais que se estabelecem (BENEDETTI, 2005, p.18). Desse modo, 
não se pode categorizar ou engessar tais concepções, tampouco generalizá-las; há 
uma e outra característica, em graus distintos, que acaba por delinear as diferenças.

A partir dos anos de 1980, os shows de transformismo foram para a te-
levisão, sendo exibidos em programas populares de grande audiência em rede 
nacional. O “Clube do Bolinha”, programa de auditório apresentado nas tardes 
de sábado na rede Bandeirantes durante a década de 80 até 1994, lançou o anto-
lógico quadro “Eles e Elas”, onde travestis e transformistas dublavam com muito 
glamour divas do rádio, cantoras nacionais e internacionais que faziam sucesso 
na época, desenvolvendo performances irrepreensíveis, com figurinos ricamen-
te elaborados com plumas e paetês. Hélio Silva (2007), em sua pesquisa etnográ-
fica com as travestis da Lapa pontua a eventual atividade artística de algumas 
travestis e como tais programas permeavam o imaginário delas. Sílvio Santos, 
em seu “Show de Calouros” apresentado aos domingos no SBT no mesmo perí-
odo, também levava ao palco, no quadro “Os transformistas”, travestis e trans-
formistas em concursos nos quais se disputava o prêmio pela melhor dublagem.

O “Cassino do Chacrinha”, exibido pela Rede Globo de Televisão durante 
a década de 1980, trazia no corpo de jurados dos concursos de calouros, climati-

7  O termo drag provém 
de uma sigla equivalen-
te à expressão “enter 
dressed as a girl” (entrar 
vestido como garota), que 
Shakespeare anotava nas 
margens de seus textos 
teatrais, quando os papéis 
femininos eram repre-
sentados por homens 
(CAMPUZANO, 2008).
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zado pelo universo erótico criado pelas suas famosas dançarinas “chacretes”, as 
travestis Rogéria e Roberta Close. Como observou Silva (2007), as travestis viam 
com bons olhos tais programas, pois consideravam que as aparições na mídia 
movimentavam o chamado show business gay e lhes abriam portas para a vida 
artística. Assim, os quadros “Os transformistas” e “Eles e Elas” geravam grande 
repercussão entre as travestis, que criticavam ou elogiavam a beleza, as roupas 
ou performances das participantes, o que acabava por suscitar uma espécie de 
reflexão sobre suas próprias autorrepresentações.     

Mais do que as performances artísticas em si, o que atraia de fato a au-
diência para esses quadros era a confusão e curiosidade que a impressionante 
beleza feminina das travestis gerava. Os trajes sumários instigavam o público 
a decifrar se aquele corpo de fato era de “homem”, e se era como podia ser tão 
feminino, e, ainda, onde se escondia o pênis? Questionamento esse, aliás, dos 
mais inquietantes, considerando os minúsculos biquínis que usavam. Assim, 
aqueles corpos se tornavam verdadeiros enigmas, uma aberração que colocava 
famílias inteiras na frente da televisão em plena tarde de sábado ou domingo 
para conferir suas apresentações8.

A exibição do corpo e o impacto pela sua revelação era uma estratégia 
comum em várias performances. Muitas começavam o show totalmente enco-
bertas por uma capa ou casaco, que logo era desprezado expondo os corpos 
seminus, e levando o público ao clímax do espetáculo. Outras vezes faziam uma 
transformação em pleno palco, iniciando as performances com figurinos e aces-
sórios monstruosos que iam sendo retirados até desvelar as belas formas corpo-
rais, remetendo à clássica transformação do patinho feio num belo cisne9.  

Era comum que os apresentadores chamassem as travestis exclusiva-
mente pelo seu nome civil masculino, e quando não o faziam, citavam-no logo 
após apresentarem as travestis pelo nome artístico, o que causava mais estra-
nheza e impacto no público ao ver um corpo, feições e performances totalmente 
femininas contrapostas à “verdadeira identidade”, a masculina. Geralmente, os 
apresentadores faziam alguma galhofa, chamando atenção para o aspecto “ex-
traordinário” daquelas pessoas, além de vez ou outra fazerem perguntas emba-
raçosas às travestis10:

Sílvio Santos: Mas o Luis Carlos é do sexo masculino?
Travesti/ Luis Carlos: Sou.
Sílvio Santos: E é nascido em São Paulo?
Travesti/ Luis Carlos: Não, Rio de Janeiro.

8 A percepção social de 
travestis e transexuais 
como uma aberração 
humana moral ou física, 
ou como uma anorma-
lidade, é muitas vezes 
interiorizada por elas e 
incorporada aos seus dis-
cursos: “Quando eu vi que 
eu não era um homem 
normal, eu tive que cair na 
vida mesmo, eu não tive 
outra opção” (travesti em 
entrevista ao Documento 
Especial, 1989, TV Man-
chete). Nesse contexto, 
Berenice Bento cita o dese-
jo de algumas transexuais 
de realizar a cirurgia para 
deixarem de ser uma aber-
ração (2006).
9 Algumas performances 
podem ser assistidas em: 
http://www.youtube.com/
watch?v=hhlok8SyuK8&f
eature=related
10 Disponível em: http://
www.youtube.com/
watch?v=JxN-IMox5K
0&feature=PlayList&p
=A67DAB3773A31DE
C&playnext=1&playne
xt_from=PL&index=31. 
Acesso em 08/12/2008.
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Sílvio Santos: E trabalha lá como artista?
Travesti/ Luis Carlos: Também...
Sílvio Santos: Tá fazendo que casa?
Travesti/ Luis Carlos: Tô fazendo na boate Casa Grande, no Boêmio, e 
no Batom Vermelho11. [...]
Sílvio Santos: Mas me diz uma coisa, você tá sem meias, não tá?
Travesti/ Luis Carlos: Tô sem meias...
Sílvio Santos: E por que a sua pele é tão bonita e tão lisa sem meias? Você 
atribui a que isso?
Travesti/ Luis Carlos: Porque... muito tempo tomando hormônio, né?
Sílvio Santos: E os olhos azuis são seus ou são lentes?
Travesti/ Luis Carlos: São lentes...
Sílvio Santos: A parte sua de cima, o busto, também é normal, não tem 
nenhum artifício?
Travesti/ Luis Carlos: Hormônios...
Sílvio Santos: E o cabelo?
Travesti/ Luis Carlos: É o meu cabelo com aplique... 

As perguntas do apresentador expõem e revelam o caráter construído da-
quele corpo, desmascarando seu “verdadeiro sexo” e suprimindo a sua própria 
curiosidade e também a de seus telespectadores, conferindo um ar de façanha e 
anormalidade ao que é apresentado, ao mesmo tempo em que as travestis socia-
lizam os processos de transformação corporal que empregam. 

Os programas de auditório da década de 80 e 90 deram inédita visibilidade 
às travestilidades, espetacularizando as transformações corporais e seus com-
plexos processos, tornando as travestis conhecidas e reconhecidas na cultura de 
massas brasileira, e intensificando o exotismo que já parecia inerente à condição 
de ser travesti. Nesse contexto, o universo das travestis é popularizado e apare-
ce associado ao glamour e à diversão que servem a um tipo de entretenimento 
burlesco.

Um close em Roberta

Nesse período, várias travestis e transformistas fizeram sucesso, mas ne-
nhuma como Roberta Close. A propósito, foi justamente a partir das suas apa-
rições na mídia que as travestilidades passaram de fato a ser exploradas como 
um espetáculo na televisão e se tornaram populares. As manchetes dos jornais 
e revistas transformaram Roberta Close em um mito sexual e um mistério a ser 
desvendado na década de 1980 ao anunciar que a “mulher mais bonita do Brasil 
é um homem”. Em 1981, Roberta fez uma das suas primeiras aparições na mí-
dia, posando para a capa de uma revista chamada Close, de onde saiu seu nome 

11 Casas de espetáculos fa-
mosas na cidade do Rio de 
Janeiro entre a década de 
1980 e começo de 1990. 
Laura de Vison por muitos 
anos apresentou seus 
espetáculos no Boêmio.
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artístico, e transformou-se em fenômeno como vedete do carnaval no mesmo 
ano. Modelo, atriz e sex symbol nacional, Roberta Close foi a primeira travesti a 
posar nua na revista Playboy12, sendo capa por duas vezes, em 1984 e 1989 após 
a cirurgia de redesignação sexual, estampando também outras capas de revistas 
famosas, como Contigo e Manchete, além de ser uma presença constante em 
programas de televisão, atraindo grande audiência (RITO, 1998).  

A presença de Roberta Close causava e ainda causa perplexidade, pela 
sua beleza feminina num “corpo biologicamente masculino”, especialmente se 
contrastada com outras travestis não tão bem sucedidas em seu processo de 
transformação corporal, pois Roberta tinha, como ela afirma em sua biografia 
escrita em 1998, uma aparência de “mulher de verdade”. Aliás, foi exatamente 
devido a essa aparência “naturalmente feminina” que Roberta fez tanto sucesso, 
pois ao se encaixar perfeitamente no modelo binário dos gêneros, tornava-se um 
mistério ao ter revelado o seu “verdadeiro sexo”. Assim, a mídia se utilizou do 
discurso dominante sobre os gêneros e as sexualidades binárias para demons-
trar a “anormalidade” da “mulher que é um homem”, pasteurizando em boa parte 
os complexos processos que o “tornar-se mulher” implicam, para não perder o 
caráter espetacular e cair nas graças populares sem precisar discutir ou proble-
matizar a condição social e cultural dos sujeitos que transformam seus corpos e 
suas identidades. Dessa forma, mistifica-se a travestilidade e estigmatiza-se a di-
ferença, demarcando-a como algo excepcional, extraordinário e invariavelmente 
desviante do padrão de normalidade.     

Roberta Close apareceu na mídia brasileira como travesti e depois de se 
submeter à cirurgia de redesignação sexual, em 1989, passou a ser tratada como 
transexual. No entanto, em sua biografia se autodenomina hermafrodita. Na ten-
tativa de desconstruir a imagem de travesti ou homossexual que a mídia vin-
culava a ela, Roberta Close cita uma série de características equivocadas ou ao 
menos fragmentárias de drag queens e travestis para se diferenciar. Segundo ela,

as travestis só querem ser mulher no momento em que estão se ma-
quiando e fazendo shows. E mesmo que queiram, não têm atributos 
femininos para serem mulheres. No ato sexual, se comportam como ho-
mem ((RITO, 1998, p.170).

Indiferentemente de como se autoidentificava, suas aparições na mídia 
eram sempre precedidas de algum enunciado sensacionalista capaz de demons-
trar sua singularidade: “Agora vocês vão conhecer uma garota que é um garo-
to”13, e assim apresentavam Roberta Close como um prodígio da natureza. Esse 

12 A Playboy é uma revista 
masculina considerada no 
mercado sexual como soft 
core. De origem americana, 
é publicada no Brasil pela 
editora Abril, e teve sua 
primeira edição no país em 
agosto de 1975. Depois de 
Roberta Close, outra tra-
vesti – Telma Lip – também 
posaria nua para a revista 
em 1986. 
13 Rito (1998) faz uma refe-
rência ao apresentador Flá-
vio Cavalcanti, que levou 
Roberta Close ao palco de 
seu programa “Boa Noite 
Brasil!”, na TV Bandeiran-
tes, apresentando-a dessa 
forma.
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tipo de enunciação demarca, em boa parte, o modo como a sociedade brasileira, 
muita influenciada pela televisão e as mídias em geral, vai perceber sua existên-
cia. Assim, Roberta Close foi tratada pelas mídias como um fenômeno extraor-
dinário e inexplicável pela sua exuberante beleza feminina num “corpo que na 
verdade era de homem”.  

A travestilidade de Roberta também serviu de mote para diversas cam-
panhas publicitárias em que ela aparecia como garota propaganda, como em 
um anúncio para a marca de armários embutidos Casas Gelli “Tem coisas que a 
gente pensa que é, mas não é”14; ou mesmo depois de realizar a cirurgia de rede-
signação sexual, estampando em 1995 uma campanha polêmica para a marca de 
Lingerie Du Loren – “Se uma pessoa que se chama Luiz Roberto se transforma 
numa mulher maravilhosa, imagine uma mulher normal” (RITO, 1998, p.111). No 
anúncio, o passaporte com o nome masculino de Roberta que aparece em des-
taque é a antítese de sua imagem feminina, vestida numa lingerie preta sensual. 

Em muitos momentos, Roberta Close foi tratada pela mídia brasileira 
como um mito, um verdadeiro enigma e um mistério a ser desvendado: “para os 
brasileiros eu não sou homem, não sou mulher, não sou travesti, nem homosse-
xual. O que sou? Um ET?” (Ibidem, p.22).  

Em um documentário sobre travestis exibido pela TV Manchete em 1989, 
Roberta Close é citada como a travesti mais famosa do Brasil. Enquanto a câmera 
enquadra suas curvas e seu rosto, ela fala com olhar lânguido:

Roberta Close: O que eu sou? Eu sou uma mulher! Eu tô aqui de saia, 
cabelo grande, batom na boca, blusa decotada. Só posso ser uma mulher, 
né?! Seria muito engraçado se eu chegasse aqui pra você e dissesse que 
sou um homem15. 

Roberta Close se tornou uma celebridade nacional pela repercussão gera-
da na mídia. Trabalhou como modelo, atriz, jurada no “Cassino do Chacrinha” e 
apresentadora num programa próprio de televisão, despontando também como 
modelo na Europa, quando decidiu deixar o Brasil para fazer a cirurgia de trans-
genitalização e tentar se livrar do “estigma de travesti” e de toda a perseguição 
vivida no país, pois apesar de ser considerada uma paixão nacional, sua vida 
foi marcada por escândalos, e assim continuou após a cirurgia, que despertou 
maior curiosidade sobre seu corpo. Roberta Close foi inspiração para músicas16, 
poemas, filmes e para muitas travestis e transexuais. Em certa perspectiva, suas 

14 Segundo Rito (1998), o 
anúncio para a marca Gelli 
foi veiculado em 1984 na 
revista Playboy, despertan-
do grande interesse dos 
leitores e resultando no 
convite para posar nua e 
ser capa da revista.
15 Disponível em: http://
br.youtube.com/watch?v=
PahHrAzVZeg&feature=Pl
ayList&p=08182DF61F7C
BE42&index=18 Acesso: 
21/12/2008
16 Em 1984, Erasmo Carlos 
compôs uma música para 
Roberta Close, “Dá um 
Close Nela”. Logo saiu 
na mídia o boato de que 
os dois estavam tendo 
um caso. Seu nome foi 
envolvido em mais um es-
cândalo quando, em junho 
do mesmo ano, a mulher 
de Erasmo Carlos sofreu 
um acidente doméstico 
com um revólver e as 
mídias anunciam tentativa 
de suicídio devido ao caso 
do marido com Roberta 
(RITO, 1998, p.121).   
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aparições na mídia e seu sucesso construíram um imaginário popular brasileiro 
sobre as travestis, tornando uma febre os quadros de transformismo na tele-
visão, e também encorajando várias outras travestis a “se assumir” e iniciar o 
processo de transformação corporal.

Outra travesti que fez muito sucesso na TV, no cinema e nos palcos bra-
sileiros foi Rogéria, que iniciou sua carreira na década de 1960 e ainda hoje é 
presença constante na mídia. Performer, transformista e atriz, Rogéria se au-
to-identifica como “um travesti homossexual”, e reforça o aspecto artístico do 
travestir-se17. Contudo, o fato de algumas poucas travestis conseguirem se so-
bressair socialmente, conquistando admiração e acumulando riquezas quase em 
nada interfere na vida real e cotidiana de uma grande maioria delas, que continu-
am marginalizadas e discriminadas pela sociedade, muitas vezes sem direito de 
exercer sua cidadania e permanecendo nos guetos escuros e esquinas violentas 
das grandes cidades, e tendo como principal meio de sobrevivência a prostitui-
ção. Assim, pode-se perceber a forte influência que tem as representações pre-
sentes nas mídias para a construção da percepção     

Entre a ficcção e a vida real

Entre os palcos e as ruas, a ficção e a vida real, a televisão brasileira leva 
às telas com certa frequência representações de travestis e transexuais. A tele-
dramaturgia sempre dá vida a uma ou outra personagem travesti e talvez a mais 
emblemática delas tenha sido Sarita Vitti, interpretada pelo galã Floriano Peixoto 
na novela de Glória Perez “Explode Coração”, que foi ao ar entre 1995 e 1996 na 
Rede Globo. A personagem Rose, vivida por Paula Burlamaqui, símbolo sexual 
da época, se viu em conflito ao apaixonar-se por Sarita, criando uma conturbada 
relação de amizade que foi um dos pontos fortes da novela. Entretanto, Sarita 
não foi bem recebida pelos grupos gays e movimentos sociais LGBTT, pois estes 
argumentavam que ela tinha um comportamento indefinido e não caracterizava 
propriamente nem uma travesti, transexual, transformista ou drag queen.  

Em 2005, na novela “A Lua Me Disse”, escrita por Miguel Falabella e Maria 
Carmem Barbosa, também exibida pela Rede Globo, Miguel Magno representava 
a personagem Dona Roma, na verdade um homem sem qualquer identificação 
de orientação sexual, chamado Amoroso. A personagem surgiu na novela já tra-
vestida e pouco era falado sobre suas origens, não se assumindo nem como 

17 Disponível em: http://
br.youtube.com/watch?v=
PahHrAzVZeg&feature=Pl
ayList&p=08182DF61F7C
BE42&index=18 Acesso: 
21/12/2008
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transexual, travesti, ou transformista, e ainda que todos os demais personagens 
da novela soubessem de sua condição, quase nada era comentado.

No ano seguinte, na novela “Cobras e Lagartos”, de João Emanuel Carnei-
ro, o ator Luis Melo representava o crossdresser Orã. Um homem heterossexual 
casado, pai de dois filhos, que tinha um fetiche por se vestir de mulher, desen-
volvendo uma espécie de dupla identidade durante a trama ao se travestir de 
Conchita: as cenas se desenrolavam sempre com uma veia cômica. A propósito, 
é muito comum também em telenovelas a presença de personagens travestidos 
como forma de disfarce sempre com uma proposta grotesca capaz de conferir 
comicidade às cenas. Na novela “Beleza Pura”, exibida em 2008 na Rede Globo, 
a atriz Mônica Martelli vivia Helena, personagem que se disfarçava de homem 
para ocupar o lugar de Mateus, o marido morto num acidente. Como Mateus, 
Helena desperta o interesse de várias mulheres e até mesmo de um médico, que 
se apaixona por ele/ela e luta contra esse amor, por se recusar a acreditar que 
estava “virando um gay”. No meio da trama, Mateus, interpretado por Rodrigo 
Veronese, reaparece e assume a identidade da mulher, sendo mais um travestido 
da novela. Tal abordagem cômica dessas personagens não faz qualquer aproxi-
mação com as discussões sobre travestilidade, tampouco ilustra ou representa 
as travestis da vida real, surgindo tão somente como um recurso cênico cômico. 

A minissérie brasileira “Ó Paí Ó”, produzida em 2008 também pela Rede 
Globo, é baseada num filme homônimo e apresenta personagens gays, lésbicas 
e travestis como coadjuvantes nos episódios. A minissérie se passa no centro 
histórico de Salvador, na mesma ambientação narrada por Kulick (2008) em sua 
pesquisa de campo, expondo, sobretudo, as tumultuadas e miseráveis moradias 
no Pelourinho e proximidades. A travesti Yolanda, papel de Lyu Arisson, é uma 
travesti desbocada e provocante que seduz Reginaldo, um homem casado inter-
pretado por Érico Brás. O velho clichê de abordar assuntos polêmicos de forma 
leve, humorada e descontraída é empregado na minissérie, pulverizando qualquer 
tentativa de problematização em torno dessas representações. Outra minissérie 
televisiva que também foi ao ar em 2008 pela Rede Globo e teve a presença de per-
sonagens travestis foi “Queridos Amigos”, de Maria Adelaide Amaral, ambientada 
nos anos 70, 81 e 89. Duas travestis, Cínthia e Brenda, têm presença marcante na 
minissérie e são inspiradas nas famosas travestis Telma Lip e Vera Abelha.

Nos últimos anos, tem-se visto com certa frequência a presença de traves-
tis e transexuais em programas brasileiros de TV, em situações diversas. Aliás, o 
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quadro “Os transformistas” foi novamente incorporado à grade da programação 
dominical do SBT desde o início de 2009, no Show de Calouros apresentado 
por Sílvio Santos. No programa humorístico estilo chanchada “A Praça é Nossa”, 
também do SBT, Vera Verão foi uma personagem interpretada durante anos por 
Jorge Lafond, e era muito criticada por representar uma travesti escandalosa, 
encrenqueira, invejosa e mau caráter, produzindo uma imagem negativa para as 
travestis. Em 2004, nessa mesma emissora a travesti Bianca Soares participou 
do reality show “Casa dos Artistas”, sem revelar de imediato sua “identidade 
travesti” ao público telespectador ou aos outros participantes do reality, que fica-
vam confinados numa casa.

A travesti dançarina Lacraia, famosa pela sua coreografia do funk cario-
ca “Eguinha Pocotó”, hit musical do ano de 2003, criado por Mc Serginho, teve 
aparições frequentes em diversos programas; e, ainda, seguindo a moda funk e 
o fenômeno atual das “mulheres frutas”, surge nesse contexto a mulher banana, 
uma travesti que brinca com os desejos masculinos. Mais uma vez o apelo é a 
estética do grotesco. 

No Programa Super Pop, da Rede TV, apresentado por Luciana Gimenez é 
muito comum entrevistas com travestis, principalmente as que estão envolvidas 
em alguma polêmica. Em 2008, alguns escândalos envolvendo atores globais 
levaram a travesti Angélica Castro ao palco do mesmo programa para contar a 
sua versão da história. Por duas vezes, ela teria “feito programa”18 com os famo-
sos atores contratados pela Rede Globo de TV Rômulo Arantes e Gabriel Braga 
Nunes, que se recusaram a pagar e a acusaram de extorsão, argumentando que 
a teriam confundido com uma mulher. A história acaba em agressão física contra 
a travesti, que foi à mídia denunciar os atores.

Assim como Angélica Castro há muitas outras travestis que ganham visi-
bilidade na mídia devido a escândalos e polêmicas envolvendo políticos, canto-
res, atores e personalidades públicas em geral. Um exemplo é o caso envolven-
do a travesti Andréia Albertini19 e o jogador de futebol Ronaldo “Fenômeno” em 
abril de 2008, que desencadeou um escândalo com repercussão internacional 
e promoveu discussões acerca da masculinidade e da “real preferência sexual 
do jogador”. A edição de sete de maio da revista Veja20 trouxe na capa o rosto de 
Ronaldo estampado sobre a legenda: “A Escolha de Ronaldo”, fazendo referência 
ao recente acontecido e comparando sua trajetória com a do jogador argentino 
Maradona, frequentemente envolvido em escândalos, principalmente pelo seu 

18 “Meninos Não Choram” 
teve direção de Kimberly 
Peirce; “Transamérica”, de 
Duncan Tucker; “Tirésia”, 
de Bertrand Bonello; 
e “Xuxu”, de Merzak 
Allouache.  
19 Patrícia Araújo atuou em 
quatro filmes pornôs pela 
produtora Brasileirinhas, a 
maior produtora de vídeos 
pornô do Brasil. Em janei-
ro de 2008, na edição de 
nº.202, a revista feminina 
Marie Claire dedicou uma 
reportagem a Patrícia, 
com o título “Essa mulher 
esconde um segredo”. 
Disponível em: http://
revistamarieclaire.globo.
com/Marieclaire/0,6993,E
ML1666417-1740,00.html. 
Acesso em 08/11/2008.
20 Fazer programa é uma 
expressão utilizada para 
se referir a relações se-
xuais pagas, no mercado 
sexual. Angélica Castro é 
atriz pornô e profissional 
do sexo conhecida como 
a “Boneca dos Famosos” 
por assegurar ser bastante 
requisitada por estes. 
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vício em drogas. A reportagem sentencia o fim da carreira do jogador devido ao 
escândalo com as travestis: “A imagem de um Ronaldo descabelado e destruí-
do, ao lado de travestis em uma delegacia carioca, rodou o mundo. No Brasil, 
virou a piada da semana”. Assim, não apenas as travestis são ridicularizadas, 
mas quem se envolve com elas também, e mais uma vez o riso, agora entoado 
tragicomicamente, posiciona o imaginário social sobre o fato. Contudo, a versão 
oficial diz que o jogador de futebol – profissão que é um símbolo nacional de vi-
rilidade – teve sua imagem manchada por um deslize moral: Ronaldo foi às ruas 
em busca de um programa com uma prostituta mulher, mas acabou se tornando 
uma vítima ao ser enganado pela má fé das travestis que, ao perceberem tratar-
-se do jogador, fingiram-se de mulher para depois extorqui-lo. E, assim, por esse 
deslize moral Ronaldo deveria ser julgado pela sociedade21.

A série de humor “A Grande Família”, inspirada no caso de Ronaldo, levou 
ao ar em agosto de 2008 um episódio em que uma travesti escandalosa e golpis-
ta, interpretada pela atriz Leona Cavalli, tenta extorquir Agostinho, personagem 
de Pedro Cardoso. E desse modo, a mídia brasileira foi se posicionando sobre o 
assunto, e conformando em boa medida a opinião da população sobre o caso, 
ora de modo sutil, ora nem tanto. A mídia brasileira, destacando a televisiva em 
particular, mais uma vez reproduz a imagem das travestis no âmbito da margi-
nalidade, e desse modo ao longo de anos, sua imagem vem sendo atravessada 
pelas marcas da violência e da criminalidade, e no contexto do humor, estigma-
tizando todo um grupo plural a partir da homogeneização de representações e 
narrativas simplistas22. 

Como postula Debord (1997, p.14), nas sociedades atuais tudo que era vi-
vido tornou-se representação, e a vida virou um espetáculo, onde a relação social 
entre as pessoas é mediada por imagens, constituindo por meio destas o modelo 
de vida social dominante. É desse modo que as imagens que a mídia veicula 
fornecem símbolos e mitos, recursos que contribuem para que se constitua uma 
cultura geral para a maioria dos indivíduos, ainda que em distintos graus. Nesse 
sentido, a mídia se configura enquanto espaço das construções simbólicas e das 
representações sociais, e devido à sua amplitude e poder de penetração, atua 
hoje como o principal agente de assujeitamento e de agenciamento para a cons-
trução das identidades, fornecendo, desse modo, boa parte do material simbólico 
com que se molda o imaginário social sobre as travestilidades, assim como os 
valores a elas atribuídos, estabelecendo uma relação indissociável, por vezes 
equivocada, entre representações, indivíduos e identidade social. 

21 O escândalo envolvendo 
a travesti Andréia Albertini 
rendeu-lhe um filme pornô 
produzido pela Ícaro Stu-
dios, produtora especializa-
da em filmes pornôs GLS 
no Brasil, lançado em 2008 
e intitulado “Andréia Alber-
tini: ela é um fenômeno”. 
Na capa Andréia segura 
uma bola de futebol. Fonte: 
www.icarostudios.com.br 
Disponível em http://veja.
abril.com.br/070508/p_132.
shtml. Acesso em: 
06/08/2008.Para uma 
crítica do caso envolvendo 
Ronaldo e as travestis, ver: 
http://www.clam.org.br/
publique/cgi/cgilua.exe/
sys/start.htm. Acesso em 
22 de setembro de 2008.
22 É importante destacar 
que os programas de tele-
visão citados são produtos 
culturais da mídia de 
massa brasileira, voltados 
para grandes audiências, 
particularmente para as 
classes populares.    
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Como foi assinalado anteriormente, o imaginário popular sobre as tra-
vestis e o seu conhecimento e reconhecimento no cotidiano social é significa-
tivamente marcado pela espetacularização de sua imagem. Nesse contexto, as 
travestis tornam-se um espetáculo na medida em que são retratadas e represen-
tadas associadas à anormalidade e ao exotismo, como aberrações físicas – me-
tade macho e metade fêmea, mulher de pau ou homem de peito –, ou como um 
prodígio devido à incrível façanha de ser uma mulher que é um homem.

Assim, a imagem das travestis na mídia, o modo como são retratadas e 
representadas, o que dizem sobre elas e o status social a elas atribuído interfere 
sobremaneira no modo como são percebidas e como se relacionam na esfera 
pública. Na vida prática de grande parte das travestis e no cotidiano das ruas, o 
principal palco são as calçadas onde expõem seus corpos como em vitrines para 
a prostituição. Em trajes sumários e estratégicos, as “bonecas”23 fazem parte da 
paisagem noturna dos que trafegam pelas cidades na alta madrugada. Contudo, 
as imagens da prostituição travesti não são vistas somente por quem transita 
pelas noites, pois elas chegam também por meio de representações midiáticas e 
narrativas visuais e orais. Com a repercussão gerada pela fama de Roberta Close 
e a constante presença de travestis na TV entre a década de 80 e 90, as travestis 
ganharam considerável visibilidade na mídia. Os escândalos envolvendo traves-
tis profissionais do sexo também as colocam de modo recorrente nas pautas dos 
jornais e programas de TV. Desse modo, a sociedade em geral vai construindo, 
a partir de representações fragmentadas, um imaginário acerca das travestis, 
associando-as de um lado aos palcos, à vida artística e ao glamour; e de outro à 
violência, ao crime e à prostituição. No entanto, a diversão, o prazer e o espetá-
culo parecem invariavelmente fazer parte de suas vidas. 
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AS FICÇÕES ENREDADAS NAS VEREDAS DAS ROUPAS

         Ana Paula Vilela Soares*
apvil@hotmail.com

Faculdade de Artes Visuais - UFG

Resumo
As roupas configuram uma narrativa constituída por enredos, que se formam 
desde as tramas da costura até o sistema de vendas, passando pela articulação 
de funções, intenções e sentidos, que denunciam o contexto do criador. Para 
exemplificar essa questão, nos referimos ao trabalho do designer de moda Ro-
naldo Fraga, que concebe ficções por meio da elaboração de roupas, permitindo 
abrir espaço para uma relação sensível com o objeto a partir dos modos como 
o mesmo é produzido. As roupas criadas pelo designer revelam detalhes das 
marcas viscerais engendradas pelo fazer manual, que compõem uma rede de 
sentidos numa travessia descontínua e dilatada. 

Palavras-chave: narrativa de moda; ficção; roupa; Ronaldo Fraga. 

Abstract
Garments evince a narrative constituted by wefts which have been formed from 
the interlacing of threads to the sales system, also passing by the articulation 
of functions, intentions and feelings that inform the context of its designer. To 
exemplify this matter, we refer to Ronaldo Fraga’s work as a fashion designer. 
He conceives fiction through the making of garments and allows an open space 
for a sensitive relation with the object from the ways they are produced. The gar-
ments made by the designer reveal details of the visceral evidences constituted 
by the handmade way of doing things which compose a web of feelings in a non-
-continuous and enlarged crossing. 

Key words: fashion narrative; fiction; garment; Ronaldo Fraga.

Introdução

[...] Mas eu gostava dele, dia mais dia, mais gostava. Diga o senhor: como 
um feitiço? Isso. Feito coisa feita. Era ele estar perto de mim, e nada me 
faltava. Era ele fechar a cara e estar tristonho, e eu perdia meu sossego. 
Era ele estar por longe, e eu só nele pensava. E eu mesmo não entendia 
o que aquilo era? Sei que sim. Mas não. E eu mesmo entender não queria 
[...] (ROSA, 1978, p. 98).
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Neste trecho da obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, Rio-
baldo, narrador-personagem, expressa sua crise de identidade diante do amor 
por Diadorim, personagem que durante toda a narrativa manteve-se travestida 
de homem, escondida atrás da figura masculina de Reinaldo. Assim, Riobaldo e 
Diadorim (Reinaldo) pertencem ao mesmo bando de jagunços, que se arriscam 
na perigosa travessia por um sertão complexo e multidimensional, do qual exala 
as contradições entre Deus e o demo, homem e sertão, desejo e rejeição, texto 
e mundo. Frequências cardíacas que se combinam e se interpenetram diante de 
um sertão que, para Riobaldo, “é o mundo”.

Narrativa, ritmos, sertões e veredas: Riobaldo e Diadorim

Inspirado em “Grande Sertão: Veredas”, Ronaldo Fraga construiu uma narra-
tiva de moda baseada numa obra literária, que a princípio não apresenta imagens, 
mas que instiga, através de uma história sedutora e profunda, ao leitor imaginar e 
configurar em seu imaginário possíveis imagens que entremeiam essa narrativa. O 
trecho que veremos a seguir nos faz pensar, pela descrição do narrador-persona-
gem, nas características que distinguem os traços físicos de Diadorim1, mulher que 
entrou para o bando travestida de homem, fato que causou todo um estranhamento 
em Riobaldo, quando se viu apaixonado pelo outro do mesmo sexo.

Figura 1: Imagem da minissérie “Grande Sertão: Veredas”, gravada e transmitida pela Rede 
Globo de Televisão na década de 80. Os personagens Riobaldo e Diadorim são representa-
dos pelos atores Tony Ramos e Bruna Lombardi, respectivamente. Fonte: novatvdigital.com.

1Riobaldo e Diadorim são 
personagens do romance 
Grande Sertão:Veredas, de 
Guimarães Rosa, que foi 
inspiração para a coleção 
de Verão 2007 do designer 
Ronaldo Fraga. Os perso-
nagens da obra servirão 
de referência para uma 
análise entre roupa, moda 
e literatura.
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E ele se chegou, eu do banco me levantei. Os olhos verdes, semelhantes 
grandes, o lembrado das compridas pestanas, a boca melhor bonita, o 
nariz fino, afiladinho. Arvoamento desses, a gente estatela e não enten-
de; que dirá o senhor, eu contando só assim? Eu queria ir para ele, para 
abraço, mas minhas coragens não deram. Porque ele faltou com o passo, 
num rejeito, de acanhamento (ROSA, 1978, p. 92-93).

Uma das características de Ronaldo Fraga é contar histórias por meio da 
elaboração de roupas, de modo que, na construção de uma narrativa de moda, 
ele redimensiona a letra, a palavra e a escrita para a concepção da vestimenta, 
que se configura numa visualidade intencional de registro do tempo vivido hoje 
que, para Fraga, deveria ser o verdadeiro papel da moda. Assim, o designer deixa 
claro que olhar o tempo presente é muito mais difícil do que voltar ao passado 
ou prever o futuro e que, mesmo buscando inspiração em universos tipicamente 
rosianos, a obra deve refletir o olhar contemporâneo, as formas que o artista deu 
às intenções de seu tempo. 

Portanto, compreendemos que Ronaldo Fraga pode ser considerado um 
designer narrativo, que se utiliza da moda como instrumento para escrever o seu 
texto visual, expressar a sua visão construída socialmente na contemporaneida-
de. Visto isso, quando o designer apresenta uma nova coleção, nos propõe um 
novo texto, uma nova história. 

Mas de que modo o artista acrescenta ritmo e contraste às suas narrativas? 

[...] Na linguagem verbal, usamos palavras; na moda, usamos linhas, for-
mas, cores, texturas e pontos: pontos de atenção como um decote, um 
bordado ou uma flor. Naquela, combinamos as palavras para conceber 
o discurso; na moda, é necessário articular textura com cor; dimensões 
com formas; e as mais variadas combinações entre linhas, retas hori-
zontais, verticais, diagonais ou curvas diversas (OLIVEIRA, 2007, p. 34).

Compreendido como freqüência ou repetição, a noção de ritmo traz à tona 
a idéia de movimento, que, por sua vez, pode expressar-se de diversas maneiras. 
O ritmo pode ser composto numa freqüência regular ou irregular. Percebemos 
regularidade rítmica através da repetição ou da alternância de elementos em 
intervalos simétricos. Já o ritmo irregular é notado quando os elementos são dis-
tribuídos sobre uma superfície sem obedecer a padrões de medidas entre eles. 
Para tanto, o ritmo regular empresta um sentido de organização, que também 
pode expressar monotonia; enquanto o ritmo irregular pode oferecer sentidos 
de movimento, irreverência e criatividade (OLIVEIRA, 2007).
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Através da análise rítmica de roupas, coleções, desfiles e outros, percebemos 
que o ritmo adotado nas construções fraguinianas envolve uma estrutura de narra-
tiva não-linear, com idas e voltas no tempo e no espaço, e que pode ser entremeada 
por outras narrativas. Deste modo, Fraga transcende a história dos fatos narrados 
visualmente, criando espaço para que algumas trilhas rítmicas sejam abertas. 

Para a criação da linguagem rítmica dos componentes visuais, que envolve 
a composição de cores, materiais, texturas, formas e acabamentos, percebemos 
que o ritmo regular é visível através da escolha de uma matéria-prima natural, 
com tecidos a base de seda ou algodão, que privilegiam maciez, conforto e qua-
lidade. Assim, o ritmo regular obedece a uma organização na escolha de tecidos 
confortáveis, acabamento primoroso e delicado, como a utilização de rendinhas 
cobrindo o overloque das costuras, tornando-se irregular por meio dos grafismos 
insuspeitos, estampas lúdicas, texturas imprevisíveis, que contam histórias loucas 
e apaixonadas de caminhos tortuosos na travessia do Rio São Francisco, fazendo-
-nos desembocar numa estrada por onde a história se desenrola num horizonte 
dilatado, amplo, irresistível, levando de roldão qualquer estranheza ou resistência.

As roupas e suas veredas

 Eu estendi as mãos para tocar naquele corpo, e estremeci, retirando as 
mãos para trás, incendiável: abaixei meus olhos. E a mulher estendeu 
a toalha, recobrindo as partes. Mas aqueles olhos eu beijei, e as faces, a 
boca. [...] E eu não sabia por que nome chamar; eu exclamei me doendo: 
“Meu amor!...” A mulher lavou o corpo, que revestiu com a melhor peça 
de roupa [...]. No peito, entre as mãos postas, ainda depositou o cordão 

Figura 2: Detalhe de acabamento das rendinhas cobrindo o overloque da costura. 
Peça de roupa da coleção “Descosturando Nilza”, do designer Ronaldo Fraga, verão 
2005/06. Fotografia: Ana Paula Vilela.
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com o escapulário que tinha sido meu, e um rosário, de coquinhos de 
ouricuri e contas de lágrimas-de-nossa-senhora (ROSA, 2006, p. 599).

Riobaldo chora estarrecido diante do corpo nu de Diadorim ao descobrir 
o grande segredo de seu amor, que no decurso de toda a narrativa escondeu-se 
atrás da identidade masculina de Reinaldo. Diadorim era o corpo de uma mulher, 
moça perfeita, dos olhos muito verdes que, ainda abertos, tinham ficado “para a 
gente ver”.2 Entre uivos e soluços, Riobaldo cercou de cuidados o corpo de sua 
amada revestindo-o com a melhor peça de roupa. 

De acordo com Stallybrass, “a mágica da roupa está no fato de que ela nos 
recebe: recebe nosso cheiro, nosso suor; recebe até mesmo nossa forma” (2008, 
p.10). Assim, para Riobaldo, o corpo de Diadorim foi recebido pela melhor peça de 
roupa. Mas onde estavam as roupas que corporificavam a identidade masculina 
do cabra-macho do sertão? Certamente ainda continuavam “penduradas em seus 
armários [...], tocando os vivos com os mortos”.3 Deste modo, percebemos que as 
roupas configuram uma história, uma ficção, que resiste à ficção de nossos corpos. 

Segundo Sant’Anna “uma roupa também é a trama de enredos que se 
estendem desde as condições da costura até àquelas da venda, passando pela 
invenção de desenhos, o uso das tintas, o trabalho de diversos profissionais [...]” 
(2002, p. 109). Para tanto, as roupas corporificam um entrecho de mãos, que 
formam uma rede de histórias numa urdidura descontínua e dilatada. Costuras 
pespontadas ou cruzadas, bordados, tingimentos, rasgos, puídos, manchas ou 
cheiros evocam narrativas constituídas por enredos que, diante de nossos sen-
tidos, tornam-se perceptíveis através da materialidade da roupa, mas permane-
cem “invisíveis na superfície do design” (ANDRADE, 2009, p. 167). 

A palavra enredo provoca, de certo modo, um embaraço com a linguagem 
literária e com as tramas da costura. Para Sant’Anna, “sendo ou não literário, 
sendo ou não uma costura, ele é sempre a transmissão de uma ação ao mesmo 
tempo individual e coletiva” (2002, p. 109). Partindo desse pressuposto, sabemos 
que, através dos valores estabelecidos pela mídia e mercado, quando o desig-
ner propõe uma nova coleção para ser desenvolvida, muitos o consideram e o 
consagram como sendo o único autor, numa ação individual daquela narrativa, 
ou seja, aquele que assina e colhe os méritos dos adjetivos armazenados pelo 
jornalismo de moda. 

2 ROSA, João Guimarães. 
Grande Sertão: Veredas. 1. 
ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2006, p. 598.
3 STALLYBRASS, Peter. O 
casaco de Marx: roupas, 
memória, dor. 3. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica 
Editora, 2008, p. 10. 
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Mas quem é de fato o autor? A roupa engendra uma rede de sentidos cos-
turada por várias mãos, uma ação que se configura, ao mesmo tempo, individual 
e coletiva e que não cessa de estabelecer novas intrigas. O exemplo da perso-
nagem Diadorim nos faz imaginar que, mesmo com a morte de seu corpo, as 
marcas das roupas remanescentes em seus armários ainda simbolizavam a pre-
sença e a ausência de Reinaldo, a figura do cabra-macho sertanejo. Assim, esses 
mesmos trajes estariam, de agora em diante, prontos a coser outras tecituras.

As roupas animadas pelo funcionamento do mercado levam uma assinatura 
que as legitima, principalmente quando o designer que as assina é aclamado pela 
mídia. Deste modo, as coisas, quando se tornam mercadorias consagradas, rece-
bem com passividade a valoração imposta pelo mercado, possibilitando a redução 
de um espaço de relacionamento sensível com o indivíduo. A narrativa produzida 
por Stallybrass (2008) também ilustra essa questão mostrando que, ao investigar a 
trajetória do casaco de Marx, fez-se conhecer a história de um objeto costurado por 
enredos animados em uma avalanche de sentidos, suas histórias, seus toques, seus 
amores e que, quando transformado em mercadoria, arrebatado pelo funcionamen-
to do mercado, teve esses mesmos sentimentos desnudados de suas formas. 

Mas será possível criar uma roupa desentranhada dos temas aclamados pelo 
mercado de moda e concebida por meio de uma história ou ficção, algo que provoque 
o estranhamento e nos arranque da “poltrona confortável”? Rosane Preciosa provoca:

O que me faz vibrar com uma coleção é quando ela me arranca da pol-
trona confortável em que me instalei, rodeada de imagens que venho 
colecionando há muito tempo e que, iludida, penso poder funcionar para 
sempre. Nessa hora, a impotência em nomear o que está acontecendo 
me salva. Ela me convoca a mudar de postura diante dos valores da exis-
tência. Funciona como uma espécie de expansor. Redesenho meus de-
sejos, e mesmo morrendo de medo, enxoto tudo que me conservava em 
formol, e me mantinha distanciada do barulho exigente da vida. Talvez 
eu espere mesmo demais de um designer de moda, porque, para mim, 
um criador é aquele capaz de devassar nossa vidinha, disponibilizando-
-nos novas formas e conexões com este mundo (PRECIOSA, 2005, p. 50).  

Para o designer Ronaldo Fraga, a moda move-se como um meio de ex-
pansão para que ele encontre o desconforto: “Vivemos em tempos muito con-
fortáveis. A gente encosta e dorme. É através da moda que eu tento encontrar o 
desconforto”.4 O designer também deixa claro, que é possível estabelecer pactos 
ficcionais a partir da concepção de uma roupa e que esses pactos são instituídos 
por meio das histórias apanhadas pelas primeiras mãos, que ora tocam nos teci-

4 Trecho citado pelo desig-
ner mineiro Ronaldo Fraga 
em debate proferido na 
companhia da professora 
e pesquisadora Rosane 
Preciosa, evento “ZigueZa-
gue”, momento intitulado 
de “Desfiles Incríveis”, 
Junho de 2009.
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dos, ora pespontam as costuras e ora desenham os bordados das linhas no de-
curso de uma incansável gama de cores. Diz Fraga: “durante todo esse tempo eu 
venho estabelecendo pactos. Aquelas costureiras nunca ouviram falar de Carlos 
Drummond de Andrade. Então eu pergunto: que história nós vamos costurar?”.5

O contrato ficcional concebe sentidos a partir do momento em que abre 
espaço para estabelecer relações sensíveis com as roupas, que passam a ser en-
caradas como verdadeiros objetos. Ronaldo Fraga esclarece: “Você faz um pacto 
de ingressar na ficção e abrir espaço no imaginário”.6 O aspecto mais emocio-
nante do pacto ficcional que criamos com os objetos é que, de fato, eles nos 
descobrem, nos habitam e nos inventam: “mais do que simplesmente expressar 
nossas identidades pessoais e coletivas, os objetos, na verdade, nos constituem 
enquanto pessoas; na medida em que aprendemos a usá-los, eles nos inventam 
[...]” (Gonçalves, 1995, apud Meneses, 2005).

Os objetos também articulam funções, intenções e sentidos, que revelam 
a condição do criador e permitem contar muito mais do que histórias. Confor-
me observa Rede, “tratar os objetos como ficções, mais do que como histórias, 
permitiria vê-los, além de suas funções intencionais, como portadores de uma 
representação inconsciente da mente oculta” (1996, p.267). O autor sinaliza a 
importância da exposição inconsciente da mentalidade na construção do objeto, 
de modo que a investigação da materialidade da roupa se constitua na busca 
das formas que o criador deu às intenções de seu tempo. Compreendemos, en-
tão, que a intenção não está no artista e sim no objeto, que reflete os modos de 
criação e confecção em um determinado contexto. Visto isso, podemos afirmar 
que o objeto não pertence ao artista, já que o mesmo se encontra em constante 
circulação social, como adverte Meneses (2003). 

É a partir da interação social dos objetos que os sentidos são produzidos, 
mobilizando diferencialmente no tempo, no espaço, nas circunstâncias sociais e 
nos agentes, determinados atributos para dar-lhes existência social por meio da 
mediação e construção de novos sentidos e valores e fazê-los atuar. 

“Se existe um contexto conceitual, que remete ao univer-
so mental do criador (à manipulação tecnológica de ma-
teriais; às escolhas de produção), existe igualmente um 
contexto físico, que se refere a uma nova ordem espacial 
e temporal em que o objeto se associa a outros objetos e a 
um mundo social” (REDE, 1996, p. 269).

5 Ibid.
6 Ibid.



116

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

O objeto está vinculado à condição de dois contextos, que são formados 
concomitantemente: o conceitual, que se refere à mentalidade do criador, suas 
conexões, escolhas, meios, modos e processos; e o físico, que indica a circula-
ção do objeto, a capacidade de reunir-se a outros objetos e a um novo contexto 
social. Diante de todas essas sinalizações, entendemos que uma das questões 
relevantes se deve ao fato de que o objeto ultrapassa a intencionalidade do artis-
ta e promove as múltiplas leituras e as várias redes de construção de sentidos.

Baxandall (2006) nos propõe uma conexão melancólica lembrando que, mes-
mo que um objeto tenha sido produzido em um passado distante, deslocado de seu 
mundo, de seu tempo, acumulam-se sobre ele discursos de diferentes contextos, 
tempos e que não tem mais relação vital conosco; mas que está visualmente vivo e 
presente entre nós. Assim, numa visão contemporânea da condição da obra, o autor 
salienta que a narrativa é mediada pelo presente, ou seja, emprestamos às obras 
questões que nos interessam hoje, explicando-as nos nossos meios atuais. 

Costuras Finais

Acima de tudo, as criações de Fraga são autênticas matrizes narrativas. 
Uma a uma remetem-nos à ficção, despertando em nosso íntimo lembranças fu-
gidias de trechos lidos que haviam adormecido em nossa memória ou de sonhos 
vividos no silêncio de nossa imaginação. Verdadeiro vendedor de ilusões, o de-
signer arrojado povoa suas passarelas de retalhos coloridos e divertidos, tecen-
do o patchwork que nos remete às pacatas cidades do interior brasileiro. Costura 
memórias e imagens perdidas, unindo-as caprichosamente com o fio da emoção.

Caprichosamente... Eis a palavra-chave. As roupas que Ronaldo Fraga ofe-
rece ao seu público resgatam o capricho da agulha movendo-se sobre o tecido, 
da finalização primorosa, onde rendinhas cobrem as inevitáveis imperfeições do 
avesso, em um processo que nos encaminha à arte do “couturier” sempre em 
contato direto com sua obra. São pequenos detalhes, invisíveis ao olhar desavi-
sado, mas capazes de marcar a diferença entre os que apenas produzem peças 
de vestuário e aqueles que fazem disso uma profissão de fé.
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Resumo
Esta comunicação aborda a construção partilhada de sentido, quando uma obra 
de arte exibida em espaço urbano torna-se uma verdadeira aparição, realizando-
-se numa ampla intervenção cultural na cidade. Nesse estudo de caso, ocorrido 
em Porto Alegre (2009), destacamos a mediação social oferecida pelos meios 
massivos de comunicação, inclusive eletrônicos, que encaminhou discussões 
pulsantes em diferentes patamares teóricos. Nossa abordagem propõe reflexões 
sobre as implicações estéticas e políticas que constituem os multifacetados e po-
lifônicos espaços contemporâneos para a arte, publicamente transpassados pelo 
exercício livre da crítica de arte e a avaliação judicativa de suas funções.  

Palavras-chaves:Arte pública; espaço urbano; intervenção artística; crítica de arte

Abstract
This report discusses the shared construction of meaning, when a work of art 
displayed in the urban space it becomes a real appearance, performing a wide 
cultural intervention in the city. In this case study, held in Porto Alegre (2009), we 
emphasize the social mediation provided by the mass media, including electronic 
media, that guided pulsed discussions at different theoretical levels. Our approa-
ch offers reflections on the aesthetic and political implications that constitute the 
multifaceted and polyphonic contemporary spaces for the art, public transfixed 
by the free exercise of art criticism and judicative evaluation of their functions.

Keywords: public art; urban space; artistic intervention; critic of art

Em 2009, durante a 7ª edição da Bienal de Artes Visuais do Mercosul1, 
uma obra de arte em especial mobilizou as atenções porto-alegrenses. Tratava-
-se de uma casa abandonada que transbordava uma massa rígida e disforme 
através das aberturas de sua fachada. Chamada Tapume, obra do artista brasi-
leiro Henrique Oliveira2, essa intervenção quase invadia a calçada do mais tra-
dicional passeio de Porto Alegre, a Rua da Praia, num pequeno trecho do centro 
histórico da cidade.3

* Professora e pesqui-
sadora da UFRGS, onde 
atua nos cursos de Artes 
Visuais e História da Arte. 
Licenciada em Eduçação 
Artística/ Artes Plásti-
cas pela FEEVALE/RS. 
Desenvolveu seu projeto 
de mestrado em Artes Vi-
suais/ História, Teoria e 
Crítica da Arte (IA/UFRGS, 
1997), sobre as referências 
populares da arte brasileira 
contemporânea. Seu dou-
torado em História (IFCH/
UFRGS, 2008) traz uma 
abordagem sócio-histórica 
das Bienais de Artes Visu-
ais do Mercosul. 
1 7ª Bienal de Artes Visuais 
do Mercosul, Porto Alegre, 
16 de outubro a 29 de 
novembro de 2009. Teve 
“Grito e Escuta” como títu-
lo/ conceito curatorial.
2 Henrique Oliveira nasceu 
em 1973 em Ourinhos, SP. 
Vive e trabalha em São Paulo.
3 Na altura do número 400 
da Rua da Praia, trata-se de 
um palacete chamado Casa 
dos Leões, de propriedade 
da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre. Ao longo dos 
anos 1990, cogitou-se a 
reforma deste prédio para 
abrigar as duas Pinacote-
cas Municipais.
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A obra, imensa, trabalhada a partir de madeiras de tapumes (próprios da 
construção civil), que se projetava para fora das portas e janelas, alterando a pai-
sagem e o itinerário habitual dos transeuntes, não demorou a inspirar reações 
estéticas. Por seu impacto visual, tanto para aqueles que se maravilharam com 
o trabalho, como para aqueles que o desaprovaram, o apelido “casa monstro”4, 
como foi mais comumente identificada ao longo da mostra, serviu para nomear 
a anomalia5 e suas reverberações imagéticas, incluindo revisões do sentido pú-
blico do espaço urbano.

Tapume interessou e surpreendeu os passantes ao longo de todo o período 
de exposição. As impressões particulares daqueles que confrontaram referên-
cias pessoais com a obra, por assim dizer, e suas manifestações críticas, foram 
logo coletivizadas. Partilhadas, sobretudo, a partir da publicação em diferentes 
meios de divulgação e informação, tais como rádio, tevê, jornais e revistas (tanto 
na versão impressa quanto eletrônica), além de blogs, sites e arquivos eletrônicos 
distribuídos de forma particular através de e-mails e malas diretas.  No entanto, 
como buscamos demonstrar a seguir, a chamada crítica de arte especializada 
evitou manifestar-se sobre esta obra e, com isso, estabelecer-se como mediadora 
para o grande público. Suas manifestações decorrentes desse contexto,quando 
ocorreram, foram generalistas e se limitaram a considerações vagas sobre arte 
contemporânea e o legado duchampiano para a liberdade de expressão artística.

Tapume, de Henrique Oliveira. Porto Alegre, 2009, obra ainda em construção.

4 “A casa monstro” é o 
título da matéria assinada 
pelo jornalista Eduardo 
Veras, sobre a obra Tapu-
me, no jornal Zero Hora, 
em 12 de outubro de 2009,  
quatro dias antes da aber-
tura da Bienal, quando 
a obra ainda estava em 
execução.
5 Uso aqui a palavra 
anomalia para designar um 
fato singular e desigual, 
seguindo sua origem grega 
que é diferente de anorma-
lidade, de origem latina, e 
serve para nomear aquilo 
que contraria a regra. 
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Aparições no espaço público

Projetos artísticos destinados a sítios específicos cumprem com a premis-
sa de serem planejados e executados em lugares pré-determinados e de terem, 
por isso mesmo, uma conformação visual concretamente impossibilitada de ser 
repetida noutro espaço, mesmo quando a idéia central do projeto e sua estética 
sejam revisitadas noutras circunstâncias. Até mesmo geográficas6. 

Ainda que uma aproximação à obra Tapume possa começar com a pré-
-disposição de concebê-la como site-specific ou como uma apropriação, o que ela, 
na origem dos termos, não deixa de ser, este trabalho possivelmente nem tenha 
sido pensado sob uma abordagem sistemática do que conhecemos sob a rubrica 
de arte urbana, arte pública ou por intervenção urbana, ou ainda arte pública, 
uma vez que surgiu como desdobramento natural de um processo instaurador 
que o artista já vinha experimentando nos domínios de sua pintura. 

Antes dessa experiência ao ar livre, os atributos artísticos de trabalhos 
correlatos a essa obra, integrante de uma série intitulada Tapumes, foram apre-

Tapume, 2009(detalhe). 7ª Bienal do Mercosul. Foto: Del 
Re/Stein (divulgação).

6 O artista búlgaro Christo 
(Grabovo, 1935), com o 
suporte de sua esposa 
Jeanne-Claude (Casa-
blanca,1935) é interna-
cionalmente famoso por 
embrulhar prédios, 
pontes, árvores, ilhas, 
em diferentes locais e 
países. Seus trabalhos, 
próximo daquilo que hoje 
se convencionou chamar 
site specific, destacam-
-se enquanto instalações 
urbanas e intervenções 
monumentais. 
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ciadas como “uma poética do avesso”7, originária de inquietações próprias do 
trabalho em pintura ao qual o artista se dedica. Portanto, para situarmos artisti-
camente a “casa monstro”, precisaremos também considerar as motivações po-
éticas do artista para realizá-la. Segundo Henrique Oliveira, para esta obra, sua 
primeira planejada para o espaço urbano, numa área externa, a imagem inicial 
que ele buscava era a de “um tumor que irrompesse em direção à rua”, como se 
fosse “uma intumescência arquitetônica”. Para tanto buscou “um lugar marginal 
dentro da cidade, se decompondo no meio do cotidiano” (apud VERAS, 2009). É, 
portanto, a partir desse pronunciamento do artista que nossa percepção desse 
trabalho incluirá as noções de arte pública, intervenção urbana, simultânea e 
justamente por sua ressonância, de contexto público, no meio cultural da cidade. 
Afinal, como prenuncia Ardenne, “a cidade não se ilustra, se vive” (2006, p.60).

Quando exposto em Porto Alegre, a notoriedade desse trabalho não se 
deu por conta de analogias com a pintura e seu léxico. Mas essa obra temporária 
de intervenção urbana pode criar um contexto de discussões pulsantes, tanto 
quanto a pintura realista de outrora. E mais: suas propriedades intervencionis-
tas estão exemplificadas nos desdobramentos de sua recepção, notadamente 
nas falas possíveis a partir de sua realidade plástica. Em diferentes patamares 
teóricos, tanto o público leigo quanto o público cultivado pode encaminhar suas 
considerações a partir das possibilidades de mediação social oferecidas pelos 
meios de comunicação e tecnologias de rede.

Consciente de suas manobras no contexto urbano, o artista também não 
se furtou, quando entrevistado, à responsabilidade política de sua investida num 
antigo e abandonado casarão da cidade. Desde o início o que o artista pretendia 
era “chamar atenção para essa casa, tão bonita, e passando desapercebida pelas 
pessoas”(apud VERAS,2009). Mesmo assim, e segundo o crítico de arte brasileiro 
Guy Amado, o trabalho de Oliveira continuava “falando de pintura”:

Os arranjos-construções feitos de lâminas de madeira usadas (...) sur-
gem não na oblíqua, mas em paralelo à produção pictórica que desen-
volve já há vários anos. (...) ali está o interesse pela fatura em camadas, 
num procedimento de combinação e sobreposição das peças análogo ao 
modo com que aplica a tinta em seus quadros – elementos fragmentários 
que se superpõem, num movimento realizado do fundo para a superfície 
-, bem como o gosto pela composição cuidada. Interessa a Henrique ex-
plorar as possibilidades estéticas inerentes a este material, desgastado 
pela ação do tempo e da intempérie, e trazê-las à tona, para o lado de cá, 
num processo que ainda leva em conta a arquitetura dos espaços que 
abrigam o trabalho, encarando-os como suporte – ora optando por ade-
quar ou adaptar os Tapumes à configuração física do local, ora propondo 

7 “Tapumes ou uma poé-
tica do avesso”, texto de 
Guy Amado, a propósito de 
uma exposição do artista 
em São Paulo (CCSP, 2006).
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um formato de montagem que problematiza ou revitaliza temporaria-
mente o ambiente. E que ao fim das contas segue falando de pintura.

Suas propriedades estéticas e artísticas passaram incólumes pelo crivo da 
crítica local. No entanto, foi o volume de reportagens e artigos nos jornais de no-
tícias que modelaram e confirmaram como intervenção urbana a obra desse ar-
tista. Uma anomalia que alterou a rotina da cidade, polarizando opiniões, numa 
repercussão “monstro”, ou seja, enorme para os padrões locais

Publicações

Com textos e imagens, os meios de comunicação têm a propriedade de tornar 
públicos os acontecimentos, num processo que dispõe não apenas das informações 
compartilhadas/compartilháveis, mas da capacidade de criação da noção própria de 
tempo público, espaço público, experiência publicável. É no exercício desse atributo 
que a opinião pública começa a ser trabalhada, a partir da consciência individual. 

Um acontecimento torna-se uma questão pública quando é tratado como 
uma experiência comum pela mídia que o explora e explica de forma comum, 
no sentido de comunicável. Ou seja, numa perspectiva de recepção inequívoca 
da mensagem emitida, segundo os princípios norteadores da linguagem que se 
está utilizando. A partir de então, as consciências são alimentadas para o livre 
exercício da opinião pessoal que, partilhada nos diferentes setores da sociedade, 
progressivamente se torna uma opinião pública.

Nesse movimento cotidiano consoante a lógica cultural pós-moderna da 
sociedade da informação, ao que parece somos seduzidos muito mais pela rá-
pida e massiva divulgação da notícia do que pelo conteúdo veiculado. Assim 
como ocorreu com a obra Tapume / casa monstro, uma notícia já nasce formatada 
segundo as exigências e códigos de cada mídia e segue um ethos de valorização 
e relevância que, antes de informar os acontecimentos, forma os acontecimentos 
no próprio ato informativo. No caso de Tapume, a verdade e a realidade dessa 
obra surgiram através de relatos, imagens e narrações que, de modo sistemático, 
por vezes paradoxal e/ou simultâneo, apresentaram-na como uma casa monstro 
(efeito potencializado por meios fragmentados e fragmentários de recepção), e 
como tal passamos a abordá-la. E, mais, passamos a nos posicionar em relação 
ao contexto artístico e urbano em questão, trazidos à baila, a partir dela, enquan-
to experiência estética particular e pública.
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Mas, no contexto em questão, ao longo dessa querela, paradoxalmente 
muito pouco se falou, fruiu ou analisou a própria obra do artista que, aquela al-
tura, já estava maior do que qualquer potencialidade previsível ou programada, 
quando do projeto em andamento. Tapume foi, por isso mesmo, uma verdadeira 
aparição urbana realizando-se numa ampla intervenção cultural na cidade, em 
expansão continuada de efeitos e sub-efeitos identificados ainda hoje, meses de-
pois do encerramento da 7ª Bienal do Mercosul,  portanto  depois de sua desapa-
rição física, sua desmontagem, sua desinstalação8.

A Casa Monstro: uma imagem para muitos textos

O artigo do historiador Voltaire Schilling, “A capital das monstruosidades” 
publicado no caderno Cultura do jornal Zero Hora (25 de outubro de 2009) foi 
considerado o estopim da já citada mobilização midiática, o que nos permite 
vincular a obra Tapume, ao cerne conceitual de uma arte pública, àquela com 
implicações no campo social. Neste artigo, cheio de ironias e provocações, o his-
toriador, à época diretor do Memorial do Rio Grande do Sul, reclamava da feiúra 
da arte contemporânea por ele constatada especialmente nas obras públicas de 
Porto Alegre. O título do artigo é, ele mesmo, um trocadilho com a então curiosa 
“casa monstro” da 7ª Bienal do Mercosul9. Revisando os inúmeros artigos e men-
sagens geradas a partir deste artigo, pudemos observar como, em Porto Alegre, 
a obra de Henrique Oliveira tornou-se ilustre coadjuvante num amplo debate 
sobre arte, beleza, cidadania, espaço urbano e políticas públicas.

Passando pela “casa monstro” no centro de Porto Alegre, 2009.

8 Aqui cabe lembrar que 
no caso das Bienais do 
Mercosul, o evento como 
um todo pode ser compre-
endido como uma gigan-
tesca intervenção urbana, 
desde a sua primeira 
edição (ver KNAAK,2008).
9 Nesse artigo ele recla-
mava das obras doadas 
por edições anteriores 
da Bienal do Mercosul, 
em especial pela, 4ª e 5ª 
edições.Seus comentários 
merecem atenção, não 
pelos motivos que o autor 
cita, mas  principalmente 
pelo enorme despreparo 
da cidade para recebê-
-las e conservá-las. Quer 
seja pela falta de políticas 
públicas para o setor, quer 
pelo tratamento público 
elitista e quase privado das 
decisões que envolvem o 
espaço urbano (veja-se a 
situação de outras obras 
públicas, legadas á cidade 
de Porto Alegre).
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O grande apelo imagético dessa obra apresentada pela Bienal, integrante 
do segmento curado pelo artista brasileiro Artur Lescher (1962), chamado Texto 
Público, inspirou o que poderia ser um desejável debate de idéias.  Mas os textos 
públicos gerados a partir de então foram, voluntariamente, difundidos como par-
tícipes de uma polêmica identificada como “a celeuma do ano” (jornal Zero Hora, 
5 de dezembro de 2009. Cultura, p.2). Em plataformas midiáticas instalou-se uma 
disputa de opiniões e critérios que, reservadas as diferenças e proporções, em 
boa medida atualiza e “democratiza” o feito de Nelson Leirner (1932) quando nos 
anos 60, com seu “porco empalhado”, provocou o chamado happening da crítica. 

Trabalhos de intervenção urbana de replicação e implicações públicas, co-
muns nos cenários internacionais de arte, ainda carecem de justa abordagem pela 
crítica especializada nacional. Isso talvez se explique pelo fato de muitas dessas 
obras estarem mais próximas do entretenimento, do grande público e das aten-
ções da mídia (elitista e conservadoramente pouco recomendável) ou, talvez, pela 
logística própria à consolidação dessas investidas, envolvendo muitas instâncias 
transdisciplinares, sob operações e relações que contornam ou entravam questões 
industriais, mecânicas, pessoais, políticas e burocráticas. De qualquer forma, essa 
constatação, ainda que controversa, revela certo descompasso entre a curiosidade 
do público por esse tipo de trabalho, o interesse dos meios de comunicação em 
divulgá-los e o espaço que se abre para mediações (nem sempre especializadas), 
nesses meios. Além disso, concorrem para esse “desencontro funcional” as incer-
tezas do campo artístico quanto às formas de encaminhamento recentes das fun-
ções e possibilidades da crítica. De qualquer modo, reclama-se um volume maior de 
análises críticas, localizadas, de obras tais, o que, a meu ver favoreceria o reconhe-
cimento das heteronomias do campo social e suas estratégias de influência e institu-
cionalização dos saberes que envolvem a criação artística e suas aparições públicas. 

Textos públicos e a circulação de imagens

A imprevisibilidade que acompanha a instauração de uma obra de arte, 
mais ou menos desejável (conforme a intenção do artista), parece elemento 
constituinte, indissociável e indispensável quando se perscruta as possibilidades 
de reação do público, frente às obras de intervenção urbana. Sobretudo na con-
temporaneidade, com imensa heterogenia de gostos, grupos de pertencimento e 
segmentos sociais. No caso específico da obra Tapume, sua aparição definitiva se 
deu alimentada em seu espaço aberto à fruição, pela mediação pública dos meios 
de comunicação, notadamente pela Internet. Não apenas com textos analíticos 
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e opinativos (alguns judicativos), mas também com muitas imagens (fotografias 
feitas por diferentes fotógrafos profissionais e inúmeros amadores) postadas em 
sites e blogs, para compartilhamento.

A multiplicação rápida e imprevisível dessas imagens fotográficas via In-
ternet, pede alguma atenção. Num momento onde estão explícitas as dificulda-
des da crítica de arte e sua esporádica circulação pelos meios massivos de co-
municação é preciso considerar, mais atentamente, a importância das imagens 
documentais no processo de legitimação artística e histórica, sobretudo quando 
ilustram uma opinião particular, mas também editorial e institucional.

A realidade de uma fotografia é sempre uma citação, um fragmento de 
realidade, mas também é real aquilo que se constrói mentalmente, a partir de 
uma imagem fotográfica. Por exemplo: À medida que os meios de comunicação 
noticiavam a presença de uma “casa monstro” como obra integrante da 7ª Bienal 
de Artes Visuais do Mercosul maior se tornava a curiosidade em torno dessa 
obra efêmera e mais peculiar se tornava a co-autoria desse “texto público”.  Inú-
meros blogs e enquetes foram alimentados pelo tema, como o blog do conhecido 
cineasta Jorge Furtado, da Casa de Cinema de Porto Alegre10 e o Voltas em Torno 
do Umbigo do blogueiro porto-alegrense Zealfredo11: 

(...) a casa monstro é algo nauseante. Estive lá hoje, na terceira quadra da 
Rua da Praia. E acreditem, a impressão que a casa gera ao vivo é pior do que a 
da foto. É um pouco chocante. A Casa Monstro não é uma questão apenas 
de feiúra, fealdade. Vai um pouco além. A minha racionalização é que o 
que me causou asco a tal edificação está relacionado à boa caracterização 
de coisas semelhantes a tumores se expandindo pelas aberturas da casa. 
A casa nos remete à doença, e isso nos deixa doentes. No meu caso, algo 
enojado. Na questão humana, a casa nos lembra da nossa fragilidade. O que 
nos remete ao autor, e à felicidade que ele teve na produção da sua, diga-
mos, instalação artística.(Zealfredo, 23 de novembro de 2009. Grifos meus).

Tamanha repercussão apenas confirma a intersubjetividade característica 
da condição pública de uma intervenção urbana. No entanto, naquele contexto 
expositivo, território confluente de lugar (físico e simbólico), tempo (cronológico 
e estético) e materialidade (duração e memórias), a forte imagem de Tapume fun-
cionou como um dispositivo para a reflexão participativa sobre arte contemporâ-
nea, sobre estética, sobre urbanismo/urbanidade, etc. 

Note-se que o blogueiro está certo quando aponta: “a impressão que a 
casa gera ao vivo é pior do que a da foto. É um pouco chocante. A Casa Monstro 

10 Artigo publicado em 
4 de dezembro de 2009, 
sobre a repercussão da 
Casa Monstro, onde o 
cineasta expõe também 
suas próprias concepções 
de valor artístico.
11 Postado em novembro 
de 2009, sob o título A 
Casa Monstro na Bienal 
do Mercosul, O blog do 
Zealfredo é também indi-
cado por Jorge Furtado, 
quando este aborda o 
tema em seu próprio blog.
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não é uma questão apenas de feiúra, fealdade. Vai um pouco além” (Zealfredo, 
2009). A presença enquanto experiência sensorial concreta do espaço-tempo é 
ainda fundamental para a percepção estética e para recepção artística. Assim, 
se os registros e documentos servem de aproximações, sugerem também uma 
realidade velada e ambígua, porém viva em recônditas poéticas pessoais de cada 
espectador. Neste caso (com implicações estético-políticas), uma fotografia, texto 
ou interpretação socializada, ainda que nos transporte no tempo nunca substitui 
o instante da experiência vivida em presença da obra. Sobretudo quando se trata 
de uma anomalia como foi o caso da obra Tapume e suas revisitações (inclusive 
também por sua fotogenia), de espectro multifocal em Porto Alegre. 

O olhar discursivo e os juízes do gosto

Voluntária ou involuntariamente essa obra propiciou uma arena política 
nos moldes de uma estética relacional. Nesta ágora pós-moderna, já rompidas 
as barreiras de gêneros da arte e ultrapassadas as tradicionais trincheiras en-
tre campos específicos de saber e ciência, muitas das manifestações registra-
das reverberaram em obras públicas discursivas, de co-autorias multiplicáveis 
e em progressão rizomática. No entanto, a essa aparição pública correspondeu 

A casa monstro em foto postada por Zealfredo.
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também sua desaparição artística, no território da crítica. Ou seja, quanto mais 
a repercussão causada pelos comentaristas da obra invadia outros territórios 
conceituais, outras instâncias de saber específico, menos a obra em sua materia-
lidade semântica centralizava as atenções e discursos especializados. 

Aquela “casa monstro”, tomada por uma opulenta massa disforme, de 
configuração orgânica que sugeria uma expansão capaz de englobar seu prédio 
totalmente foi, a despeito de sua monumentalidade e potência estética, “desapa-
recendo” aos olhos da crítica de arte, implicada e empenhada agora em garantir 
não só os limites autônomos de seu campo, mas principalmente, a excelência de 
seus critérios de seleção e validação das proposições artísticas.

Abaixo transcrevo dois exemplos que, respondendo diretamente aos 
ataques do historiador Voltaire Schilling foram assinados por especialistas re-
nomados12. Nestes ficam notórios não apenas o abismo entre versões leigas e 
cultivadas, como também, apesar do intento, as dificuldades para esclarecer o 
grande público:

O professor Schilling cita o artista Marcel Duchamp como o precursor 
do que ele chama de uma “Caixa de Pandora dos horrores estéticos”, 
mas as transgressões artísticas de um dos mais brilhantes artistas do 
século 20 abriram o universo do pensamento reflexivo sobre a arte, que 
antes era limitado à contemplação passiva. Ironicamente, é nas raízes da 
atitude de Duchamp, ao questionar o status do objeto artístico, que encontra-
mos hoje a liberdade de expressar uma opinião sobre esta ou aquela obra e 
questionar seus pressupostos. Mas o que pensar de alguém que invoca o 
direito de crítica conclamando à condenação aqueles que supostamen-
te fabricam a “feiura” que não lhes agrada? É direito de todo cidadão 
exercer sua opinião, porém manifestos iconoclastas subjugam a vontade 
e o livre-arbítrio, pois buscam apenas contabilizar o ressentimento de 
alguns. “Dei a voz ao que a maioria pensa”, justifica o historiador, como 
se soubesse de fato que vontade é essa, causando (propositadamente) 
uma grande confusão entre categorias artísticas. É sabido, contudo, que 
a demagogia nunca busca a clareza, uma vez que privilegia a retórica 
(FIDÈLIS, 2009, p.3. Grifos meus).

Aqui, independentemente das razões do crítico e da pertinência de sua 
defesa, o que ele aponta como “a liberdade de expressar uma opinião sobre esta 
ou aquela obra e questionar seus pressupostos”, que ele mesmo reputa como 
“direito de todo cidadão exercer sua opinião”, não se aplica a qualquer cidadão. 

Estariam impedidos de exercer sua opinião e participar do “universo do pensa-
mento reflexivo sobre a arte, que antes era limitado à contemplação passiva”, os 
“iconoclastas”, e aqueles capazes de manipular a opinião de seus leitores pelo 

12 Gaudêncio Fidélis, mes-
tre e doutor em arte, cura-
dor adjunto da 5ª Bienal 
do Mercosul e Angélica 
Moraes, jornalista e crítica 
de arte. Ambos publicados 
pela versão eletrônica 
do Jornal Zero Hora, o 
primeiro na forma de 
artigo (impresso também 
no jornal em 31/10/2009) 
e o segundo no Mural que 
respondia a enquete: Você 
apoia a ideia do autor do 
artigo — publicado em 
Zero Hora no domingo 
(25/10), “A capital das 
monstruosidades” — 
de uma ação entre os 
amigos de Porto Alegre 
para despachar obras de 
arte doadas por artistas 
para outro lugar? Em 
30/10/2009.



128

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

exercício da “retórica”. Ou seja, no texto que pretendia esclarecer o grande pú-
blico sobre os equívocos do historiador, aprendemos que opinar publicamente 
sobre arte contemporânea exige formação e qualificações reconhecidas.

Ainda mais direta e objetiva foi a mensagem da crítica de arte, Angélica 
Moraes, numa admoestação pública ao “nobre historiador” que ela diz admirar: 

Ah, prof. Voltaire... Também o nobre historiador, que tanto admiro, está 
adentrando as falsas polêmicas promovidas país afora para questionar 
(com enorme atraso histórico, aliás) a quebra de paradigma estético ge-
rado pelo legado artístico de Duchamp ??? Cansaço... Para quê colocar 
em risco seus sempre serenos critérios históricos de avaliação aven-
turando-se em terreno que pouco conhece? Sugiro, com todo respeito 
que sua carreira acadêmica nos sinaliza, que investigue mais a fundo os 
pressupostos da arte contemporânea antes de entrar nessa discussão 
estéril sobre beleza e feiúra. Isso é algo datado, caro professor. Fica lá 
nos primórdios do século passado, quando Duchamp (sim, sempre ele) 
nos alertou para a diferença entre arte retiniana e arte que faz pensar. 
Um afetuoso abraço, Angélica Moraes São Paulo - SP – Brasil. (MORAES, 
2009. 30/102009 – grifos meus).

Além da ironia, novamente é preciso observar certa irritação por parte 
da autora, respondendo ao insidioso texto do historiador. No entanto, os dois 
críticos parecem menos incomodados pelas opiniões e preferências estéticas do 
cidadão Voltaire Schilling, do que com o fato de alguém (e nesse caso um reco-
nhecido historiador da cidade), se pronunciar na imprensa sobre arte contempo-
rânea, “aventurando-se em terreno que pouco conhece”.

Diria mais: essa desaprovação evidente foi muito eficaz para minimizar a 
exposição pública das atuais fragilidades da crítica de arte. Sem precisar exercer 
a crítica, mas apresentando-se ao grande público enquanto críticos de arte, am-
bos, cada qual em seu texto, desautorizam o historiador. Mas fazem isso, princi-
palmente e deixando bem claro, por tratar-se de um “não crítico de arte” invadin-
do o território da crítica. Um intelectual de outra área que, “adentrando as falsas 
polêmicas promovidas país afora para questionar (com enorme atraso histórico, 
aliás) a quebra de paradigma estético gerado pelo legado artístico de Duchamp” 
pronunciou-se num espaço que, outrora, era ocupado pela crítica de arte, com a 
mesma intenção: emitir juízo de valor sobre obras de arte e esclarecer o público 
sobre a arte de seu tempo. Vemos que, como aponta Rancière, trata-se de uma 
experiência sensível no espaço e no tempo, onde o visível e o que se vê, pedem 
versões, mas antes dessas é preciso definir “quem tem competência para ver e 
qualidade para dizer” (2005, p.17). Assim, assumir as especificidades discursivas 
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do campo artístico e as qualificações indispensáveis para discuti-lo, implica em 
tomada de posições que correspondem a um enquadramento ideológico e hie-
rárquico, já institucionalizado. 

Tapumes entre a arte, a crítica e o público

Todos reconhecem o papel da mídia na cobertura de eventos e aconteci-
mentos localizados, tais como a casa monstro/ Tapume ou como a própria Bienal do 
Mercosul (para citar dois exemplos de Porto Alegre), onde é justamente a excepcio-
nalidade que, preferencialmente, sugere o motivo de notícia. Além disso, em con-
textos públicos de promoção midiática a valorização do artista gera as condições 
materiais de realização de sua obra e com isso também abre espaços para a atua-
ção dos críticos (e curadores) dando a estes, visibilidade, notoriedade e relevância, 
o que sabemos terá desdobramentos sistêmicos (no presente, passado e futuro). 

Alguns historiadores, artistas e críticos lamentam a falta de uma crítica de 
arte sistemática, que contribuísse para uma historiografia da arte brasileira. Ressen-
tem-se de sua ausência na grande imprensa e registram sua escassez até mesmo 
nos circuitos especializados, onde confluem atuações institucionais que favorecem 
trânsitos e alternâncias de funções entre seus atores e agentes, ora no papel de crí-
tico, ora no papel de curador, ora no papel de jornalistas culturais. Nesse contexto, 
a mediação da crítica junto ao grande público, aliada aos limites enfrentados pela 
crítica de arte especializada, vem se tornando um desafio encarado por poucos. Isso 
abre oportunidades de mediação, comungada por diferentes públicos (ou comuni-
dades) veiculando noções particulares de beleza e prazer estético (como no artigo 
“A capital das monstruosidades” e suas réplicas e respostas). No entanto, segundo 
especialistas em arte, como Arthur Danto, Jacques Leenhardt, Mônica Zielinsky e 
Fernando Cocchiarale, que afirmam que sim, existe arte boa e arte ruim no contexto 
contemporâneo – em outra enquete realizada pelo jornal Zero Hora (5 de dezem-
bro de 2009, Cultura, p. 4-5), a propósito do “happening da casa monstro” –, onde 
o grande público poderá aceder em tempo real aos indicativos do campo, para as 
exposições em cartaz, senão pelos meios massivos de comunicação?

Ofício em crise de identidade, a crítica de arte especializada vem esbarran-
do em circunstâncias de implicações multidisciplinares, multidirecionais, polis-
sêmicas e polifônicas, embaralhando funções e agentes. Mesmo assim, é naquilo 
que podemos convencionar como a inevitável transversalidade sistêmica da arte 
(em seus mecanismos de instauração e visibilidade pública), que encontramos 
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possibilidades de reflexão sobre os processos artísticos contemporâneos. Em 
suma, possibilidades de vazão para a própria crítica de arte em plataformas me-
nos específicas, por assim dizer.

Mas, não quero aqui propor a revisão hierárquica das competências e 
funções da crítica, nem o que poderia ser uma construção partilhada de sentido 
através de sua mediação pública, facilitada pelos meios de comunicação. Apenas 
procurei demonstrar os efeitos de uma ausência da crítica especializada na gran-
de imprensa e sua eventual aparição autoritária, desautorizando e intimidando o 
exercício livre de julgamentos artísticos nesse espaço. Assim, a partir do expos-
to, cabe perguntar onde a crítica de arte atua hoje? Haveria um lugar específico 
(ou efetivo) para a crítica? Na atual conjuntura, ela ainda é capaz de atuar como 
indicativo de valores artísticos? Em caso afirmativo, que espaço de atuação pú-
blica ela (a crítica de arte) deverá pleitear? Faz sentido ainda considerá-la uma 
mediadora para o grande público? 

Note-se que existe um público leigo, um público semi-cultivado, sedento 
por arte e informação sobre o que se constitui como valor artístico em nossos 
dias. A grande imprensa, com seu jornalismo cultural, ao dirigir-se a este público 
leitor, abre espaços para a crítica, mesmo que de forma intermitente. Caso a crítica 
de arte especializada prescinda dele, outras vozes e visões ocuparão esse espaço 
de afirmação, numa espécie de tribuna livre. E, como vimos no episódio Tapume/ 
casa monstro, estes espaços não ficarão ociosos nem desaparecerão sob tapumes.  

Por fim, considerando que nesse cenário, visual e letrado, não faltam artistas 
nem espaços possíveis de veiculação, também cabe indagar sobre quem está ocu-
pando esse espaço político, outrora ocupado pela crítica de arte? Obviamente que 
estas perguntas se inscrevem num contexto mais amplo de questões, dando com-
pleição quase caleidoscópica as possibilidades de respostas. No entanto, a questão 
maior que busquei delinear nesse estudo de caso incide na possibilidade do exercí-
cio indissociável da crítica como experiência estética e política. Motivo pelo qual sua 
prática tem alcance e interesse públicos. Até mesmo enquanto intervenção.
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CISÕES DE ARTE E URBANISMO – O ESPAÇO URBANO COMO CAMPO PLÁSTICO
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Resumo
Este texto busca romper a visão cientificista do espaço urbano e a atuação tauto-
lógica dos planejadores sobre ele. Para isso, busca uma interligação entre visões 
transdisciplinares da realidade, passando da teoria da arte, à teoria do espaço e 
à teoria da sociedade. Não se trata de tentar construir uma ponte entre a cisão 
histórica da Arte e do Urbanismo, mas, buscar no espaço intersectante desta 
“cisão”, aquela brecha (possibilidade) que é ao mesmo tempo limite, espaço de 
troca (dialética) e espaço comum entre os dois.

Palavras-chave: Arte, Urbanismo, Política, Virtualidade, Estética

Abstract
This text aims to break the scientistic vision of urban space and the role of plan-
ners tautological action on it. For this, it searches a linking transdisciplinary vi-
sion of reality through the art theory, the theory of space and the theory of socie-
ty. It is not meant to (re)build the fissured connection between Art and Urbanism, but, to 
search inside the intersection space of this “fissure” (a rupture as a possibility) that  is at 
the same time limit, space of (dialectical) exchange, and common space between the two.

Keywords: Art, Urbanism, Politics, Virtuality, Aesthetics

O Pano de Fundo da Discussão

Segundo Leonardo Benévolo (1994) o pretenso urbanismo “científico” irá 
surgir com a ascensão de Haussmann para a prefeitura de Paris, indicado por 
Napoleão III, recém eleito pela população após a derrota da revolta (supracitada) 
e a queda da monarquia. Essa pretensão científica implicará uma ruptura no 
urbanismo, que abandonará suas pretensões de arte urbana totalizante. Em seu 
lugar surge a idéia de um urbanismo técnico-setorial e “estetizante”, que se diz 
desvinculado das concepções de mundo (éticas, políticas e sociais).

A tendência deste processo vem se agravando no circuito acadêmico do 
“planejamento urbano” no Brasil, onde as possibilidades da arte na criação das 
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cidades vêm, cada vez mais, sendo associadas com um “desenho urbano”. O re-
cente livro de Marcelo Lopes de Souza (2006), muito discutido e citado, chamado 
“Mudar a Cidade”, faz um aparato de todo o “estado da arte” do planejamento 
urbano contemporâneo.

Ao ponderar sobre as diferenças entre “Urbanismo” e “Planejamento Ur-
bano”, Souza afirma que o Urbanismo seria uma atividade ligada ao “desenho 
urbano”, com referência a uma “dimensão estética”, que lidaria com “assuntos 
concernentes ao traçado e à forma de logradouros públicos e conjuntos espa-
ciais intra-urbanos”. Conclui, desta forma, que o Urbanismo é apenas uma parte 
do Planejamento Urbano, já que este trataria de todos os “processos sociais” da 
cidade. (SOUZA, 2006: 55-59)

Por outro lado, Giulio Carlo Argan é um dos intelectuais do século XX que 
buscou pensar profundamente o papel da arte dentro do âmago do urbanismo. 
Para ele (que foi prefeito de Roma) o planejador urbano deveria ser um histo-
riador da arte, que se encarrega dos “modos de fazer”. Assim, o urbanista seria 
aquele que tem um meta-conhecimento, ou seja, um conhecimento de como as 
cidades são concebidas e quais suas decorrentes implicações. (ARGAN, 1998: 
73-84) Aliás, para ele urbanismo teria um sentido muito mais amplo, pois:

“Faz urbanismo o escultor, faz urbanismo o pintor, faz urbanismo até mes-
mo quem compõe uma página tipográfica; faz urbanismo quem quer que 
realize alguma coisa que, colocando-se como valor, entre, ainda que nas es-
calas dimensionais mínimas, no sistema dos valores.” (ARGAN, 1998: 224)

Espaço Plástico Urbano

“Qualquer que seja a especificidade dos circuitos econômicos nos quais 
se inserem, as práticas artísticas não constituem ‘uma exceção’ às outras 
práticas. Elas representam e reconfiguram as partilhas dessas ativida-
des” (RANCIÈRE, 2005: 69)

Em seu “A Partilha do Sensível” Jacques Rancière dá continuidade à sua 
teoria política do “dissenso” (cf. RANCIÈRE, 1996), onde ele busca demonstrar 
que a estética (entendida no sentido amplo) se encontra no cerne da questão po-
lítica, e em última instância é o motor por trás da realidade da cidade (da polis).

Sua teoria não trata de uma “estetização da política” (como em Hitler e Sta-
lin). Também, diferencia-se radicalmente de uma articulação (como a do movimen-
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to moderno) entre novidade artística e emancipação utópica, e mesmo de uma pre-
tensa articulação de ação “pragmática” feita com “critérios” transparentes de ação.

Para ele, a ação dos cidadãos, na polis, acontece através de um “comum” 
(com)partilhado do mundo sensível. Para ele, a realidade concreta do mundo está 
atrelada à forma como todos “vêm” este mundo e as possibilidades de ação que esta 
“visão” permite. Neste sentido, sua proposta é uma “revolução estética” da realidade, 
onde a “indefinição das fronteiras entre razão dos fatos e razão das ficções” deman-
da um “novo modo de racionalidade da ciência” (RANCIÈRE, 2005: 54).

Para construir esta nova racionalidade da ciência, Rancière primeiramente 
identifica em Platão três formas de encarar a “partilha do sensível” e, em seguida, 
propõe seu novo regime estético da realidade (RANCIÈRE, 2005: 18-26).

(1) A primeira usa como metáfora a “palavra escrita”, ou a superficialidade 
dos signos. Esta seria uma epistemologia que vê as representações como reflexo 
da realidade e, assim, coloca em oposição o referente frente a realidade. Como 
a escrita se doa indiscriminadamente, para qualquer um olhar e a qualquer mo-
mento, há um embaralhamento que destrói a hierarquia da representação. Surge 
daí uma dissociação entre leitores legitimados (ilustrados e cientistas), capazes 
de ver a verdade do referencial, e as leituras pobres e ilegítimas (as chamadas 
ideologias, máscaras ou ignorantes). O ideal de emancipação do homem se tor-
na, aqui, uma emancipação do que é próprio do homem. Uma melancolia crítica 
profunda aparece na busca por um plano comum onde todos poderiam conviver 
numa mesma verdade da “escrita original” (da natureza): uma investigação que 
movimentou muitas vanguardas modernistas na busca por verdades abstratas, 
universais ou racionais.

(2) A segunda forma de encarar a sensibilidade do mundo seria como um 
“teatro”, ou um fantasma. Seria uma epistemologia do “negativo” (da impossibi-
lidade do positivo), onde toda representação é sempre falsa, uma simulação da 
verdade ou das intenções subterrâneas dos atores e diretores da peça teatral. O 
mundo se torna um drama, uma tragédia de falsidades e de jogos de intenções 
e mentiras.1

(3) A terceira metáfora seria a “palavra viva”, dita na praça da polis, que 
pertence a uma situação, e possui a força de sua existência concreta, como um 
“sopro da vida”. Seria uma epistemologia que privilegia o ideal platônico da polis 

1 Um paralelo destas 
metáforas do conheci-
mento com as 3 metáforas 
de Jean Baudrillard está 
muito próximo. (cf. SOJA, 
2000; BRUZZI, 1988; 
BAUDRILLARD, 1991) 
Entretanto, o esquema de 
Rancière apresenta uma 
potencialidade muito di-
versa: uma estratégia para 
a atuação no mundo.
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e do diálogo, onde a realidade da polis seria como um “coro dançante”, uma co-
reografia que baila ao ritmo cambiante dos interlocutores da Ágora.2

Por último (4), Rancière propõe seu próprio regime da realidade inspirado 
na “Poética” de Aristóteles. Neste paradigma espistemológico, o real se funda 
numa relação dialética entre o visível e o invisível, que a poesia (enquanto ação 
estética) desnuda e constrói no mundo. Os enunciados poéticos não são um re-
flexo do real, eles tomam o corpo da própria realidade.

Assim, para Rancière, a verdade sobre o mundo é indissociável da própria 
“poética da realidade”.  Esta proposição é diferente de colocar o entendimento do 
mundo como uma narrativa (positiva ou negativa) sobre as coisas. “A noção de 
‘narrativa’ nos aprisiona nas oposições do real e do artifício, em que se perdem 
igualmente positivistas e desconstrucionistas.” (RANCIÈRE, 2005: 58)

Traça a partir deste entendimento, um programa de uma meta-política 
(enquanto “subjetividade política global”) formada pela “virtualidade nos modos 
de experiência sensíveis inovadoras de antecipação da comunidade por vir”. 
(RANCIÈRE, 2005: 44)

Porém, o mundo de Rancière é ainda formado num esquema estrutura-
lista (semiológico) de Langue/Parole. Um mundo à imagem e semelhança de 
um sistema estrutural, como em uma língua gramaticada (ou, em seu dizer, 
“policiada”) onde o lingüista substitui a dinâmica da “língua viva” por seu ca-
dáver embalsamado: a gramática. Assim, caberia à palavra poética a atitude 
política (parole) que reconstrói e movimenta o sistema (Cf. RANCIÈRE, 1996). 
Sua teoria, formulada a partir do axioma de um “contrato social”, não parece 
dar conta da dinâmica, dos espaços de fluxo e da compressão espaço-temporal 
do mundo contemporâneo.

Em oposição, nosso mundo está cada vez mais dinâmico, formado de 
inúmeras dimensionalidades (como argumentaremos mais adiante), de múlti-
plas realidades intersectantes, diluídas em constante composição e recomposi-
ção. É um mundo fluído e plástico. Esse mundo em que atuamos, nós urbanis-
tas, é, portanto, uma “dialética em suspensão”, formada pelo embricamento de 
múltiplas ficções poéticas (materializadas pelo trabalho de todos aqueles que 
habitam a cidade).

2 Em outro paralelo, aqui 
se inseriria a teoria da 
ação comunicativa de 
Jurgen Habermans: a 
tentativa de construção de 
uma “verdade” (“sobrevi-
da” do iluminismo) cons-
truída através da “razão 
comunicativa” (com traços 
de semiologia) no lugar da 
“razão instrumental” da 
era moderna.
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Como se apropriar de uma realidade citadina formada pela própria “par-
tilha do sensível”? Como atuar nestas cidades de imagens dialéticas? Como re-
construir a utopia (instrumento bicentenário de esperança idealista, na qual a 
realidade almejava no máximo ser seu reflexo deformado)?

Algumas pistas podem servir de base ao caminho que traçaremos. Nelas 
seria possível uma emancipação (dos sujeitos envolvidos pela obra) muito dife-
rente da empreendida dentro da primeira metáfora de Rancière (via a universa-
lização, numa métrica controlada pelo olhar do artista, e que se emana a partir 
do “centro virtual” da obra). Também, nelas, poderíamos transformar o espaço 
métrico rígido do mundo “estético” de Rancière (de seu axioma do contrato/lan-
gue), num espaço mais fluído do mundo contemporâneo.

Conforme argumenta Rosalind Krauss (2001) esta outra emancipação foi 
empreendida pelo “deslocamento do centro” numa paradigmática obra: o “Duplo 
Negativo” (figura 1) de Michel Heizer (1969). Nesta obra, não podemos “habitar” 
o centro da obra, porque ele está situado num enorme desfiladeiro. O centro que 
coordena a percepção da “ordem visual” da intervenção está em um lugar esvazia-
do, invisível. Também, só conseguimos formar a imagem da “cisão” em que nos 
encontramos, ao olhar através deste vazio, até a fenda do outro lado. Assim, a obra

“leva-nos a meditar acerca do conhecimento de nós mesmos formado 
pela atitude de se olhar para fora em busca das respostas dos outros ao 
nos devolverem esse olhar. É uma metáfora do eu tal como conhecido 
mediante sua aparência para o outro.” (KRAUSS, 2001: 234)

Stéphane Huchet também nos revela como a “Living City”, do grupo 
Archigram, empreende uma “meta-arquitetura”, ainda muito atual para se li-
dar com o mundo contemporâneo. Huchet (2005: 227), defendendo o uso do 
conceito de “plástico” no lugar de “estético” (como o faz Rancière), é capaz 
de compreender como a “Cidades Andantes” (figura 2) do grupo, permitem a 
metamorfose do espaço tectônico (de uma dimensionalidade rígida) em uma 
“estrutura flutuante”, onde:

“A arquitetura não seria um resultado, como no fim de um processo dia-
lético, mas ‘fatos e eventos’: ocorrências... a arquitetura como gerúndio. 
Não a arquitetura como aquilo que é, mas aquilo que acontece, agindo, 
estando.” (HUCHET, 2005: 219)
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A arquitetura destas cidades (ou Urbanismo) opõe-se àquelas de medida rígi-
da da visibilidade, criando um espaço fluído onde várias dimensionalidades podem 
atuar (HUCHET, 2005: 222). As cidades do Archigram, assim como as pinturas da 
Action Painting (figura 3), são um “grid” cujo “emaranhado não tem começo nem 
fim, é uma des-hierarquização do campo formal por traços que fluem em um espaço 
sem centro fundador.” (HUCHET, 2005: 219). Essa flexibilidade interna abre espaço 
para o surgimento de “heterotopias”3, substituindo a antiga utopia (do “ideal” rígido), 
um caminho de abertura epistemológica de que fala o filósofo Henri Lefebvre.

Figura 1: “Duplo Negativo,  Michael Heizer, 1969.
Fonte: KRAUSS, 2001: 332.

Figura 2: “Walking Cities”, Archigram, 1964. Fonte: MONTANER, 1999: 114.

3 Analisando o conceito 
formulado por Michel 
Foucault, Huchet (2005: 
229) afirma: “A heterotopia 
é capaz de se situar frente 
a seu objeto como contra-
-site, espelho de uma 
situação que ela inverte, 
revelando seus aspectos 
escondidos, impensados e 
nevrálgicos, sem, porém, 
propor um contra-modelo 
positivo ou uma utopia 
promissora.”
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Lefebvre (1986: 48-49), que dedicou boa parte de sua literatura ao tema 
urbano, propõe que a produção do espaço é constituída pela coesão (e não co-
erência: da lógica formal) de uma “triplicidade” do espaço social, ou seja, três 
termos em relação dialética (evitando a oposição binária), que seria formada por:

(1) o “espaço percebido”, que é aquele espaço prático das atividades coti-
dianas, aquele espaço construído historicamente e que é compartilhado social-
mente. É o espaço onde as performances acontecem.

(2) espaço concebido, que é aquele das “Representações do Espaço”, é o 
espaço individual daqueles que planificam, decompõem e analisam suas partes. 
É um espaço abstrato por excelência, imaginado e dominado para sua compre-
ensão e atuação sobre ele. Este espaço tende a ser elaborado intelectualmente.

(3) espaço vivido, ou “Os Espaços de Representação”, é um espaço de 
simbolismo complexo que recobre o “espaço físico”. Este é um espaço que re-
sulta da interação dialética dos outros dois, que formaria a “praxis” urbana, um 
espaço misto entre real e imaginado, o espaço onde a vida acontece em toda a 
sua profundidade.

A formulação desta triplicidade lefebvriana pode ser entendida como uma 
tentativa de articulação (com fórmula original) dos três principais referenciais 

Figura 3:  Detalhe de “Um”, Pollock, 1950. Fonte: GOMBRICH, 1999: 603.
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teóricos de Lefebvre: Marx, Hegel e Nietzsche4. Assim, sua filosofia pode ser 
entendida como uma tentativa por entre o mundo da praxis, o mundo idealista 
e o mundo como vontade e representação (no que pese a influência de Scho-
penhauer em Nietzsche e suas contradições). Segundo Lefebvre, através das 
tensões dialéticas de suas interrelações, seria possível compreender as contra-
dições da praxis espacial.

Assim, é o terceiro espaço (o cotidiano) o foco das discussões de Lefebvre 
(conforme argumenta SOJA, 2000). Este lócus do vivido é o espaço criado pelas 
próprias representações, sendo, constantemente, meta-formado e meta-morfo-
seado pelas representações do espaço.

Já Arthur Schopenhauer definia a realidade do mundo como represen-
tação, numa profundidade de abstração que vê um paralelo (polêmico) entre as 
doutrinas de Kant e de Platão. Para ele, uma análise rasa aparentaria uma pro-
ximidade de idéia e apriori, que muitos filósofos refutaram numa análise mais 
profunda (visto suas direções inversas na constituição das coisas5). Mas, para 
Schopenhauer, uma análise da problemática (do “conteúdo interno das doutri-
nas”) em que os dois filósofos estão envolvidos, explicaria a convergência de 
suas idéias: os fenômenos são nosso próprio conhecimento.

Ele argumenta que, para Kant, “como toda multiplicidade e todo surgir e 
fenecer são possíveis unicamente mediante tempo, espaço e causalidade, tam-
bém aquelas pertencem apenas ao fenômeno, e de modo algum à coisa em si.” 
(SHOPENHAUER, 2006: §31) Neste ponto Schopenhauer afirma que a coisa em 
si de Kant é a própria “vontade” (em sentido amplo definido por ele), e que os 
fenômenos são representações (vontades objetivadas).

Schopenhauer empreende uma análise do mito platônico da caverna ar-
gumentando que o “mundo das idéias” de Platão não é o mundo fora da caverna 
(como muitos supõem) espaço de uma interpretação do exterior e, por si só, ou-
tro mundo de “aparências”. Assim, o mundo verdadeiro é, justamente, a lógica 
e os juízos que permitem prever a seqüência e o inter-relacionamento entre as 
sombras (que implicitamente pertencem, também, ao outro mundo exterior):

“Sua sabedoria, porém, constituir-se-ia na previsão da seqüência daquelas 
sombras, aprendida por experiência. Por outro lado, que pode ser denomi-
nado única e verdadeiramente existente (óntôs ón) porque sempre é, mas 
nunca vem a ser, nem deixa de ser, são os modelos de tais imagens: as idéias 
eternas, as formas originais de todas as coisas.” (SHOPENHAUER, 2006: §31)

4 Henri Lefebvre possui 
um livro intitulado “Hegel, 
Marx, Nietzsche”, também 
em seu livro “O Fim da 
História” a referência 
(dívida) aos três autores é 
evidente.
5 Estes debatedores viam 
“estas duas doutrinas 
inteiramente hetero-
gêneas, a kantiana das 
formas, que restringem 
o conhecimento do 
indivíduo ao fenômeno, 
e a platônica das idéias, 
cujo conhecimento nega 
explicitamente aquelas 
formas - estas doutrinas, 
nesta medida [seriam] 
diametralmente opostas 
(...) inferindo que (...)  nada 
possuem em comum.” 
(SHOPENHAUER, 2006: 
§31) Para Schopenhauer 
é preciso considerar as 
coisas em si de Kant e as 
idéias de Platão como um 
só objeto (a vontade), tor-
nando o aparente sentido 
inverso em uma mesma 
problemática (ver também 
KANT, 1996.
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Assim, as idéias não estão num tempo, espaço e causalidade restritos, e 
seriam especificamente o a priori kantiano. “Tomar as coisas mediante e confor-
me dito dispositivo [olhar as sombras] é a apercepção imanente; mas fazê-lo com 
consciência do processo empregado [os juízos apriori] constitui a apercepção 
transcendental.” (SHOPENHAUER, 2006: §31)

Esta reviravolta das duas doutrinas (de Kant e Platão) é precisamente a 
formulação da doutrina de Schopenhauer, onde o transcendental é atingido in 
abstracto (ou mesmo intuitivamente). Para ele, o mundo seria sempre “represen-
tação, objeto para um sujeito”, onde a representação seria, no âmago, a “vontade 
humana objetivada”. (SHOPENHAUER, 2006: §30)

“Se o mundo todo, como representação, é apenas a visibilidade da von-
tade, a arte é o esclarecimento desta visibilidade, a Câmara obscura, a 
mostrar os objetos com mais pureza, e permitir uma melhor visão de 
conjunto e combinação dos mesmos, o teatro no teatro, o palco sobre o 
palco no Hamlet.” (SHOPENHAUER, 2006: §52)

Um passo radical (conforme o interpretamos) está implícito na teoria 
de Lefebvre (talvez inspirado no programa do além-homem nitzscheriano), 
que seria tomar, também, a vontade não como única (una), mas como plural, 
na medida em que é formada nos diversos indivíduos particulares. Ou seja, 
o mundo das idéias de Platão (aquela lógica implícita que pertence tanto às 
sombras quanto às coisas fora da caverna) passa a ser um espaço da “plurali-
dade de ficções” formuladas na consciência de cada ser humano. Esta plurali-
dade dissolve o mundo real em uma dimensionalidade múltipla, que depende 
das formulações de cada ser humano, como afirma também Merleau-Ponty, 
é preciso

“compreender que o espaço não tem três dimensões, nem mais nem 
menos como um animal tem quatro ou duas patas; que as dimensões 
são tomadas de antemão, pelas diversas métricas, sobre uma dimensio-
nalidade, sobre um Ser polimorfo, que as justifica todas sem ser comple-
tamente expresso por nenhuma.” (MERLEAU-PONTY, 1980: 97)6

Atuar sobre as dimensionalidades do mundo (neste espaço de praxis vivi-
da) é o plano de ação do “além-homem” nitzscheriano. Este “além-homem” (tam-
bém traduzido por “super-homem”) é justamtente aquele que, ao tomar cons-
ciência da concretude do “terceiro espaço”, encontra sua emancipação plena 
(meta)morfoseando-o através do “espaço concebido” (o espaço onde se produz 
representações, objetos do mundo, objetivando vontades, desejos de necessida-

6 Foi na leitura de Didi-
-Huberman (1998:163), 
que minha atenção foi 
direcionada para este 
trecho de um dos princi-
pais escritos estéticos de 
Merleau-Ponty, “O olho e o 
Espírito” de 1960.
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des não acessadas). “Trata-se da transcendência do homem pelo próprio homem 
aqui na Terra.” (MONTARDO, s.d.: 5)

Para Lefebvre (1999: 34) a cidade não é apenas uma espacialidade, ela 
seria mesmo uma “segunda naturalidade”. A cidade enquanto meio em que se 
mora, aglomeração, possibilidades e impedimentos, conforma um “sistema” per-
tinente e próprio. Argumenta-se, neste ensaio, que o primeiro espaço lefebvriano 
é formado pelas representações históricas materializadas (em coisas), ou seja, as 
coisas (no mundo) possuem imbricadas nelas uma carga histórica de imagens 
dialéticas. Nesse sentido a cidade é uma fonte de criações mentais, para além de 
ser apenas resultado (saldo final) delas.

Este novo “campo” formado de real e imaginado trás consigo um elemento 
chave na teoria de Lefebvre: a “virtualidade”. Este espaço seria dotado de uma 
virtualidade que vai muito além do conceito vulgar de virtualidade computado-
rizada. Por um lado, a virtualidade seria a potência implícita na forma (como em 
Aristóteles), o seu devir ainda não concretizado: “o possível faz parte do real, lhe 
dá o sentido” (LEFEBVRE, 1999: 44; 51). Por outro lado, este “sentido” implicado 
pela “virtualidade” é justamente o “horizonte descortinado” que um determinado 
espaço diferencial possibilita. Ou seja, a virtualidade pode ser entendida como 
uma utopia da imanência, a potencialidade descortinada numa temporalidade 
que incorpora passado, presente e futuro (muito diferente da utopia dos saintsi-
monianos, a saber, um ideal pontual a restringir a direção do mundo a caminhar).

Porém, ainda segundo Lefebvre (1999: 38), o “urbano” tem também “cam-
pos cegos”. Não se trata apenas de uma diferença entre o que é iluminado e o 
que é ignorado. A cidade como forma de viver no mundo e seus “campos cegos” 
interferem tanto impedindo a visão de certas coisas (que permanecem desco-
nhecidas) como, também, nas próprias coisas conhecidas. Assim, os campos 
cegos seriam a metaestrutura (os pressupostos) que coordenam parte de nossa 
consciência ao serem incorporadas nela por “distração” (cf. VELLOSO, 2007 e 
BENJAMIN, 1986). Segundo Lefebvre, esta seria a razão da história sangrenta da 
industrialização: a lógica da máquina comporta um grande poder, virtualidade, 
entretanto, é cega às questões humanas.

São, portanto, instrumentos fundamentais na atuação sobre o espaço ur-
bano (e potencial programa do Urbanismo) estes dois componentes “invisíveis” 
da realidade: os “campos cegos” e as “virtualidades”.
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Para Lefebvre, o passo de uma

“crítica radical define, assim, um relativismo metodológico e teórico, um 
pluralismo epistemológico. (...) Por isso, a reflexão crítica tende a substi-
tuir a construção de modelos pela orientação que abre vias e descortina 
um horizonte.” (Lefebvre, 1999: 68)

Assim, percebemos a complexidade das inter-relações entre os espaços 
propostos por Lefebvre e o vazio da crítica sugerida por David Harvey: “afirmar 
que as relações entre o vivido, o percebido e o imaginado são dialética e não cau-
salmente determinadas deixa as coisas demasiado vagas” (HARVEY, 1992: 201). 
É preciso evitar este positivismo das causalidades definitivas e buscar entender 
estas interrelações do visível e do invisível como uma “dialética em suspensão”, 
ou seja, pelo menos tão dinâmica e flutuante quanto as próprias concepções 
sobre elas. Definitivamente, esta não é uma questão totalmente resolvida em 
Lefebvre e é um campo de pesquisa ainda amplamente em aberto.

É precisamente aqui, após passar da partilha do sensível à teoria do es-
paço, que a Arte enquanto criadora de novas formas de ver aparece como fun-
damental para o debate acerca da realidade urbana e da ação sobre o urbano: 
percebemos que a cisão entre arte e urbanismo não é uma linha de divisa, mas 
um espaço dialético interpenetrante. A arte urbana tem o potencial de colocar 
em jogo esta duplicidade do mundo (o real e o imaginado, o visível e o invisível) e 
ampliar a “brecha” (dialetizar a cisão) entre arte e urbanismo, construindo novas 
possibilidades de intervir no espaço urbano.

Conclusão (ou Abertura)

Apesar das limitações do presente trabalho, o quadro teórico procura for-
mular não só um caminho de troca, mas buscar um campo de cisão no âmago da 
arte e do urbanismo. Procurou-se evidenciar que esta inter-relação não se trata 
apenas de uma questão de exclusão/inclusão, distância/aproximação; mas, o que 
é muito diferente, de uma questão de reciprocidade mútua destes dois mundos.

Ambicionar fazer um urbanismo que não seja impositivo em sua lógica, 
que permita a emancipação e a inclusão do “outro” na meta-construção do espa-
ço, ampliar as virtualidades autônomas dos cidadãos (a profundidade do deslo-
camento do centro no “Duplo Negativo” de Michel Heizer), é uma busca comum 
entre arte e urbanismo.
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Após o percurso empreendido pelo trabalho, fica claro que aquele Planeja-
mento Urbano Científico (que supostamente elimina a poética pela neutralidade) 
é um tipo de abordagem “tautológica” e simplista da realidade; incapaz de com-
preender a complexidade do fenômeno urbano. Este quadro teórico, proposto a 
partir das cisões de arte e urbanismo, apresenta, assim, outra gama de entendi-
mentos do mundo e das possibilidades de ação sobre ele. Refundar os “espaços 
de representação” através do “espaço concebido” pode ser entendido como o 
programa dos urbanistas que pretendam atuar por entre esta cisão.
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Resumo
O artigo propõe-se a pensar dois possíveis desvios estratégicos na atividade de 
experienciar, suturar e sobrejustapor sentidos no campo da teoria e da crítica da 
imagem. Primeiramente demarco de que modo emprego as palavras desvio, su-
tura e sobrejustaposição para depois propor o ‘desvio estratégico 1’ pautado pela 
experiência do Corpo sem Órgãos (CsO) pensada por Deleuze & Guatarri (1996), 
a continuação proponho o ‘desvio estratégico 2’ pautado por Canclini (2007) com 
suas inferências acerca do campo da antropologia na contemporaneidade, para 
finalmente pensar a atividade da crítica da imagem na atualidade.

Palavras-chave: Sutura; Sobrejustaposição; Corpo sem Órgãos (CsO); Etnogra-
fia da imagem; Teoria e crítica da imagem.

Abstract
The present paper aims at considering two possible deviations in the activity of 
strategic experience, suturing and over-juxtapose directions in the field of theory 
and criticism of the image. Former I outline in which way I employ the terms de-
viation, suture and over-juxtaposition to propose ‘a strategic deviation 1’ guided 
by the experience of the Corpo Sem Órgãos (CSO) (Body without Organs) conceived 
by Deleuze & Guattari (1996). Latter I propose the ‘strategic deviation 2’ guided by 
Canclini (2007) with their inferences about the field of anthropology in contempo-
rary times, to finally think about the activity of critical image nowadays.

Keywords: Suture; Over-juxtaposition; Body without Organs (CSO); Ethnogra-
phy image, theory and criticism of the image.

Desvio para o princípio

Imagens nos enfrentam. E ao enfrentar-nos possibilitam formulações sub-
jetivas das mais diversas ordens, lançam fios para a tessitura eterna de nós mes-
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mos. O que vemos e o modo como nos vemos (ou ainda a outreidade1 nos vê) 
estão intrinsecamente relacionados. Ver é desdobrar afecções relacionadas ao que 
é visto, construindo em si possibilidades perceptivas que nos atravessam e nos 
constroem. Ver é suturar e sobrejustapor sentidos em imagens.

A palavra sutura, trazida da linguagem médica e relacionada à ação de 
costurar os lábios de uma ferida, ou ainda produzir inserções de partes umas 
às outras, constitui-se numa metáfora possível de ser pensada ao refletirmos 
acerca da ação de experienciarmos produções significativas em imagens. A 
sutura é algo que provoca marcas, perfaz unidades, possibilita acoplamentos 
que não são indestrutíveis. As mutilações sígnicas, as refragmentações de 
partes podem acontecer a qualquer momento, sendo refeitas e novamente 
suturadas.

A sobrejustaposição (licença poética resultante da união sobrejustaposta 
nela própria das palavras sobreposição e justaposição) evidencia o ato de so-
brepor e justapor ao mesmo tempo, no mesmo ato e com a mesma intensidade, 
sentidos e imagens, sentidos e sentidos e/ou imagens e imagens. Tal (des)ordem 
lingüística possibilita atrelar o pensamento à imagem, deixar que ele faça parte 
dela mesma e estabeleça entremeios, vias, canais, superfícies e percursos orgâ-
nicos na relação sobreposta e justaposta de camadas perceptivas.

Nessa perspectiva, suturamos e sobrejustapomos sentidos e imagens 
quando ao as experienciarmos estamos habitando e possibilitando seus senti-
dos. Muito embora por vezes procuremos significados fora de nós, tais conjec-
turas só são possíveis a partir de estilhaçamentos subjetivos que ocorrem num 
espelhamento contínuo o qual opera um fluxo de troca constante entre o que nos 
vê e o que é visto.

Ganhamos algo quando vemos alguma coisa, segundo Didi-Huberman 
(1998), no sentido que apreendemos o que vemos e tal possibilidade visível pas-
sa a fazer parte de nós. O que me proponho a pensar aqui é que desvios es-
tratégicos são possíveis na experimentação de imagens, quando suturamos ou 
sobrejustapomos sentidos em tais construções imagéticas.

A idéia do desvio nos lança a possibilidade de um caminho que foge à 
regra usual. É uma viabilidade de percurso que se interpõe ao trajeto cursado 
permanentemente. É um recurso, uma opção dentre tantas muitas. É um cami-

1 Outro mais alteridade, 
outreidade. Entidade (ima-
gem, pessoa ou objeto) 
que se constitui em outro 
que não nós mesmos, mas 
que passa a pertencer-nos 
no ato de enfrentamento.
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nho que não necessariamente nos leva mais facilmente onde queremos chegar 
(a produção de sentidos em imagens), mas está aí na espreita de possíveis an-
dantes. Não é uma opção melhor, nem tampouco menos íngreme ou com menos 
perigos, mas é uma estratégia para quem assim se disponibiliza.

Desvio estratégico 1: Um Corpo sem Órgãos (CsO) para experienciar, sutu-
rar e sobrejustapor imagens

Porque o CsO é tudo isso: necessariamente um Lugar, necessariamente 
um Plano, necessariamente um Coletivo (agenciando elementos, coisas, 
vegetais, animais, utensílios, homens, potências, fragmentos de tudo 
isto, porque não existe ‘meu’ corpo sem órgãos, mas ‘eu’ sobre ele, o que 
resta de mim, inalterável e cambiante de forma, transpondo limiares) 
(DELEUZE & GUATTARI, 1996, p.24).

Corpo, órgãos, organismo. O dentro e o fora do corpo em estado de diálo-
go e experimentação. Deleuze & Guattari (1996) propõem a experiência de criar 
para si um Corpo sem Órgãos, não no sentido de ir contra e desfazer o próprio 
corpo ou os próprios órgãos, mas sim o organismo. Fraturar o sistema linear e 
hierarquizado postulado e reproduzido pelo organismo que propõe fluxos pelo 
que lhe falta, não pelo que deseja, e assim criar um Corpo sem Órgãos que possa 
ser habitado enquanto experiência frente ao mundo.

Assim que,

Desfazer o organismo nunca foi matar-se, mas abrir o corpo a conexões 
que supõem todo um agenciamento, circuitos, conjunções, superposi-
ções e limiares, passagens e distribuições de intensidade, territórios e 
desterritorializações (...) (DELEUZE & GUATTARI, 1996, p.22)

O desejo configura-se enquanto a força imanente do Corpo sem Órgãos, 
vetor de agenciamentos de toda ordem. Deleuze & Guattari (1996, p.16) propõem 
um desejo que se preenche “de si mesmo e suas contemplações, fato que não 
implica falta alguma, impossibilidade alguma” como predizia a psicanálise.

Segundo Deleuze & Guattari (1996, p.9) o Corpo sem Órgãos não se configu-
ra enquanto uma noção ou um conceito, “mas antes uma prática, um conjunto de 
práticas”. Um plano onde residem intensidades capazes de agenciar coisas à sua 
maneira, utilizando outra lógica que não a orgânica, que não a da dependência. À 
ele “não se chega, não se pode chegar, nunca se acaba de chegar (...), é um limite”.
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Mas como pensar tal experiência proposta a partir do trabalho com (a ex-
perienciação, suturação e sobrejustaposição de) sentidos e imagens? O que seria 
possível de ser produzido ao implicar esse tipo de experimentação?

Como colocam os autores

Onde a psicanálise diz: Pare, reencontre o seu eu, seria preciso dizer: 
vamos mais longe, não encontramos ainda nosso CsO, não desfizemos 
ainda suficientemente nosso eu. Substituir a anamnese pelo esqueci-
mento, a interpretação pela experienciação (DELEUZE & GUATTARI, 
1996, p.11).

Tal como o masoquista citado por Deleuze e Guattari (1996, p.12) que 
através de seu ato de perversão ao organismo busca na dor “as populações, as 
matilhas, os modos do masoquista-rei no deserto que ele faz nascer e crescer”, 
busco aqui a experimentação desse corpo não orgânico, vazio dos fantasmas 
psicanalíticos, para adentrar e perfazer suturas, sobrejustaposições e experien-
ciações de produção de sentidos e diálogos entre sentidos e imagens.

Desfazer meu próprio eu para adentrar às imagens. Costurá-las, rasgá-
-las, perfazê-las, atravessá-las, desdobrá-las enquanto eu próprio rasgo-me e (re)
costuro-me, dobro-me e desdobro-me para provocar espaçamentos e novas/pro-
visórias visualidades e visibilidades. Entender que os sentidos não habitam as 
imagens, tampouco eu, mas o entre que se cria ao enfrentá-las e ao combiná-las 
com outros dispositivos (visuais, escritos, conceituais).

Deleuze & Guattari (1996, p. 12-13) inferem que

Em suma, entre um CsO de tal ou qual tipo e o que acontece nele, há 
uma relação muito particular de síntese ou de análise: síntese a priori 
onde algo vai ser necessariamente produzido sobre tal modo, mas não 
se sabe o que vai ser produzido; análise infinita em que aquilo que é 
produzido sobre o CsO já faz parte da produção deste corpo, já está com-
preendido nele, sobre ele, mas ao preço de uma infinidade de passagens, 
de divisões e de sub-produções.

Nesse sentido, a sutura e a sobrejustaposição designam aqui a ação de 
costurar, sobrepor e justapor imagens e os sentidos aguçados por elas ao mes-
mo tempo, entendendo que tais sentidos problematizam e criam outras tantas 
imagens mentais2 no espectador que efetiva esta atividade, sem preocupar-se de 
antemão com que tipo de resultado será possível com essa ação. Há, portanto, 
a justaposição (através da sutura) de imagens e sentidos presentes entre espe-

2 As imagens mentais 
são vistas aqui enquanto 
possíveis imagens que 
se formam de modo 
subjetivo no momento 
de diálogo existente 
entre o eu-espectador e 
a imagem-obra proposta 
pelo outro-produtor da 
mesma. Greiner (2005, 
p. 80) diz que “quando 
entramos em contato com 
objetos (pessoas, lugares, 
ações), através de um 
movimento que vai do 
exterior para o interior ou 
vice-versa (quando, por 
exemplo, reconstituímos 
objetos através da me-
mória), estamos sempre 
construindo imagens. (...). 
Todos os símbolos em 
que podemos pensar são 
necessariamente imagens 
mentais. Mesmo os sen-
timentos que constituem 
o pano de fundo de toda 
vida mental, são também 
imagens somatossenso-
riais que dizem respeito 
a diversos aspectos dos 
estados corporais. São 
os sentimentos obsessi-
vamente repetidos que 
desenvolvem o sentimento 
de si-mesmo, durante o 
ato de conhecer”.
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ctador e visualidade, bem como a sobreposição de camadas de sentido que se 
encontram nos diversos modos de ver e pensar tais imagens que estão em con-
stante estado de devir.

Portanto,

Trata-se de criar um corpo sem órgãos ali onde as intensidades passem 
e façam com que não haja mais nem eu nem o outro, isto não em nome 
de uma generalidade mais alta, de uma maior extensão, mas em virtude 
de singularidades que podem mais ser consideradas pessoais, intensida-
des que não se pode mais chamar de extensivas. O campo de imanência 
não é interior ao eu; mas também não vem de um eu exterior ou de um 
não-eu. Ele é antes como o Fora absoluto que não conhece mais o eu, 
porque o interior e o exterior fazem igualmente parte da imanência na 
qual eles se fundiram (DELEUZE & GUATTARI, 1996, p 18).

Na tentativa de criar para si um Corpo sem Órgãos com o intuito de ex-
perienciar, suturar e sobrejustapor imagens, eu, visualidade e pensamento pas-
samos a fazer parte de uma coisa só, do mesmo corpo por onde atravessam-se 
inúmeras intensidades de desejo as quais possibilitam produzir e combinar sen-
tidos, além de outras imagens que se trans-formam nesse processo.

Desvio estratégico 2: A crítica/teoria da imagem enquanto etnografia

(...) fazer antropologia caracteriza-se, (...) pela tensão entre estar lá e estar 
aqui, pôr em relação o que é diferente com o que é próprio, entendido 
como outra diferença (CANCLINI, 2007, p.143).

Inicio este desvio estratégico com este fragmento de Canclini para pensar 
algumas questões tensionadas entre os territórios ocupados pelo antropólogo/
etnógrafo e pelo teórico/crítico das imagens. De antemão, podemos destacar 
que, assim como o antropólogo/etnógrafo não se utiliza de um olhar neutro em 
seu discurso, mas remaneja seu lugar de fala entre o eu (visto pelo olhar do ou-
tro) e o outro (visto pelo seu olhar), assim também o teórico/crítico da imagem o 
faz com seu instrumental de trabalho, que não são os grupos sociais/culturais 
como no caso do antropólogo/etnógrafo, mas sim a produção imagética de um 
determinado contexto.

Portanto me pergunto, em que medida podem se tocar a atividade desses 
profissionais no contexto contemporâneo? O que significaria propor uma antro-
pologia, ou uma etnografia da imagem?
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Se aqui estamos pensando a etnografia em seu conceito denotativo, ou 
seja, enquanto uma das partes do estudo antropológico que objetiva elaborar os 
dados obtidos em uma pesquisa de campo, ou o estudo descritivo que pretende 
dar visibilidade aos diversos aspectos sociais e culturais de um determinado 
grupo social e, por analogia, entendemos o teórico/crítico da imagem enquanto 
o profissional que, através de suas aspirações pessoais, do instrumental oferta-
do pela linguagem e de determinados aprofundamentos teóricos pretende dar 
a ver (no sentido de propor) um tipo individualizado de apreensão da produção 
imagética, podemos perceber que há sim inúmeros pontos de contato entre tais 
atividades.

Canclini (2007, p.143) propõe novos modos de ver o trabalho antropológi-
co na contemporaneidade. Para ele ser antropólogo significa

estudar a interculturalidade em sociedades complexas ou processos de 
interação entre várias sociedades, buscando entender a imbricação do 
econômico e do simbólico a partir da diversidade de comportamentos e 
representações.

Ou seja, além de aprofundar-se em questões específicas de cada grupo 
social/cultural estudado, o antropólogo também se ocupa das diversas tensões e 
inter-relações de fatores que se entrelaçam no mundo contemporâneo para for-
mar o que chamamos de interculturalidade. O teórico/crítico da imagem, por sua 
vez, não ocupa-se de grupos sociais/culturais mas dos imbricamentos, dos cru-
zamentos que são possíveis entre a prática da teoria (produções teóricas acer-
ca das imagens e do contexto onde elas emergem) e a teoria posta em prática 
(imagens que partem não necessariamente de teorias, mas suscitam teorias e 
práticas discursivas enquanto fenômenos), além de pensar articulações entre as 
próprias obras.

Dentro dessa perspectiva, a subjetividade, as experiências anteriores, en-
fim, o próprio recorte político e de olhar do pesquisador referendando o grupo 
social/cultural estudado ou as produções destes grupos (como a visualidade), 
são pontos de atravessamento no momento em que há uma organização nos 
escritos que perfazem o resultado (parcial) de sua investigação.

Como relata Canclini (2007, p.132)

Hoje, sabemos que o que um antropólogo declara ter encontrado em 
campo está condicionado pelo que se disse ou não se disse previamente 
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sobre este lugar, pelas relações que estabelece com o grupo que estuda 
e com os diferentes setores do mesmo, ou pelo que quer demonstrar – 
sobre este grupo e sobre si mesmo – à comunidade acadêmica para a 
qual escreve, pela sua posição (dominante ou pretendente) no campo 
antropológico, pelo manejo mais ou menos hábil das táticas discursivas 
com que pode conseguir tudo isso.

Nesse sentido, o que é produzido tanto pelo antropólogo, quanto pelo te-
órico/crítico da imagem não pode ser considerado como ‘a verdade’ ou ainda 
como ‘a realidade’, partindo da instância que ambos criam através da linguagem 
sistemas de mediação e significação do mundo, os quais referem-se a ‘uma pos-
sível verdade’, ou a ‘uma possível realidade’, de acordo com diversos aspectos 
que o definem também enquanto alteridade (o outro), diante de seu objeto de 
estudo. Tais produções referem-se mais a um diálogo entre duas ‘verdades’ – a 
do grupo social/cultural (no caso do antropólogo/etnógrafo) e a da imagem (no 
caso do teórico/crítico da imagem) – que propriamente uma tentativa de esclare-
cimento ou de aproximação com a veracidade acerca dos fatos.

Para tanto, Canclini (2007, p.133) propõe três operações para serem consi-
deradas ao conduzir um trabalho antropológico comprometido com a demanda 
atual para esta área e que podem de algum modo fazer-nos refletir acerca do 
trabalho teórico/crítico no campo da produção imagética:

a) incluir na exposição das investigações a problematização das intera-
ções culturais e políticas do antropólogo com o grupo estudado; b) sus-
pender a pretensão de abarcar a totalidade da sociedade examinada e 
prestar atenção à fraturas, à contradições. Aos aspectos inexplicados, às 
múltiplas perspectivas sobre os fatos; c) recriar esta multiplicidade no 
texto, oferecendo a pluralidade de vozes das manifestações encontradas, 
transcrevendo diálogos ou reproduzindo o caráter dialógico da constru-
ção de interpretações. Em vez do autor monológico, autoritário, busca-se 
a polifonia, a autoria dispersa.

Dentro do primeiro aspecto, percebo a necessidade de uma teoria e uma 
crítica de imagem onde seu produtor apareça enquanto sujeito que concentra 
em si um lugar de fala, uma perspectiva própria e que considere que sua pro-
dução é parte de um recorte, de uma seleção. Já entrando no segundo aspecto, 
por ser somente um fragmento do todo que é a produção imagética, entendo que 
tanto a teoria quanto a crítica da imagem devem estar mais atentos à experiên-
cia numa relação mais fluída e espacial, ao contrário de linear e temporal, para 
assim, pensando já no terceiro aspecto, produzir um texto que possa ser mais 
propositivo e menos prescritivo, onde são lançados questionamentos e proble-
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matizações mais que a tentativa de tradução do significado das imagens, ou de 
subjugar algumas em detrimento de outras.

Assim, uma etnografia da imagem a percebe, sobretudo, enquanto um 
dispositivo amplificador de experiências múltiplas, variadas, que suscitam no 
espectador uma etnografia de si, onde há um contínuo remanejamento de seus 
territórios perceptivos, interpelando-o acerca dele próprio enquanto produtor de 
sentidos a partir da perspectiva que ocupa no exercício do ver.

Além disso, uma etnografia da imagem se ocupa da inter-relação que é 
possível de ser tecida entre as imagens e seu contexto de origem, entre os im-
pactos causados por ela nos mais variados territórios interpretativos que as re-
cebem, bem como das relações dialógicas entre elas, entre as intersignificalidades 
que expressam um entre prenhe de sentidos múltiplos.

Busca-se, portanto, uma etnografia das imagens de modo não isolado, 
mas de forma a problematizar tensões e inter-relações, onde as visualidades são 
o outro frente a mim, mas também eu sou o outro frente às visualidades. A partir 
dessa breve conjectura, mapas de sentido se desenham entre as imagens, as 
visualidades e sentidos produzidos por mim frente às obras, as teorias que me 
ajudam a produzir tais sentidos e as reflexões que são oriundas dessas múltiplas 
conjunções.
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A ESCOLA GOIANA DE BELAS ARTES (EGBA) – 
PRIMEIRA ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DE ARTES DE GOIÁS 
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Resumo
A finalidade do texto, de base histórica, é falar da Escola Goiana de Belas Artes 
– EGBA – primeira instituição de ensino superior de arte de Goiás, cuja criação 
decorre do estímulo provocado pela nova condição do Estado de Goiás, um dos 
últimos não só colonizados, mas ocupado, agora, preocupado em inserir-se no 
cenário nacional, sob o ponto de vista da ciência, da cultura, da política, da eco-
nomia, da educação e da necessidade de reestruturação social. Goiás investe 
na criação das Universidades como modo para formas a nova classe intelectual 
para administrar o Estado

Palavras-chave: arte, educação, arte-educação

Summary
The purpose of the text, of historical basis, is to speak of the School of Fine Arts 
of Goiânia - EGBA - first higher education institution of art of Goiás, whose crea-
tion derives from the stimuli provoked by the new condition of the State of Goiás, 
not only one of the last colonized, but occupied, now, concerned to insert itself 
in the national scenario, from the point of view of the science, culture, politics, 
economy, education and the need of social restructuring. Goiás invests in the 
creation of universities as a way to form the new intellectual class to administer 
the State.

Key words: arts, education, art-educatin

O ensino superior de artes nasce, em Goiás, estimulado pela transferência 
da antiga capital cidade de Goiás para Goiânia. Todavia, para se entender como 
se dá esse processo faz-se necessário falar sobre os fatores que levam a trans-
ferência1 da capital para Goiânia – um lugar, que conforme a compreensão do 
momento deveria ser bem situada geograficamente para facilitar o intercâmbio 
entre os demais estados do Brasil. 

A expansão territorial do Brasil, durante o século XVIII, se deu em de-
corrência da busca do ouro, tornando-se característica principal do processo de 
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ocupação de grande parte das regiões brasileiras, destacando-se Minas Gerais e 
Goiás. A ocupação de Goiás ocorreu de forma mais lenta que a dos estados lito-
râneos, naturalmente favorecidos pela localização e pelas condições geográfi cas. 

Distante do litoral, Goiás tinha a seu favor apenas a possibili dade de ex-
ploração do ouro para motivar o processo de ocupação. Foi em decorrência da 
mineração que o povoamento e a formação dos primeiros núcleos urbanos em 
Goiás se desenvolveram, dentre os quais, Vila Boa, que se tornou a capital da 
província. Com a decadência do ciclo econômico da mineração Goiás, ficou alija-
do do desenvolvimento das outras regiões brasileiras, vivendo, sem dúvida, uma 
“situação de isolamento”2 (CAMPOS, 1983, p. 21). 

Sem opções dentro dos núcleos urbanos, a única alternativa para a po-
pulação foi voltar-se para o meio rural, começando uma atividade de cultura de 
subsistência. Logo emergiu a criação de gado que, embora inicialmente modes-
ta e desordenada, tornou-se a única atividade econômica de destaque do esta-
do, devido à distância dos mercados consumidores. Sem condições, sequer, de 
transporte da produção excedente, a lavoura reduz-se praticamente ao cultivo do 
arroz destinado apenas ao consumo do estado.

Com a fixação da população no campo, agravou-se o processo de isola-
mento da sociedade, limitada à sua pequena realidade rural. Sobrou-lhe ape-
nas preservar o que restou das experiências culturais resultantes da mistura de 
brancos, índios e negros, ou, ainda, criar formas de expressão próprias da sua 
realidade rural.

No século XIX, a pecuária tornou-se a mais forte atividade econômica do 
estado, mas foi incapaz de destacá-lo no cenário nacional. Do ponto de vista polí-
tico, a província submetia-se à nomeação de presidentes estranhos à sociedade. 
Com a implantação da República, no entanto, começou a se formar uma consci-
ência política. Os grupos locais começaram a exigir participação e a pedir o fim 
do oficialismo político. A partir de então, valorizaram-se os aspectos sociocultu-
rais e surgiram vários jornais, revistas e lideranças políticas locais.

Ainda hoje, apesar da expansão econômica, do intercâmbio com todo o 
país e do engajamento no sistema capitalista irradiado pelos grandes centros, 
Goiás não se livrou por completo do isolamento vivenciado no passado, razão 
de seu lento desenvolvimento cultural urbano. No entanto, esse isolamento pro-

2 Essa situação de 
isolamento refere-se ao 
fato de até a década de 
1950, Goiás ter ficado 
relegado, excluído, 
do contexto socioe-
conômico brasileiro. 
Com esse mesmo 
significado, Campo 
utiliza a expressão 
“situação de periferia” 
para indicar que Goiás 
ficou à margem dos 
indicadores econômi-
cos, demográficos e 
de comunicação, tanto 
nas relações internas 
quanto externas. 
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piciou à região goiana, condições de desenvolver e manter hábitos e valores 
culturais bem próprios, voltados para os aspectos mais tradicionais, fechados 
em suas peculiaridades. 

Mergulhado em seu isolamento, Goiás, aos poucos, foi moldando suas ca-
racterísticas culturais em condições bem peculiares. Aos valores trazidos pelos 
europeus, juntaram-se a cultura indígena e traços culturais dos negros escravos. 
Dessa forma, originou-se uma nova personalidade cultural resultante da fusão 
das diferentes culturas. O que surgiu era muito original, um modo bem próprio 
de expressão e de comportamento.

Nas artes plásticas, destaca-se, no século XIX, a obra barroca de Veiga 
Valle (1806-1874), que Salgueiro (1990, p. 25) considera “singular pelos aspectos 
formais e históricos. Suas imagens são eruditas e aparentemente anacrônicas”. 
É uma referência isolada na história da província, com obras relevantes em estilo 
barroco-rococó. Veiga Valle nasceu no Arraial de Meia Ponte, atual Pirenópolis. 
Viveu grande parte de sua vida em Vila Boa, onde se encontra a maior parte de 
suas obras, integrando hoje o acervo do Museu de Arte Sacra da Boa Morte, 
fundado em 1968. Na verdade, Veiga Valle inicia a história das artes plásticas em 
Goiás.

A retomada do desenvolvimento econômico com a Marcha para o Oeste3 
reacendeu uma antiga discussão: a mudança da capital para um lugar mais es-
tratégico do ponto de vista político e administrativo. Acreditava-se na possibili-
dade não só de alteração no processo de ocupação da região, mas também de 
transformação socioeconômica e cultural do estado, pois, embora com grandes 
proporções territoriais, Goiás continuava, até então, com um enorme vazio po-
pulacional e à margem dos acontecimentos nacionais, o que causava sentimento 
de inferioridade tanto à população rural, quanto às situadas em áreas urbanas.

A transferência da capital para Goiânia constituiu um salto para o pro-
gresso, possibilitando ao adentramento e a expansão do capital em Goiás. Com 
efeito, foi com o objetivo de integração do estado no rol do capitalismo vigente 
nas regiões do Sul, sobretudo do litoral, é que os líderes se mobilizaram para 
criar as condições necessárias a esse engajamento. A mudança da capital seria a 
forma mais consistente para atingir tais objetivos, ou seja, a inclusão de Goiás no 
circuito de produção e consumo capitalista brasileiro. A consolidação desses an-
seios, no entanto, foram favorecidas com a construção da vizinha capita federal, 

3 Com a expansão 
e transformação da 
economia do café e da 
indústria no Centro-
-Sul, a ocupação de 
novas terras no terri-
tório nacional se faz 
necessária, isto é, con-
forme o capitalismo se 
define como modo de 
produção essencial na 
região, faz-se impres-
cindível a incorporação 
de novos espaços para 
efetivar o processo 
de produção mercan-
til, indispensável ao 
crescimento capitalis-
ta. A “Marcha para o 
Oeste” nada mais é do 
que uma tática política 
getulista de coloniza-
ção que, em função 
da ocupação de novas 
terras para a expansão 
do café naquela região, 
força o deslocamento 
das fontes de produção 
agropecuária para área 
mais distante do mer-
cado consumidor no 
território nacional.  A 
partir daí, Goiás retoma 
seu desenvolvimento.
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Brasília, que trouxe consigo o progresso, estradas, comunicações e a migração 
de boa parte da população, vinda de várias regiões, como o Nordeste e o Sudeste 
do Brasil. 

A expectativa de progresso de Goiás, em conseqüência da melhoria dos 
meios de comunicação, aliada ao incrementado plano urbanístico de Atílio Cor-
reia Lima, executado por Armando Augusto de Godói, para a nova capital goiana, 
ativou planos de desenvolvimento que viera favorecer a economia, levando ao 
crescimento e à melhoria das condições sociais, econômicas e culturais do povo.

É em decorrência do desenvolvimento que surgem os primeiros movi-
mentos culturais, a exemplo do Grupo Oeste (1942-1945), em 1942, formado por 
intelectuais de diferentes tendências, atuantes no campo literário. Criaram-se, 
nesta época, institutos e entidades de fins culturais, faculdades, unidades atual-
mente inseridas nos complexos universitários de Goiânia – da Universidade Ca-
tólica de Goiás (UCG/PUC) e Universidade Federal de Goiás (UFG), instituições 
necessárias à formação de uma nova geração de lideranças administrativas.

Os primeiros movimentos artístico-culturais aconteceram graças a nomes 
importantes, como, o de Antônio Henrique Péclat, José Edilberto da Veiga e Jor-
ge Félix de Souza, provenientes da antiga capital, que se destacaram pela forte 
ligação às artes e especialmente às atividades voltadas para a educação. Todos 
foram professores do Liceu de Goiás e vieram para a nova capital no período de 
sua fundação. Aqui, retomam suas atividades didáticas, com participação em ex-
posições junto com José Amaral Neddermeyer, paulista que veio radicar-se em 
Goiânia, no início de sua fundação. Juntos, fundaram, em 22 de outubro de 1945, 
a Sociedade Pró-Arte de Goiás.

Considerada o marco histórico-cultural da nova cidade, essa associação, 
que tinha como objetivo a música, desenvolveu atividades que articulavam to-
dos os artistas das várias áreas da promissora capital goiana. Sua existência, no 
entanto, foi curta, limitando-se a quatro anos de vida. Ainda, em 1945, começou 
a formar-se nessa associação uma consciência da necessidade de abertura tam-
bém para as Letras e para as Artes, de forma a permitir certa autonomia tanto à 
literatura quanto às artes plásticas.

A Sociedade Pró-Arte de Goiás inicia suas atividades em novembro de 
1945, apresentando ao público a orquestra recém-formada pelo maestro Érick 
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Pipper, endossada por uma coletiva intitulada: “I Exposição de Pintura, Escultura 
e Arquitetura de Goiás”, composta por apenas dez trabalhos. Eventos dessa na-
tureza foram realizados em 1946 e 1947, durante comemorações de aniversário 
da Pró-Arte, com exposições bem mais concorridas. Além da música, a associa-
ção colaborou com a literatura e incentivou as artes plásticas durante todo o pe-
ríodo de sua existência. O objetivo era favorecer e unir os artistas, para divulgar 
a arte.  Entre os associados estavam Octo Marques, Goian dira do Couto, Antônio 
Henrique Péclat, Jorge Félix de Souza, Regina Lacerda, Edilberto da Veiga, Brasil 
Grassini, Amália Hermano, Professor Crunwald Costa (Costinha) e Érick Pipper, 
regente da orquestra.

A partir de 1947, a Sociedade Pró-Arte entra em declínio. Em 1948 e 1949, 
seu fundador Neddermeyer, aliado ao engenheiro Jorge Félix de Souza e ao de-
senhista Edilberto da Veiga, mobilizou os alunos e montou, em caráter não ofi-
cial, uma escolinha de arte, que funcionou ao ar livre, na Praça Cívica, em frente 
ao Palácio do Governo. Comovido com a disposição dos artistas, o governador 
Jerônimo Coimbra Bueno, cedeu-lhes duas salas do Museu Estadual de Goiás.

Também em 1945, forma-se outro grupo, chamado “Geração 45”, voltado 
para a literatura e composto por vários nomes dentre os quais, destacam-se José 
Décio Filho, José Godoy Garcia, Domingos Félix de Sousa, João Acióli e Bernar-
do Élis. Esse grupo marca o início do modernismo na literatura em Goiás, ao 
romper com a rotina acadêmica do passado de tendência nacionalista.

Numa fase intermediária, surge o grupo “Os Quinze”, nascido sob o signo 
da competitividade. Era composto por dez membros, dentre os quais se desta-
cava Jesus de Barros Boquady. Na época, era o único que denunciava tendência 
vanguardista (concretista).

Em 1949, chegam a Goiânia o escultor e marceneiro Henning Gustav Rit-
ter (Gesthacht, distrito de Hamburgo, Alemanha, em 10/03/1904). Vem ensinar 
desenho mobiliário na Escola Técnica Federal de Goiás. Por volta de 1937, veio 
de Pirenópolis Luiz Augusto do Carmo Curado, articulador de movimentos artís-
ticos e importante presença para o ensino e animação das artes e, ainda, o res-
ponsável pela introdução da xilografia em instituição de ensino superior privado.

Em 1950, Luiz Curado e Gustav Ritter fazem o projeto de outra escolinha 
infantil cujo objetivo era desenvolver habilidades voltadas para o desenho e para 
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a instrução artística. Seu conteúdo consistia de uma associação da teoria (Histó-
ria da Arte) com a prática. Os ideais dessa escola consolidam-se posteriormente, 
por meio da Escola Goiana de Belas Artes (EGBA), fundada em 1952. 

Curado e Ritter sonhavam imprimir em Goiás as inovações da Arte Moder-
na, mediante um ensino mais avançado. Apesar de a Semana de Arte Moderna, 
de 1922, ter marcado a modernidade no Brasil, estabelecendo novos parâmetros 
para o ensino de arte (na escola primária, secundária e superior), nas escolinhas 
de arte do Brasil da década de 50, ainda prevalecia um espírito mais conservador, 
voltado para uma linha de ensino mais clássica, mais próxima da orientação da 
Escola Nacional de Belas Artes (ENBA).

Por volta de 1950, vai para a Cidade de Goiás, vindo de Grotte di Castro, 
Itália, o escultor, pintor e missionário, Frei Nazareno Confaloni, que posterior-
mente se muda, por solicitação de Curado, para Goiânia, onde passa a ensinar 
Pintura na EGBA. Em 1956, Dirso José de Oliveira, pintor, gravador e muralista, 
natural de Bragança Paulista – São Paulo vem para Goiânia, atraído pela constru-
ção de Brasília. 

Assim, a partir dos anos 50, começa a se definir, em Goiânia, um novo 
marco em sua história, na área das artes plásticas. Com a chegada de Frei Naza-
reno Confaloni, apoiado por Luiz Augusto do Carmo Curado, mentor do projeto 
de fundação da EGBA e Henning Gustav Ritter, introduzem-se os primeiros con-
ceitos de modernidade, provocando, desde então, o rompimento com o academi-
cismo provinciano que imperava desde a década de 1940.

A EGBA

A Escola Goiana de Belas Artes (EGBA) – instituição de ensino superior foi 
criada, em princípio, sem nenhum propósito lucrativo, e tinha como preocupa-
ção promover a cultura e o exercício da arte, tendo como fundamento o desenho. 
Foi fundada em primeiro de dezembro de 1952, às 20 horas, no Salão da Bibliote-
ca Almanara S. A., no centro de Goiânia, sob a presidência de Dom Abel Ribeiro 
Camelo, Bispo Auxiliar de Goiânia, Reitor da Faculdade de Filosofia de Goiás e 
vice-presidente em exercício da Sociedade de Educação e Ensino de Goiás, em 
solenidade que contou com a presença de oito professores fundadores.
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No regimento interno, aprovado em primeiro de dezembro de 1952, cons-
ta, no Artigo segundo, que no campo social

“as atividades da escola aliar-se-iam às da Sociedade ‘Pró-Arte’ de Goiás, 
no sentido de congregar elementos e propugnar pela difusão das artes 
no estado, bem como pela formação do bom gosto e da consciência ar-
tística, para combater o ecletismo, a cópia desonesta e o diletantismo 
desorientado” (COSTA, 1955, p. 9).

Embora a EGBA tenha sido fundada em 1952, sua inauguração somente 
ocorreu em 1953 e com a presença de vários professores do corpo docente: 
Frei Nazareno Confaloni, Luís da Glória Mendes, José Lopes Rodrigues, Hen-
ning Gustav Ritter, José Edilberto Veiga, Jorge Félix de Souza, Antônio Henrique 
Péclat e Luiz Augusto do Carmo Curado. Porém, o seu funcionamento foi auto-
rizado a partir de maio de 23 de maio de 1953, pelo Decreto n.º 32.258. Em sua 
inauguração, em 30 de março, fez-se uma grande exposição, aberta ao público, 
com a participação dos docentes, que objetivavam mostrar à sociedade goiana 
sua produção artística e cultural. À ocasião, o pintor Jordão de Oliveira, profes-
sor da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), apresentou um levantamento pa-
norâmico da arte brasileira, falando sobre seus movimentos e tendências. Situou 
a produção artística goiana nesse contexto e teceu comentário sobre a obra de 
Frei Nazareno Confaloni, Gustav Ritter e Luiz Curado, dentre outros nomes das 
artes em Goiás.

Luiz Curado, além de estruturar com Ritter a EGBA, exerceu funções di-
dático-pedagógicas e artísticas e o cargo de diretor, por indicação de Dom Abel, 
com o apoio do corpo docente, até 1956. Nesse ano é eleito, democraticamente 
pelo corpo docente, para continuar na direção da escola, cargo que ocupara até 
meados de 1965, quando a professora Maria de Castro, uma ex-aluna da escola, 
assume a direção.

A EGBA funcionou inicialmente numa sede provisória situada à rua 9, 
no Centro de Goiânia, onde estava instalado o Jardim de Infância Menino Je-
sus, cedida por Dona Ruth Neddermeyer. Foi inaugurada com uma atividade 
denominada “Curso de Preparação” para o exame de habilitação para o ano de 
1954, constituído de três matérias: Desenho Artístico e Pintura, ministrada por 
Confaloni e Péclat; Desenho Geométrico, ministrada por José Edilberto da Veiga 
e Modelagem, ensinada por Henning Gustav Ritter.
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Posteriormente, a escola transferiu-se para a sede do Museu do Estado de 
Goiás, cedida pelo professor Zoroastro Artiaga, cujo piso superior fora adaptado 
pelo Departamento de Viação e Obras Públicas (DVOP). Em 1953, ocupou pro-
visoriamente um prédio situado à Avenida Anhangüera, ao lado do Hotel Ban-
deirantes, esquina com a Rua 8, também no Centro de Goiânia, pertencente ao 
Senhor Alcindo Caetano Machado. A escola permaneceu nesse endereço até a 
construção de sua sede própria, em um terreno com área de 14.961,30 m2. O 
projeto arquitetônico da sede foi assinado por Jorge Félix de Sousa e Henning 
Gustav Ritter (COSTA, 1955, p. 14). Em dezembro de 1996 uma perícia técnica, 
após detectar falhas na estrutura do prédio da antiga escola, já extinta e com 
risco de desabamento, determinou sua demolição, que se deu em 1997. Em seu 
lugar foi edificada a nova sede da Faculdade de Arquitetura da UCG.

Embora a EGBA tenha começado suas atividades em 1953, com o “Curso 
de Preparação” para o vestibular o desenvolvimento de atividades artístico-cul-
turais somente foi iniciada em 1954 quando se abriu ao público, após o exame 
de habilitação específico, realizado em fevereiro do mesmo ano. Na sua abertura 
a EGBA promoveu, em fevereiro de 1954, uma grande exposição de arte come-
morativa do I Congresso Nacional de Intelectuais4, cuja exposição de artes deflagra 
oficialmente o pensamento artístico, moderno5, em Goiás. Com essa mostra, a 
projeção dos fundadores da EGBA ultrapassou os limites da capital goiana. Eles 
se tornaram conhecidos pelas suas ações, tanto no campo do ensino da arte 
quanto no da produção artística. Fizeram de Goiânia um solo fértil, propiciando 
o surgimento, pelos seus esforços e competência, de um movimento, artístico do 
qual nasceram inúmeros discípulos de talento, sendo muitos deles conhecidos 
hoje tanto no cenário das artes brasileiras quanto internacionalmente.

Os cursos na EGBA

A estrutura regimental e curricular da EGBA foi construída com base no 
regimento interno da ENBA, com alguns ajustes para atender às necessidades 
da escola. Constava, em sua grade curricular, semelhança à ENBA, sendo o cur-
so de Belas Artes dividido em Pintura e Escultura, com duração de cinco anos. 
Constituía-se como novidade o Curso de Desenho Aplicado, também com duração 
de cinco anos, e a introdução de Gravura e Fotografia, como requisitos para to-
dos os alunos do curso. Essas disciplinas eram oferecidas aos alunos a partir da 
segunda série, estendendo-se até a terceira, enquanto que na ENBA, eram minis-
tradas como cursos avulsos (COSTA, 1955, p. 9). Dada a flexibilidade do currícu-

4 Os intelectuais que 
estiveram presentes no 
Congresso: Abelardo da 
Hora, diretor do Ateliê 
do Recife, as instituições 
Clube dos Amigos do 
MASP, o poeta e escritor 
Pablo Neruda, além de 
Lôio Pérsio (pintor), 
Jorge Amado (escritor), 
Mário Schemberg (cien-
tista), José Reis Júnior 
(crítico), Mário Barata 
(escritor), Origenes 
Lessa (romancista), 
Lima Barreto (cineasta), 
Inimá de Paula (pintor), 
Cláudio Corrêa e Castro 
(ator), Orlando Teruz 
(pintor), Mário Zani-
ne (escritor), Jordão 
de Oliveira (pintor e 
professor), Sérgio Miliet 
(pintor), Aloísio Sayol de 
Sá Peixoto (colecionador 
e animador de arte, de 
Goiás) e Bruno Giorgi 
(escultor). Muitos outros 
destaques das várias 
áreas do conhecimen-
to.18 Grandes nomes 
da gravura nacional 
também compareceram, 
como Carlos Oswald, 
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lo, a disciplina Gravura era acessível a qualquer aluno de qualquer curso e série. 
As duas disciplinas eram ministradas por Luiz Curado, único conhecedor dos 
processos de gravação em madeira, na época, em Goiânia. O curso de Desenho 
Aplicado da EGBA foi o primeiro oficialmente registrado no Brasil, que visava à 
preparação do aluno para as áreas comerciais e industriais (COSTA, 1955, p. 9).

A grade curricular dos primeiros cursos de artes da EGBA era composta 
de dezoito disciplinas6. Algumas eram comuns aos dois cursos. Porém, o aluno 
do curso de Desenho Aplicado que optasse por ser professor teria de cursar 
as disciplinas pedagógicas com a finalidade de se qualificar para o exercício do 
magistério.

Os primeiros cursos da EGBA funcionavam sem nenhuma burocracia, 
quase em regime livre, sem fiscalização por parte do MEC. O Curso de Artes era 
constituído de um tronco comum e habilitações específicas. Embora houvesse 
uma organização das disciplinas segundo um critério hierárquico, os alunos po-
diam transitar livremente pela grade e freqüentar qualquer disciplina do curso. 
Não havia currículo mínimo e controle de freqüência, mas havia provas. Outro 
aspecto interessante é que a escola funcionava em período integral, com o aluno 
podendo freqüentar em qualquer horário. Sempre havia um professor disposto 
a trabalhar com os alunos nas salas de aula e nos ateliês da escola. Luiz Curado 
acreditava que este era um aspecto importante na escola, porque permitia aos 
professores e alunos plena liberdade de escolha das atividades. Os primeiros 
alunos da EGBA se formam em 1958. 

Somente a partir de 1965, quando é aprovado o novo Regimento Interno, 
que previa a criação do Curso de Arquitetura, há uma reorganização do Curso 
de Artes e várias alterações são feitas.

No início, como requisito para freqüentar a escola, exigia-se apenas que 
o aluno houvesse concluído o curso ginasial que corresponde ao antigo Curso 
Ginasial. Mas, por volta de 1956 (dois anos após a fundação da escola), passou-
-se a exigir o diploma de conclusão do ensino médio, acompanhado do exame de 
habilidade específica na área de desenho.

Já em pleno funcionamento e visando ampliar suas atividades, a EGBA 
inicia, em 1954, um movimento para criar na escola um curso livre de Escultura, 
à noite, sob orientação exclusiva dos professores da área. O curso seria destina-

Carlos Scliar, João Qua-
glia, Glênio Bianchetti, 
Marcelo Grassmann, 
Mário Gruber, diretor 
do Clube de Gravura 
de Santos (SP), Rebolo 
Gonçalves (pintor e 
gravador), Osvaldo 
Goeldi, Renina Katz, 
Gilvan Samico, Glauco 
Rodrigues, Vasco Prado, 
Danúbio Gonçalves, 
Plínio César Bernhard, 
Edgar Koetz, Darel 
Valença Lins, Alfredo 
Volpi e Mestre Vitalino 
(gravador popular). 
5 Todavia, é importante 
ressaltar que o moder-
nismo que se instala, em 
Goiás, por meio dos pio-
neiros não se configura 
como um movimento 
em busca de uma ide-
ologia ou ideal estético 
como foi o modernismo 
nacional, a exemplo do 
modernismo paulista, 
mas pela necessidade de 
elevar Goiás a condição 
de Estado moderno. 
Os artistas que aqui 
chegam vêm a Goiás de 
diferentes lugares, do 
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do a congregar os amadores e aficcionados que não podiam freqüentar regular-
mente os cursos diurnos, como Siron Franco, na época muito jovem.

O novo regimento interno da EGBA nasceu sob a expectativa da fundação 
da Universidade Católica de Goiás e sob a necessidade de criação do curso de 
Arquitetura. É um regimento melhor definido sob o aspecto da estrutura curricu-
lar, mas ainda inspirado no Regimento Interno da ENBA, por influência do pro-
fessor Luiz Curado e Jorge Félix, formado naquela escola. Pelo novo regimento, 
tentava-se incluir o curso de Professorado de Desenho e, por meio da criação do 
curso de Arquitetura, fortalecer as Artes e resgatar a Arquitetura, que havia sido 
desvinculada da ENBA, mesmo contra a vontade de diversos professores, como 
Jordão de Oliveira e Lúcio Costa.

Atendendo à Lei n.º 4.464 de 9 de novembro de 1964, fez-se uma reorgani-
zação didática dos cursos, classificando-os em: curso de formação (graduação); 
curso de especialização profissional (curso livre em que o aluno se especializava 
em uma modalidade artística), e cursos extraordinários.

O Parágrafo primeiro do Artigo quarto prevê a duração dos cursos em 
quatro anos, fazendo uma redução de um ano em relação ao currículo antigo. 
As disciplinas, conforme os métodos pedagógicos classificam-se em: teóricas; 
teórico-práticas; práticas, e práticas especiais. As cadeiras de formação didática 
deveriam ser cursadas na Faculdade de Filosofia da Universidade de Goiás, que 
forneceria os elementos necessários para completar o histórico escolar dos alu-
nos que se dispusessem a diplomar-se na área.

Os alunos do Curso de Formação de Professorado de Desenho, regulamen-
tado pelo MEC, sob Parecer n.º 599/66, cursavam as disciplinas voltadas para 
a formação educacional: Psicologia da Educação, Elementos de Administração 
Escolar, Didática Geral, Didática Especial e Complementos de Matemática, na 
Faculdade de Filosofia.

Os cursos considerados extraordinários como o de Cerâmica, Arte da Pu-
blicidade, Gravura, Pintura Mural, Fotografia e Cenografia – eram, na verdade, 
disciplinas avulsas que os alunos, em regime livre e de prática, poderiam cursar 
até duas, simultaneamente. Eram também denominados cursos de especializa-
ção. Após a aprovação em teste de habilitação, os alunos recebiam títulos, di-
plomas, certificados ou declarações que os consideravam com conhecimentos 

Brasil e da Europa, com 
diferentes formações e 
experiências estéticas, 
em busca de trabalho, 
decorrente da moderni-
zação da nova capital, 
fundada em 1937. 
Deflagram o pensamen-
to moderno, nas artes 
plásticas, a partir de 
suas diferentes origens, 
formações e tendências 
de estilo, e agem de 
modo independente. 
Henning Gustav Hitter 
(Gesthacht, distrito de 
Amburgo, Alemanha), 
traz sua formação de 
seu país de origem, Frei 
Nazareno Confaloni, da 
Itália. Luis Augusto do 
Carmo Curado, ideali-
zador do “movimento” e 
principal líder da criação 
da escola, recebe suas 
orientações por meio de 
convivência com os ar-
tistas da Escola Nacional 
de Belas Artes (ENBA), 
do Rio de Janeiro, de 
onde traz o modelo de 
curso para a formação 
de artistas goianos. D. 
J. Oliveira (Bragança 
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suficientes, a critério do Conselho Departamental, conforme rezava o Artigo 19 
do Regimento de 1965.

Eram os seguintes os regimes de matrícula existentes na escola: regime 
normal – com ingresso por meio exame de habilitação e concessão de diploma de 
curso superior de Pintor, Escultor, Desenhista ou de Professorado de Desenho; 
regime livre – sem requisitos de formação para o ingresso. A entrada do aluno 
se dava por teste, sendo a ele conferido um certificado de pintor, escultor ou de 
desenhista no final do curso; regime de prática – o aluno era considerado apenas 
praticante. Tinha o direito de freqüência e um certificado de aproveitamento do 
que houvesse cursado. O regimento estabelecia que nenhum aluno poderia se 
matricular após duas reprovações sucessivas.

A extinção da EGBA

Nos anos 50, a EGBA liderou o movimento artístico goiano, não medindo 
esforços para atingir seus objetivos. Buscou elevar a cultura da nova 
capital a níveis que a fariam ultrapassar, no futuro, as fronteiras goianas 
por meio da obra de valores artísticos de grande repercussão. Essa ini-
ciativa de fomentar as artes levou à fundação, em 25 de janeiro de 1959, 
do Museu de Arte Moderna de Goiânia. Desafortunadamente, esse mu-
seu, situado no Lago da Rosas, durou somente dois anos. Paralelamente 
ao seu idealismo de fomentar e propiciar um clima artístico em Goiás, 
a EGBA, instituição sem fins lucrativos, lutava para suportar a falta de 
recursos e enfrentava internamente tanto problemas políticos quanto 
problemas ligados a concepções conservadoras que impediam o avanço 
da escola. Posteriormente subordinada à Universidade Católica de Goiás 
(UCG), passou a sofrer limitações advindas de tabus e preconceitos, obs-
táculos para o seu desenvolvimento.

Em meados de 1959, cogita-se a encampação da EGBA pela Universidade 
Federal de Goiás (UFG). No entanto, uma cláusula do acordo que a anexou à 
UCG inviabiliza esse projeto. Internamente, as relações na EGBA estão em crise. 
As excessivas cobranças e a má remuneração geravam descontentamento en-
tre os professores, que recebiam salários diferenciados, conforme atuassem na 
área teórica ou prática. As alegações de restrição à liberdade de expressão ligada 
a concepções conservadoras e preconceitos contra o desenho de modelo vivo 
nu provocam no final desse ano a cisão da EGBA. Um grupo de professores, em 
nome da liberdade de expressão no ensino da arte, apoiado por alunos articulam 
a fundação do Instituto de Belas Artes de Goiás (IBAG). Porém, a afirmação de 
falta de liberdade parece contraditória, pois havia na escola desenho de modelo 
vivo nu. O grupo tinha em mente a incorporação da nova escola à Universidade 

Paulista - São Paulo, 
em 14 de novembro de 
1932-2005, Goiânia) é 
egresso do Grupo Santa 
Helena (SP), não do gru-
po fundador, mas dos 
artistas subseqüentes 
que encontram abrigo 
artístico nesta casa. Cle-
ber Gouvêa (Uberlândia 
– MG, 1942 – Goiânia – 
GO, 2000). Assim sendo, 
o modernismo goiano, 
nasce estimulado pela 
nova condição política 
de Goiás que busca 
modernizar-se para 
inserir-se política, social 
econômica e cultu-
ralmente no cenário 
nacional
6 Os professores e as 
disciplinas eram: Péclat: 
Pintura (2ª Cadeira) e 
Composição Decora-
tiva; Henning Gustav 
Ritter: Escultura e 
Modelagem; Jorge Félix 
de Souza: Geometria 
Descritiva, Perspectiva, 
Sombra e Estereotomia, 
e Ornamento e Elemen-
tos de Arquitetura; José 
Edilberto da Veiga: De-
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Federal de Goiás no ano seguinte, o que seria mortal para a EGBA, que não con-
seguiria competir com o ensino público e gratuito da UFG.

Inicialmente, o grupo dissidente era formado por José Lopes Rodrigues, 
Henning Gustav Ritter, Antônio Henrique Péclat e Maria Guilhermina, que, em-
bora recém-formada (aluna de Ritter e Confaloni, da EGBA), já havia participa-
do em 1959, da V Bienal Internacional de São Paulo e almejava ser professora. 
Posteriormente, com a adesão de Antônio Nery da Silva, Orlando Ferreira de 
Castro, Zofia Stamirowska, Violeta Bitars, Adelmo de Moura Café, entre outros, 
completava-se o quadro de fundadores do IBAG. A aula inaugural na instituição 
federalizada se dá em março de 1962.

A concorrência na jovem e pequena Goiânia era acirrada. Em 1961, a 
EGBA contrata D. J. Oliveira, pintor, recém-chegado à cidade, formado em pintu-
ra e mural, em ateliê de artistas santahelenistas paulistas, posteriores ao grupo 
fundador. Com grandes habilidades artísticas D. J. Oliveira passa a ocupar a ca-
deira de Pintura. Era um nome capaz de atrair clientela para a EGBA. No entanto, 
o preconceito às inovações e contra o autodidatismo provoca divergências entre 
os professores, gerando um impasse entre os favoráveis e os contrários ao artis-
ta. Por sua vez, o IBAG, em 1962 contrata Cleber Gouvêa, artista que despontava 
na pintura e dominava as técnicas de xilografia e litografia.

Embora em nenhum documento explicite a desintegração da EGBA nota-
-se que também existiam motivos políticos. Uma disputa pelo poder instalara-se 
na escola. De um lado estavam Gustav Ritter e Maria Guilhermina, liderados por 
Antônio Péclat, opondo-se à direção de Luiz Curado, que tinha o apoio de Confa-
loni e Edilberto da Veiga. Mais tarde, com a criação da Faculdade de Arquitetura, 
o grupo dissidente consegue a exclusão de Curado do corpo docente. Curado se 
isola, pois Frei Confaloni posicionou-se em favor da igreja que, diante dos pro-
blemas, já não se interessava na manutenção da escola. José Edilberto da Veiga, 
por seu turno, aderiu ao grupo dissidente.

A alegação da falta de liberdade de expressão, no entanto, é contraditória, 
pois o líder do grupo dissidente, Antônio Péclat, conservador, contrapõe-se à 
contemporaneidade de Gustav Ritter e de Maria Guilhermina, que ainda conso-
lidava sua obra. As oposições de idéias, entretanto, não os impediram de fundar 
uma nova escola. Outro fator que contribuiu para acirrar a dissidência entre os 
professores da EGBA foi o fato de a escola não poder aderir-se à UFG, assunto, 

senho de Modelo Vivo e 
Fotografia; José Lopes 
Rodrigues: História 
da Arte; Luiz Curado: 
Composições Artísti-
cas e Arte, e Arte da 
Publicidade e do Livro 
(Gravura); Luiz da Gló-
ria Mendes: Anatomia 
e Fisiologias Artísticas; 
Frei Nazareno Confalo-
ni: Pintura (1ª Cadeira) e 
Desenho Artístico.
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na época, discutido entre os professores. Um pacto havia sido feito entre o arce-
bispo Dom Emanuel Gomes de Oliveira e os seus idealizadores para a sua futura 
anexação à UCG7, que à época estava se estruturando.

Esse compromisso foi firmado com uma série de imposições da EGBA à So-
ciedade Goiana de Cultura, mantenedora da UCG, como as seguintes: 1 – que o 
patrimônio da escola não fosse desviado de sua finalidade; 2 – que as verbas obti-
das em nome da Escola Goiana de Belas Artes só nesta fossem aplicadas; 3 – que a 
escola movimentasse suas rendas; 4 – que os atuais professores fossem mantidos, 
enquanto bem servissem e não houvesse concursos (...)8;

Outro fator interfere na extinção da EGBA. Tendo sido concebida como 
uma instituição sem fins lucrativos, vinculou-se posteriormente a uma empresa, 
que, embora seja de natureza confessional, é capitalista e, portanto, não tinha 
interesse em mantê-la funcionando, pois a escola não era lucrativa. Apesar de 
tornar-se paga, a receita gerada pelos poucos alunos não cobriam os altos custos 
não eram cobertos pela receita gerada pelos poucos alunos. A instituição a que a 
EGBA estava subordinada precisava de um curso atrativo, prático e que pudesse 
dar retorno financeiro imediato. O curso de Arquitetura (da atual Escola de Ar-
quitetura Edgard Albuquerque Grasse) preenchia todos esses requisitos.

As primeiras turmas do IBAG receberam os alunos do último ano da 
EGBA. O curso de Arquitetura que a sucedeu herdou todo o seu patrimônio, 
inclusive os professores que atuavam nas séries iniciais, uma vez que as disci-
plinas do básico do Curso de Artes eram comuns ao básico de Arquitetura.
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Resumo
O viés proposto para o estudo de Goiânia orienta-se para a percepção do cotidiano dos 
seus bairros, por meio da análise de sua paisagem e memória. A paisagem solidifica as 
ações humanas ao longo do tempo, traduzindo-se em materialidades, visualidades, gestos 
e palavras, conformando-se como um teatro revestido de dramaticidade com formas, 
cores, luzes, movimentos, seduções e conflitos (YÁZIGI, 2001). A memória qualifica essa 
paisagem, pois é a recriação ou a ressignificação do passado, imprimindo matizes às 
paisagens humanas. Nesse artigo, apresentam-se os primeiros resultados desse estudo.

Palavras-chave: Goiânia, bairro, cotidiano, paisagem, memória.

Abstract

The study of Goiania is oriented to the perception of everyday’s life based on its 
neighborhoods through the analysis of its landscape and memory. The landscape 
solidifies human actions over time, resulting in material, visualities, gestures and words, 
shaping itself as a theater with dramatic forms, colors, lights, movements, seductions 
and conflicts (YAZIGI, 2001). The memory describes this landscape as a recreation or a 
reinterpretation of the past, lightening the human landscapes. In this paper, we present 
the first results of this study.

Keywords: Goiânia, neighborhhod, everyday’s life, landscape, memory.

Apresentação 

As pesquisas sobre a história urbana de Goiânia ainda são circunscritas ao 
seu plano inicial e poucos são os estudos de sua condição metropolitana. O desenho 
inicial das cidades planejadas traduz, ainda que momentaneamente, o significado de 
circunstâncias que determinaram uma ação programada sobre o espaço. O resul-
tado dessa ação sobressai-se em um traçado incólume à apropriação humana, pre-
servada, então, sua intenção e originalidade. Desprendendo-se do sentido utópico 
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dos riscos iniciais, surgem outras possibilidades e versões que buscam a elaboração 
de uma outra história da capital de Goiás. Dentre essas alternativas, optamos pelo 
estudo do cotidiano da cidade, por meio da percepção de sua paisagem e memória. 
A paisagem solidifica as ações humanas ao longo do tempo, traduzindo-se em mate-
rialidades, visualidades, gestos e palavras, conformando-se como um teatro reves-
tido de dramaticidade com formas, cores, luzes, movimentos, seduções e conflitos 
(YÁZIGI, 2001). A memória qualifica essa paisagem, pois é a recriação ou a ressigni-
ficação do passado, imprimindo matizes às paisagens humanas. 

Compreendemos que a percepção do cotidiano no espaço da cidade não 
poderia ser atingida pelo todo e sim pelas partes – os bairros. O bairro posiciona-
-se entre o espaço mais íntimo e privado da casa e o espaço desconhecido da 
cidade até do mundo. Como ligação entre um dentro (casa) e um fora (cidade), 
o bairro, pode-se dizer, apreende a vida urbana de maneira abrangente, porque 
articula diferentes escalas e define-se, por semelhança ou diferença do todo cita-
dino, porém, estabelecendo com ele coexistências. 

Por meio do bairro e seus moradores, a percepção do cotidiano torna-se 
inteligível, porque é a instância em que o morador constrói sua memória, sinali-
zada permanentemente na paisagem que o abriga, e pelos gestos e palavras que 
os identificam. 

Nesse sentido, a pioneira pesquisa sobre os bairros de Goiânia do Prof. 
Luiz Sérgio Duarte da Silva, da Faculdade de História da UFG, baseada nas rela-
ções entre os homens e seus espaços, serviu de orientação para a formulação da 
nossa intenção. Orientamo-nos também pelo trabalho instigante, em conteúdo 
e forma, do site Sud-Express, indicado por um de seus organizadores, Marie-
-Claude Muñoz. O belo trabalho veiculado por mídia eletrônica dedica-se a reco-
lher relatos e registros da imigração portuguesa na França à época de Salazar. 
Embora seja esse o motivo que o originou, ele não permaneceu restrito e está em 
constante atualização, apresentando exposições de fotógrafos portugueses con-
temporâneos, poemas, contos ou simples correspondências e opiniões vindas 
de Portugal e do Brasil. Entusiasmadas pela originalidade do Sud-Express, deci-
dimos que um dos resultados de nossa pesquisa seria a formulação de um site 
que permitisse a interação com os moradores do bairro e divulgasse sua história 
e memória, reforçando os laços afetivos.  
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A pergunta sobre como proceder para conseguir esse intento nos atin-
giu logo de saída. Sabíamos que não seria apenas uma questão de linguagem, 
embora a importância dessa fosse inestimável, era necessário que esta história, 
para além da identificação de velhas casas ou outras construções com possíveis 
valores históricos ou artísticos,  contivesse sentimentos e afetos, conteúdos  in-
dispensáveis aos vínculos que tecemos com os lugares. Queríamos responder a 
Claude Levi-Strauss que não acreditava ser possível nascerem homens na terra 
que julgou assolada pelo sopro de um medonho dragão, mas não tivemos tem-
po. Foi-se embora o antropólogo antes mesmo que tivéssemos esboçado uma 
primeira tentativa.  

Encontramos nossas referências nos textos de Pierre Mayol (1996) e Gil-
berto Velho (2002) que nos aconselharam a transpor as restrições dos estudos de 
transformação morfológicas e os registros etnográficos dos bairros. O trabalho 
memorável de Ecléia Bosi é outra referência que não podemos deixar de anunciar. 
Ouvir quem nos precedeu no lugar indicava uma saída viável. Ao apresentar o 
texto de Bosi, Chauí reflete sobre a importância dos relatos dos mais velhos:

[...] são a fonte de onde jorra a essência da cultura, ponto onde o passado 
se conserva e o presente se prepara, pois, como escrevera Benjamin, só 
perde o sentido aquilo que no presente não é percebido como visado pelo 
passado. O que foi não é uma coisa revista por nosso olhar, nem é uma idéia 
inspecionada por nosso espírito – é alargamento das fronteiras do presente, 
lembrança de promessas não cumpridas. [...]. (CHAUÍ, 2003, p.18).

Completando essa posição, apoiamo-nos em Anne Cauquelin (1982), indi-
cando a insuficiência das descrições físicas do ambiente construído e apontando 
para a importância das memórias afetivas – gestos, comportamentos, hábitos, prá-
ticas – construtoras dos espaços e que constituem a própria matéria urbana. Essa 
matéria, formada pelo fio condutor da opinião como transmissor de memórias, 
tanto históricas quanto pessoais, compõe anamorficamente a realidade da cidade. 
A anamorfose, para a autora (1982), é o processo de substituição ou agregação de 
uma figura inicial, engendrando múltiplas formas através do tempo que, por sua 
vez, acarreta mudanças na maneira de apreender essa figura. Em outras palavras, 
são as transformações de uma forma ao longo do tempo. Deste modo, as memó-
rias compõem o tecido de nossas relações com o espaço, diz Bresciani (1992b), 
expressando-se por meio das “dobras”. As dobras de Cauquelin abrangem tudo 
que vêm do passado, inclusive os esquecimentos ou os silêncios: 

[...] nós vivemos nos espaços da maneira da qual nos ocupamos da nos-
sa história de vida, fragmentariamente, com esquecimentos e lacunas, 
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sob a pressão de um estoque de opiniões as quais ignoramos a origem 
e não recuperamos mais que o resultado, que é uma tênue película que 
serve de tela e de suporte à vida social. (CAUQUELIN, 1982, p.27).

Na cidade, onde há uma multiplicidade de usuários ou moradores, geram-
-se memórias diversas, como dobras que se complementam na vivência daquele 
espaço. Além disso, como dito, as memórias afetivas congregam gestos, práticas 
e comportamentos que se perpetuam no cotidiano. As práticas sugerem apro-
priações diversas, e, como avalia Certeau (1994), geram procedimentos impensa-
dos previamente, usos subvertidos e valores não previstos. Os gestos, aliados às 
práticas, são técnicas do corpo (GIARD, 1997) que expressam sentidos culturais, 
produzindo coreografias que marcam a paisagem urbana. 

Desse modo, a percepção do cotidiano do bairro indica perspectivas, dis-
cutidas pelos autores franceses, que extrapolam a descrição e caminham em 
direção aos sentidos culturais dos homens que o produzem. A cultura estrate-
gicamente capturada pela concretude da paisagem e dos movimentos corporais 
permite avaliar sentidos e significados inerentes à vida urbana, mas quase nun-
ca reconhecíveis. Assim, a cultura visual é uma estratégia para compreender a 
vida contemporânea, como afirmou Mirzoeff, citado por Sardelich (2006). 

Pareceu-nos que os caminhos da pesquisa estavam suficientemente esbo-
çados para darmos início aos trabalhos de construção de um corpus suficiente-
mente denso que nos pudesse permitir tal construção histórica. 

Partimos para nosso trabalho de campo, nossas fontes compuseram-se 
da observação do cotidiano, por meio de registros fotográficos, de documentos 
recolhidos juntos aos órgãos do município, ao arquivo do Estado, às Universi-
dades, ao acervo Jansen do Museu Antropológico da UFG e às entrevistas com 
os moradores dos bairros pesquisados. Muita coisa ainda nos resta fazer, princi-
palmente no que diz respeito à observação mais atenta do cotidiano dos bairros 
eleitos para estudo e que compõem nossa experiência piloto. 

Os resultados parciais que apresentamos encontram-se ainda em lingua-
gem acadêmica, mas não será somente essa sua forma de expressão. Nossa von-
tade maior era tornar essa construção um meio que ensinasse o amor à cidade e 
por isso mesmo ela deveria ser acessível aos seus moradores.  
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Primeiros resultados

Um bairro de um dono

A primeira impressão que se tem ao perambular pelo Jardim Goiás é que 
estamos em uma cidade de difícil identificação. As grandes superfícies de abaste-
cimento, Carrefour, Wal Mart, as concessionárias de veículos importados e a pre-
sença de um grande shopping são objetos impregnantes nessa paisagem para a 
qual poderíamos empregar, apropriadamente, a expressão cunhada por Muñoz 
– “urbanal” (2008). O professor da Universidad Autónoma de Barcelona refere-se 
a essas paisagens como insípidas, associando-as aos chicletes sem açúcar e às 
superfícies polidas, onde tudo é extroversão:

Las ciudades siempre han constituído um espacio claramente diferen-
ciado en el territorio y han mantenido rasgos y paisajes comunes que 
hacem que sepamos que estamos en la ciudad. Por eso todas las ciuda-
des medievales aparecen ante nuestros ojos como similares y lo mismo 
ocurre con los restos del pasado industrial que hoy conservamos en 
ellas. Sin embargo, durante las últimas décadas, las ciudades se han ido 
orientando de forma muy clara hacia el consumo y las actividades re-
lacionadas con el ocio, la cultura o el turismo global, mientras que sus 
periferias han sido carne de la dispersión de poblaciones, actividades y 
residencias. Si nos fijamos em el paisaje urbano, vemos cómo ciudades 
distintas - com historia e cultura diversas, de población y extesión nada 
comparables, y localizadas em lugares muy diferentes del planeta - , ex-
perimentan transformaciones muy similares y acaban produciendo um 
tipo de paisaje estandarizado y común. (MUÑOZ, 2008, p. 11).

Todavia, o Jardim Goiás não foi sempre assim.  O bairro foi criado em 1950 
por iniciativa de Lourival Louza, proprietário de uma fazenda cujas terras foram 
em parte loteadas. Essa fazenda, adquirida com capital acumulado em garimpos 
de ouro, segundo as informações de Délio Moreira de Araújo, foi secionada pela 
rodovia que liga Goiânia a São Paulo, a BR-153. A parte mais próxima à cidade 
foi, portanto, a porção destinada a um novo parcelamento, para o qual Louza 
buscou os serviços técnicos em São Paulo. No memorial do projeto urbanístico, 
encontrado na Secretaria Municipal de Planejamento de Goiânia (SEPLAN), a 
autoria do projeto é assinada pelo engenheiro–arquiteto Roberto Magno Ribeiro, 
que atribui as origens de sua proposta ao anteprojeto elaborado por Prestes Maia 
para o mesmo local.  

Tendo em vista as possibilidades naturais do terreno e sua localização 
com relação ao Plano Geral da Cidade de Goiânia, foi o projeto, em suas 
linha gerais, elaborado com base no ante-projeto traçado pelo eminente 
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engenheiro e urbanista Francisco Prestes Maia. As diretrizes seguidas 
no projeto definitivo obedecem, em todos os seus detalhes, às mais mo-
dernas normas de urbanismo, não só tirando da topografia o melhor 
partido, como também apresentando um traçado racional para os arru-
amentos e espaços livres, proporcionando ainda a cada lote a melhor si-
tuação e o maior conforto dentro das especificações do Código de Obras 
da Cidade de Goiânia.

O bairro projetado é do tipo “cidade-jardim” que melhor preenche as 
condições de higiene e conforto, além de constituir o tipo ideal de bairro 
residencial, conforme mostram as experiências levadas a efeito nas mais 
progressivas cidades do país e mesmo do exterior.

Dentro do plano geral de urbanização foram previstas áreas para a lo-
calização adequada de estabelecimentos escolares, centro de saúde, 
parque infantil, igrejas, centro esportivo e recreativo, etc. Estas áreas, 
que na planta se mostram ajardinadas, ficarão reservadas e de posse do 
proprietário do “Jardim Goíaz”, que fará delas oportuna doação ou concessão 
a entidades públicas ou particulares, para os fins indicados no projeto, ou 
outro mais apropriado, desde que não sejam para fins industriais ou outro 
qualquer que venha prejudicar o caráter essencialmente residencial do bairro 
projetado. (Grifo nosso). (RIBEIRO, 1950). 

No trecho destacado, as correlações com o imaginário progressista são 
reconhecíveis e vinculam o loteamento à experiência do Setor Sul e dos bair-
ros paulistanos, os últimos projetados por Barry Parker e Raymond Unwin. A 
questão da higiene, as referências às cidades-jardim e o fato de o próprio au-
tor do projeto ser um engenheiro-arquiteto são emblemáticos desse imaginário 
que nos remetem aos importantes estudos realizados por Maria Stella Bresciani 
(1985, 1986, 1992a, 2002). 

Ressaltamos uma curiosa reserva assegurada ao empreendedor do Jar-
dim Goiás, trata-se do domínio das áreas verdes e de seus destinos, sempre 
sob a tutela desse surpreendente personagem. As referidas reservas atribuíam 
a Lourival Louza um poder de negociação com as instâncias públicas, muito 
antes que qualquer idéia sobre o empreendedorismo urbano ou sobre as pro-
paladas parcerias público-privadas pudessem sequer ser pensadas. Poderes de 
adivinho? Premonição? 

Até a década de 1970, a ocupação do Jardim Goiás era tímida, com a pre-
sença majoritária de assentamentos irregulares às margens do córrego Botafo-
go. Formaram-se as invasões do Areião e da Vila Lobó. Esses moradores proce-
diam de diversos lugares, alguns haviam sido transferidos da invasão do Jardim 
Botânico com a promessa de que seriam proprietários dos terrenos que compu-
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nham parte das áreas institucionais do Jardim Goiás, contudo, convém ressaltar, 
nunca obtiveram a propriedade legal desses lotes. Deste passado mais remoto, 
recordam-se do drama de transferência para a nova moradia, dos enfretamentos 
com a polícia e das dificuldades vividas em dias de fortes chuvas nas residências 
precárias. Na memória dos mais velhos esse fato é o mais mencionado, dando a 
impressão de que, de alguma forma, ainda vivem na invasão do Jardim Botânico. 

Há ainda as pequenas tragédias que a todos marcaram de forma seme-
lhante, como o caso da criança que se afogou na piscina do clube do bairro, o 
Automóvel Clube, e história de Sete Dedos. Esse personagem sabia bem cultivar 
belas hortaliças, mas personifica o tabu do incesto. Nos depoimentos discreta-
mente revelados, Sete Dedos teve um filho com a filha – verdade ou não – o fim 
da história é o de sua morte por suicídio. As lembranças não são somente as trá-
gicas, há as que revelam a paisagem do cerrado, do córrego limpo e das pontes 
improvisadas com troncos de madeiras, sobre as quais crianças se equilibravam 
num perigoso jogo de travessias. 

Na década de 1970, as invasões expandiram-se com a chegada de traba-
lhadores para a construção do estádio Serra Dourada, uma das maiores parce-
rias estabelecidas entre o Sr. Louza e o Estado. A gleba de terra, em sua grande 
parte, foi doada pelo primeiro para a construção de um monumental estádio de 
futebol que pudesse dar visibilidade a Goiás. Mais uma vez, recorreu-se a São 
Paulo, Paulo Mendes da Rocha foi o encarregado do projeto do Serra Dourada. 
Na época, o governador era Leonino Di Ramos Caiado, também responsável 
pela construção do Autódromo Internacional de Goiânia, outra área doada por 
Louza fora dos limites do Jardim Goiás, mas em suas adjacências. No início, esse 
equipamento foi celebrado como o cartão de visitas da cidade , posteriormente, 
com a crise dos combustíveis, difamado como seu elefante branco – estranha 
mudança de escala.

Outra curiosa parceria estabelecida entre os protagonistas oficiais do Jardim 
Goiás ensejou a criação de uma escola peculiar, destinada a formar a burocracia 
goiana – denominava-se Escola de Líderes, nome pelo qual foi inicialmente conhe-
cido o Centro Educacional Hugo de Carvalho Ramos. O propósito desta escola era:

A idéia da construção, em Goiás, de um colégio voltado exclusivamen-
te para a formação de lideranças, defendida por Ary Valadão durante a 
campanha eleitoral e, posteriormente, incluía como obra prioritária no 
seu Plano de Governo, conta a partir de agora com um importante apoio 
na área federal. [...]



173

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

O Governador conseguiu sensibilizar Eduardo Portella, obtendo dele a 
liberação de uma verba de 35 milhões de cruzeiros para a construção 
do colégio. Ary Valadão entende que Goiás precisa, urgentemente, for-
mar elites de lideranças, atuantes, aptas e capazes de ocupar funções de 
destaque no cenário nacional, projetando uma nova imagem do Estado. 
(JORNAL O POPULAR, 1979).

A escola de Líderes era mais um elo na articulação que se tecia em torno 
do próprio Jardim Goiás, lugar de uma renovada modernidade, embalada pelo 
ritmo do Brasil Grande e expressa na construção dos grandes equipamentos 
esportivos e na preparação de uma elite capaz de romper com antigas estruturas 
agrárias, mas nos moldes de Visconti em O Leopardo.

Apesar dos arranjos acordados entre o proprietário do bairro e o poder 
público, o Jardim Goiás permanecia pouco habitado. A comercialização de seus 
lotes só foi acelerada quando o Sr. Louza construiu e inaugurou o primeiro sho-
pping da capital de Goiás. Mais uma vez, demonstrava sua excepcional sagaci-
dade: o shopping valorizou a região e obras viárias e o transporte público foram 
garantidos, facilitando a conexão com o centro da cidade. Comprar em um es-
tabelecimento climatizado, experimentar as escadas rolantes e o elevador pano-
râmico eram confortos e atrações não oferecidos pelas lojas do centro, cada vez 
menos frequentadas. 

Durante seus quase 30 anos de existência, o shopping sofreu sucessivas 
ampliações, como as que caracterizam os espaços definidos por Koolhaas (2000) 
como Junkspace – os espaços de consumo em constante alteração, os coágulos 
da modernidade. Com ele, apareceram seus correlatos: hipermercados, redes 
de fast food, hotéis de rede e concessionárias de veículos importados. Esses ser-
viços e comércios, reforçados pelo Plano Diretor de 1992 que promovia o aden-
samento da região, impulsionaram o uso residencial do Jardim Goiás. Primeira-
mente, apareceram os edifícios baixos seguidos de outros construídos em altura, 
mas com programas modestos, em geral apartamentos de dois quartos. As casas 
unifamiliares de classe média surgiam salpicadas aqui e acolá. 

A construção do parque Flamboyant no lugar do antigo clube do bairro 
reafirmou as relações entre a empresa Jardim Goiás Empreendimentos (a des-
cendência de Lourival Louza) e o poder público. Esse parque, com seu surpreen-
dente jardim japonês, embora a mais significativa imigração para Goiânia tenha 
sido a de origem árabe, foi construído às expensas dessa empresa que, por sua 
vez, era a proprietária da maioria dos terrenos localizados no seu perímetro. A 
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contrapartida obtida foi a alteração do gabarito dos mesmos, possibilitando a 
construção de edifícios de mais de 20 andares. São apartamentos anunciados 
em encartes luxuosos que “civilizam” a elite goiana com seus espaços gourmet, 
spas e salas fitness.  

O Jardim Goiás não pode ser tratado sem a menção aos condomínios ho-
rizontais fechados construídos em suas imediações. Mesmo separados do bairro 
pela Br-153, e dele não fazendo parte, são sua extensão. Resultam da populari-
zação e adaptação desta forma de morar americana, inspirada nos códigos do 
New Urbanism. Vale esclarecer que entre os vários condomínios, quase todos 
com o nome de Jardim, associado a cidades européias – Jardim Atenas, Jardim 
Paris, entre outros, destacam-se os mais ambiciosos: o AlphaVille Ipê, Araguaia e 
Goiás, os três são uma parceria entre os Empreendimentos Louza e o Alphaville 
Urbanismo. 

Essa nomenclatura é admirável, os Jardins Atenas e Paris foram realiza-
dos pela empresa local FGR, que utilizou denominações que evocam cidades 
além-mar. Em contrapartida, a associação entre Louza e Alphaville recorre à ou-
tra ordem de imagem, a dos aspectos locais.  

Observa-se, portanto, que o Bairro Jardim Goiás, em seus 50 anos de exis-
tência, só se configurou como tal a partir das relações entre o poder público e o 
privado, reafirmando ainda uma mentalidade patrimonialista. 

O aeroporto que virou bairro

O transporte aéreo na década de 1930 não era ainda visto por todos em 
suas reais possibilidades. Apesar do entusiasmo dos engenheiros Coimbra Bue-
no, os construtores de Goiânia, pela aviação, parte da base do governo de Pedro 
Ludovico resistia à idéia de apostar no transporte aéreo. Foi o apoio do exército 
que garantiu a construção do primeiro aeroporto de Goiânia (PORTO, 2005, p. 
72).   Certamente, a atitude dos irmãos Coimbra Bueno respaldava a do próprio 
projetista da cidade, Attílio Corrêa Lima, que acreditava no futuro dos transpor-
tes vinculado ao aperfeiçoamento dos hidroaviões.  

Porto (2005) esclarece que Jerônimo e Abelardo Coimbra Bueno, durante 
a Campanha Nacional de Aviação, cujo lema era “Dêem Asas ao Brasil” patroci-
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nada por Assis Chateaubriand, criaram o primeiro aeroclube de Goiás, em 1937. 
Dois anos mais tarde, Getulio Vargas doou um avião para a primeira escola de 
aviação de Goiânia. O aeroclube situava-se no local previsto para o futuro aero-
porto da cidade, demarcado no plano inicial de Attílio Corrêa Lima.

A aviação em Goiás iniciava-se. Foi, porém, com a instalação dos serviços 
prestados pelo Correio Aéreo Militar (CAM) que as ligações do estado com outros 
se efetivaram, aproximando as distâncias e diminuindo o isolamento. A primeira 
linha de vôos comerciais a pousar em Goiânia decorreu do prolongamento da 
rota São Paulo Uberaba realizada pela VASP, que recebeu subvenção do governo 
federa – afinal, tratava-se da expansão do mercado consumidor do estado. 

Do aeroclube para o aeroporto algumas alterações foram realizadas. As 
pistas de pouso permaneceram as mesmas, foram construídas a estação meteo-
rológica e a casa para hospedar os pilotos.  A cidade crescia ameaçando transpor 
os limites estabelecidos pelos planos de Attílio Corrêa Lima e Armando Augusto 
de Godói. O local onde se encontrava o aeroporto era próximo ao centro e em 
1950 o governo do estado decidiu pelo seu loteamento, realizado, conforme Gon-
çalves (2003), pelo Decreto- Lei 11. 

A área, ocupada antes por codornas e inhambus, foi loteada pelo Es-
tado. Em 1955 começaram a surgir as primeiras casas no bairro, ao 
redor da pista de pouso. O loteamento foi aprovado pelo Decreto 90-A 
(30/07/1938).

Uma área doada à Legião Brasileira de Assistência, sociedade civil de pro-
teção à maternidade, seria parcelada com o nome de Vila Cristo Redentor. 
Três anos depois, o então prefeito João Paulo Teixeira Filho assinaria o 
decreto 82 (20/05/1955) determinando que o terreno de 183 mil metros 
quadrados fosse incorporado ao Setor Aeroporto. (MOREIRA, 2005). 

Os recursos obtidos com a venda dos terrenos seriam destinados à cria-
ção do Banco do Estado de Goiás, aos serviços de energia de Goiânia e Anápolis 
e à construção do novo aeroporto no Setor Santa Genoveva, uma gleba de terra 
doada pelo médico Altamiro de Moura Pacheco.  

No processo de ocupação das proximidades do aeroporto por habitações, 
destaca-se a ação do próprio estado por meio de Gercina Borges, esposa de Pe-
dro Ludovico Teixeira, que, para abrigar migrantes vindos para a nova capital de 
Goiás em busca de uma vida melhor, ofereceu-lhes moradia com a construção 
da vila acima mencionada, em área doada e anteriormente determinada.  As fo-



176

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

tografias da década de 1950 mostram as pistas do aeroporto, a Vila Cristo Reden-
tor e outras ocupações significantes que representavam uma considerável área 
ocupada e extrapolavam o plano de Goiânia. Além das “institucionalizadas”, apa-
recem edificações que sugerem uma ocupação não regulamentada pelo estado, 
principalmente às margens dos córregos do local. 

Nos arquivos do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás, 
encontra-se o acervo do topógrafo alemão Ewald Jansen, que se transferiu para 
Goiânia e realizou inúmeros trabalhos como urbanista. Muito pouco se conhe-
ce sobre as contribuições de Jansen, os documentos cedidos pela família do 
projetista ao museu foram raras vezes consultados e constituem um material 
a ser explorado. O acervo, em parte pesquisado por Gonçalves (2003), contém 
documentos importantes sobre a concepção urbanística do setor Aeroporto. 
Jansen projetou o Setor Aeroporto incorporando as ocupações pré-existentes, 
possivelmente tentando evitar embates políticos. O desenho proposto recorda o 
Setor Sul, o bairro com inspiração nas cidades jardins e fruto das intervenções 
de Armando de Godoi sobre o plano de Corrêa Lima. Embora não tenha sido 
estruturado em cul-de-sacs e tampouco em unidades de vizinhança, há uma pre-
ocupação em ordenar as residências no perímetro de pequenas praças em vias 
de fluxo menos acelerado. Jansen parece ter proposto para o bairro um desenho 
intermediário entre aquele pensado por Attílio Corrêa Lima e a versão final dada 
por Godói ao plano de Goiânia. Afinal, a situação era outra, pois, ao contrário da 
liberdade de criação dada a Godói, o alemão tinha que conciliar traçados existen-
tes limítrofes e ocupações estabelecidas na área a ser projetada, com o objetivo 
de pouco interferir num local central da cidade.  

Aparentemente, o local onde se situava o cruzamento das pistas do aero-
porto transformou-se na maior e mais importante praça do bairro: A Praça do 
Avião, cujo nome dispensa demoradas explicações.  Aos poucos, o Setor Aero-
porto foi ocupado. Porém, antes de tornar-se o que hoje é, abrimos espaços para 
as lembranças de seus primeiros moradores. 

Imobilizado com uma “bota” para consolidar uma fratura, G. recorda as 
muitas minas d’ água que existiam no local e como a criançada corria para ver os 
dejetos lançados no córrego pela Santa Casa de Misericórdia. Eram de dar cala-
frios: às vezes, flutuavam nas águas partes de dedos amputados. Os banhos nos 
pequenos cursos d água eram freqüentes e incluíam as delícias de uma cacho-
eira do Córrego Capim Puba. Outra travessura infantil “arriscada” consistia em 
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atravessar as pistas de pouso, cercada por arames farpados para ir em direção 
ao centro da cidade. 

As lavadeiras ocupavam as margens dos córregos onde essas mesmas 
crianças encontravam achados sinistros e onças vinham em busca de água. A 
margem do córrego oposta ao aeroporto era ocupada por chácaras que forne-
ciam hortaliças e outros gêneros aos moradores locais Quem hoje olha o es-
tado do córrego Capim Puba, o principal veio d’água do bairro, completamente 
poluído, parte transformado em esgoto a céu aberto e em outra canalizado, não 
imagina que tenha sido, em tão pouco tempo, lugar de jogos infantis e da labuta 
de mulheres alvejando roupas pelo sustento da casa. As lembranças de G. nos 
trouxeram um lugar apagado de Goiânia.  

Ainda segundo o depoimento de G., as impressões que guarda acerca da 
vila Cristo Redentor é de que consistia de casas solidamente construídas em alve-
naria de tijolo, configurando-se como moradias dignas – na sua fala, percebemos 
a construção da figura de Dona Gercina como uma mulher sensível e justa, cor-
roborando para a identificação do casal Ludovico às forcas positivas presente no 
imaginário dos goianos e que vinculam suas figuras à superação da inércia estado. 

A decisão de mudar o aeroporto de local foi acelerada por um acidente 
ocorrido em 1952, um avião Bonanza caiu no quintal de uma casa e passagei-
ros e tripulantes morreram carbonizados. Assim, os anos de 1960 foram o de 
consolidação do bairro, com várias casas construídas, a instalação da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima e do Colégio Agostiniano. Uma das pistas do aeroporto 
tornou-se a Avenida X, guardando na escolha da letra o desenho de seu encontro 
com a outra. A Praça do Avião, primeiramente foi um espaço empoeirado, onde 
as feiras se realizavam, aos poucos adquiriu outra condição, configurou-se no 
foco do bairro por reunir os principais comércios, a Igreja e o colégio e seus va-
lores simbólicos. Na década de 1970, já calçada, ganhou ares modernistas com a 
construção de um espelho d’água sobre o qual foi disposta a carcaça de um F-8 
Gloster, aeronave utilizada nas ligações de Goiânia com outras localidades e uma 
pista de aeromodelismo era o passatempo de gente grande e pequena. 

O bairro manteve suas características residenciais até a década de 1980, 
quando suas ruas e principal praça foram, pouco a pouco, tomadas por comer-
ciantes autônomos de automóveis. Esse comércio anteriormente realizado no 
centro da cidade invadiu suas ruas, ensejando uma linguagem corporal, facil-
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mente incorporada pelos que vendiam e pelos que compravam os automóveis. 
O braço estendido e o gesto de esfregar o polegar no indicador diante de carros 
que se deslocavam lentamente para que seus motoristas ouvissem as ofertas 
produziu um código que os moradores locais e depois os da cidade inteira o 
identificavam ao Setor Aeroporto.   

Aos vendedores autônomos, procederam os “garageiros” – termo cor-
ruptela de garagistas, para designar os proprietários de lojas de veículos usa-
dos, as garagens – uma batalha entre esses comerciantes e os moradores do 
bairro anunciava-se. As calçadas foram tomadas por carros e o bairro se es-
pecializava neste tipo de comércio. Logo, suas casas eram adaptadas para as 
conveniências dos “garageiros”. O comércio de veículos usados motivou cenas 
de violência no outrora pacato bairro da cidade: os assassinatos estamparam 
as páginas de jornais.

Outra atividade tomou conta das vias principais do Setor Aeroporto, a 
construção de hospitais e clínicas, iniciada nos anos de 1960, tomou fôlego entre 
as décadas de 1980 e 1990. As avenidas principais congestionaram-se com clí-
nicas médicas, farmácias e laboratórios.  A proximidade com a rodoviária certa-
mente favoreceu a localização dos serviços hospitalares e médicos, pois Goiânia, 
ao longo dos últimos 20 anos, adquiriu importância na região, quando a preo-
cupação é medicina, muitos são os que se deslocam para a capital em busca de 
tratamentos. Este fato pode ser comprovado pelas muitas casas do bairro que se 
transformaram em local de apoio para aos forasteiros, como por exemplo, a casa 
para os acreanos. Uma miríade de outros comércios relacionados aos serviços 
de saúde abriu espaços nas casas pioneiras do bairro: óticas, lanchonetes, lojas 
de material ortopédico, entre outros. Totens, fachadas escondidas por placas de 
luminosos evocam as prosaicas visões de uma Las Vegas estranha. 

Em 1987, os jornais do mundo inteiro voltaram-se para o Setor Aeroporto 
e para Goiânia, e anunciavam o acidente nuclear que tomou conta de grande par-
te de suas ruas. A explosão da cápsula de césio 137 a golpes de marreta por um 
desavisado dono de ferro velho provocou conseqüências ainda hoje não avalia-
das. O lixo radioativo extraído do Setor Aeroporto encheu 4.17 tambores e 1.342 
caixas metálicas e foram estocados fora da cidade. O acidente do Césio 137 não 
só ceifou vidas, mas estigmatizou seus moradores e mostrou ao mundo uma das 
faces do Brasil: uma arcaica marreta explodindo uma bomba radioativa diante de 
olhos fascinados pelo brilho insólito de um pó azul.
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Considerações finais

A história de uma cidade não pode ser homogeneizada a partir de alguns 
eventos considerados relevantes. Ao aferir as tramas miúdas do cotidiano de 
cada uma de suas partes, constatamos que as circunstâncias que as constroem 
se diferenciam, registrando particularidades não menos importantes. Os bairros 
contam outras histórias, que quase nunca aparecem nas memórias dos que ali 
não habitaram. As divisões administrativas da cidade circunscrevem histórias 
e memórias que, por vezes, são coincidentes, mas em outras, não conseguem 
conter os imaginários do lugar, pois esses exprimem a multiplicidade das rela-
ções do morar. Em Goiânia, a coincidência das demarcações administrativas dos 
bairros com acidentes naturais – fundos de vale, matas, córregos, e outros – fa-
voreceu a construção de histórias compartilhadas, que também podem ser reco-
nhecidas na desconsideração desses limites artificiais. Desse modo, apreende-se 
que as relações humanas espacializam-se em consonância com o tempo e ritmo 
de cada lugar, como apontam o Jardim Goiás e o Setor Aeroporto.    
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Resumo
O presente trabalho buscou compreender a relação entre as instituições da arte 
e as propostas artísticas de Nelson Leirner desde os anos 60. Para alcançar nos-
so objetivo, buscamos mapear exposições que tiveram como duplo propósito 
a subversão do sentido expositivo convencional e a interação com o público, 
amplo ou específico. O percurso pontuado vai dos anos 60 – quando as mostras 
surtiam impacto crítico, polemizando com os agentes culturais e econômicos – 
aos anos 2000 – quando o próprio artista constata que o sistema de circulação da 
arte já havia assimilado suas provocações e, o que Leirner considera mais grave, 
domesticado obras antes participativas e desafiadoras. 

Palavras-chave: arte contemporânea, instituições de memória, mercado da arte.

Abstract
This paper sought to understand the relationship between the art institutions 
and the artistic proposals of Nelson Leirner since the sixties. In order to attain 
our objective, sought to map exhibitions which had the subversion of the con-
ventional expositive meaning and the interaction with the public, ample or spe-
cific, as a double purpose. The mentioned period runs from the sixties – when 
the exhibitions brought about a critical impact, polemicizing with the cultural 
and economic agents – to the 2000s – when the artist himself notices that the art 
circulation system had already assimilated its provocations and which Leirner 
considers even graver, domesticated works that were previously participative 
and challenging. 

Keywords: contemporary art, memory institutions and art market.

Como bem indicava o convite, “Pare... Olhe... Entre... Pegue...”,  na Ex-
posição não-exposição, de Nelson Leirner, em maio de 1967, na paulistana Rex 
Gallery & Sons, as obras expostas poderiam ser levadas pelo público, desde que 
se conseguisse retirá-las do lugar – as peças estavam meticulosamente fixadas 
ou havia barreiras para alcançá-las. No dia da abertura do evento, uma multidão 
invadiu a galeria, levando obras ou destruindo as que não foi possível carregar, 
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numa confusão e agressividade que surpreendeu o artista. Se a intenção era 
retirar o público de sua passividade habitual, Leirner havia atingido seu objetivo.

A exposição, que durou pouco mais de dez minutos, terminou com a cons-
tatação de que o artista conseguiu uma reação à altura de sua provocação. Na 
carreira de Leirner, essa, provavelmente, foi a exposição-happening mais famosa 
e comentada, justamente porque surtiu um efeito imediato e, de certo modo, 
inesperado, como o próprio artista comentou: “Foi uma fúria incrível. E eu espe-
rando que as pessoas viriam comportadamente (...) A violência das pessoas foi 
inacreditável”.1

Se a reação na exposição de encerramento da Rex Gallery, em 1967, sur-
preendeu o artista, ela também se transformou na primeira de uma série de ex-
posições críticas de Leirner. O desafio era, desde os anos 60, ao mesmo tempo, 
combinar a provocação às instituições de arte, na criação artística, e instaurar 
processos interativos com o público.

A interação tornou-se uma espécie de utopia, declarada, de muitos artis-
tas visuais no final dos anos 60 e ao longo de toda a década seguinte, e que, de 
certa forma, é realizada parcialmente e com muita dificuldade, porque exigia que 
o espectador se desprendesse da posição de consumidor e receptáculo passivo 
das emanações vindas dos happenings, das performances e das instalações. Ao 
longo de sua carreira, Leirner nem sempre conseguiu repetir o efeito eviden-
ciado em Exposição não-exposição. O presente trabalho busca apresentar alguns 
exemplos de mostras realizadas pelo artista que colocaram em xeque a dinâmica 
das instituições de arte, discutindo de que forma essa dinâmica afetou a produ-
ção artística de modo a domesticá-la.

Vale quanto pesa

A intuição de Leirner, já no final dos anos 60, levou-o a dedicar-se a des-
cortinar os processos de circulação e de comercialização da arte. Naquele mes-
mo ano, o IV Salão de Arte Moderna de Brasília (SAMB) não foi diferente de 
tantos outros salões que se pretendiam abertos às neovanguardas, mas entrou 
para história das artes visuais graças a um porco empalhado, enviado ao júri por 
Leirner. A inscrição de O porco empalhado, como explica o artista, tinha a finalida-
de de testar os valores de avaliação conferidos à arte.2 Contudo, o corpo jurado, 
chefiado por Mário Pedrosa, aceitou-o, o que levou o artista a questionar, em 

1 LOPES, 2009, p.164.
2 Em entrevista a Moacir 
dos Anjos, Agnaldo Farias 
e Adolfo Navas, Leirner 
é taxativo: “Não mandei 
para ser recusado”; AN-
JOS, 2003, p.66.
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uma nota publicada em 21 de dezembro do mesmo ano pelo Jornal da Tarde de 
São Paulo, os critérios adotados pelos jurados para incluí-la.3 Pela primeira vez 
um artista questionava  o porquê de uma obra ter sido aceita. 

Leirner esclareceu anos depois: 

Ia ser um trabalho político. Era um porco empalhado numa grade e tinha 
uma corrente no pescoço e acompanhava um presunto que foi consumi-
do no caminho; comeram o presunto e deixaram só a corrente. Essa era 
a obra. Mas havia um conceito por trás do trabalho. Era a relação entre 
o produto industrializado, que era o presunto, e a forma bruta, que era 
o porco. E a idéia era o porco ir a Brasília. Aceito ou não, ele voltaria, e 
quando ele voltasse – eu já tinha combinado com um amigo meu – eu 
iria condecorar o porco por sua ida. Agora, como o porco foi aceito, me 
bateu aquela luz de falar com o Ivan Angelo, e ele publicou na página 2 
do Jornal da Tarde a foto do porco e a frase: “O artista Nelson Leirner 
quer saber por que o porco foi aceito como obra de arte”. Aí causou 
toda uma polêmica, porque parte do júri começou a justificar por que 
tinha aceito, outra parte disse que não tinha compartilhado da decisão. 
As pessoas começaram a escrever coisas sobre o júri, dizendo que eles 
não entendiam de arte. E foram três meses de artigos sobre o júri, e eu e 
o meu trabalho desaparecemos de cena. 4

Atrevo-me a dizer que, pelo modo como o fato é recorrentemente narrado 
pela história da arte brasileira, a polêmica foi suficientemente conhecida para 
colocar na defensiva uma considerável parte do sistema de salões, momento 
em que muitos desses eventos foram extintos ou passaram por crises debatidas 
com timidez em pleno regime militar. Dessa forma, mesmo diante da resposta de 
Pedrosa 5, o ataque e o contra-ataque (a obra e a refutação pública do julgamento) 
de Leirner surtiram razoável efeito nos anos seguintes.6 

De modo particular, o IV SAMB pode ser considerado, retrospectivamen-
te, mais um dos happenings, o Happening da crítica, uma vez que o artista con-
seguiu subverter a lógica convencional do evento e desviar parte considerável 
das narrativas históricas para a sua participação pontual. Do ponto de vista da 
memória-histórica, Leirner “sequestrou” aquele evento para si. E mais: “Se em 
minha Exposição não-exposição eu consegui analisar sociologicamente a atitude 
de um tipo de público, através do porco faço a mesma análise dentro do panora-
ma crítico atual brasileiro”, escreveu o artista em 1968.7

Ainda em 1967, o artista levou para a Galeria Seta, em São Paulo, mais 
uma polêmica provocação. O título da mostra já esclarece as bases da proposta: 
Da produção em massa de uma pintura (quadro a preço de custo). Na exposição, o 

3 idem, p.224.
4 Revista e do Sesc-SP, n.º 
78, nov. de 2003, acesso 
em 14 de junho de 2007, 
disponível em: http://
www.sescsp.org.br/
sesc/revistas/revistas_
link_home.cfm?Edicao_
Id=170&breadcrumb 
=2&tipo=3.
5 “Esperava Nelson 
Leirner que o júri a tivesse 
recusado? Por que não 
tinha valor plástico? Por 
que não era ‘uma obra 
de arte’? Por que não fora 
‘criada’ ou não tinha origi-
nalidade? Mas se se trata 
de um ‘porco empalhado’, 
alguém o empalhou. Em-
palhar animais é uma arte 
reconhecida e apreciada, 
a taxidermia. É também 
Nelson perito nela? Mas 
se ele apenas comprou o 
porco empalhado engrada-
do e mandou a Brasília, a 
obra cai na categoria dos 
ready -made à la Duchamp. 
Queria o jovem artista que 
o Júri fosse negar validez 
(ainda reconhecendo 
seus precedentes) a essa 
proposição, uma das mais 
ricas de conseqüências, 
que se bolaram desde 
Dada, no mesmo contexto 
de desmistificação cultural 
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artista apresenta um projeto que gera 100 diferentes obras. Tratava-se das famo-
sas telas em lona e zíperes que convidavam o artista a manipular as aberturas; 
um comentário-citação às obras cortadas de Lúcio Fontana, que gerou a famosa 
série Homenagem a Fontana, premiada naquele mesmo ano na Bienal de Artes de 
Tóquio. Prêmio que lhe conferiu visibilidade mercadológica.

 Visibilidade negada na mostra da galeria Seta pela estratégia de vender as 
obras a preço de custo (NCr$112,00), calculado meticulosamente. A provocação 
desdobrava-se. Numa proposta interativa, o artista oferecia o projeto para que 
qualquer um realizasse a obra com o mesmo material. O que poderia variar era 
justamente o mote diferencial de cada obra: a localização e a movimentação dos 
zíperes. É evidente a utilização de práticas da sociedade de massa, que, parado-
xalmente,  imprime um caráter de fetiche à obra de arte. 

Com o projeto, Leirner evidenciava seu desapego à obra-única, e mais, su-
pera mesmo o sentido de reprodução em série, ao admitir a intervenção dos vi-
sitantes no seu projeto original. Numa via dupla, o artista filia-se às críticas ao 
incipiente mercado de arte – o mesmo mercado que tratou a experiência Rex com 
indiferença 8 – e à representação romântica do artista-artesão e sua obra única. “Só 
quero mostrar que a arte moderna pode trilhar outros caminhos com produção 
em massa, tornando as obras acessíveis a todos” comenta o artista na época. 9

 A mostra na Seta foi apenas a primeira aparição dos Múltiplos – obras de 
caráter reprodutivo do artista. De modo ambíguo, o mercado logo se posicionou 
em relação a tais propostas. Se, por um lado, a crítica louvou a ironia ácida do ar-
tista, que conscientemente já assumia a morte de um conceito da “arte” e de seu 
correlato: um tipo de “artista”, por outro, colecionadores ficaram apreensivos, 
na medida em que viam, na multiplicação de exemplares do artista, uma ameaça 
a seus investimentos: “Frases como estas eram freqüentes: ‘Se isto pega, o que 
vai ser da minha coleção de quadros? ’”.10 Todos esses temores fizeram com que 
as vendas não fossem bem-sucedidas, o que, ironicamente, elevou o preço dos 
poucos exemplares vendidos anos depois.

 É interessante perceber que, no caso dos Múltiplos, a proposição deu-se 
de modo contundente, afetando, sobretudo, o sistema colecionista, da mesma 
forma que O Porco Empalhado repercutiu dentro do nicho específico 11 formado 
pelos críticos de arte. Ainda com os Múltiplos, Leirner instigou uma maior in-
teração na exposição Múltiplos ao cubo, na galeria Inter/Design, em São Paulo, 

e estética? (...) Na arte 
pós-moderna, a idéia, a 
atitude por trás do artista 
é decisiva.” PEDROSA, 
2006, p.210.
6 Outros artistas optaram 
por estratégias semelhan-
tes, que colocaram em 
questão salões de arte 
naqueles anos: Antonio 
Manuel (Salão de Arte 
Moderna em 1970); Artur 
Barrio e Humberto da 
Costa Barros (2º Salão de 
Verão em 1970); MORAIS, 
1975, p.105.
7  apud  Jornal Diário de 
Notícias, “Porco e aposen-
tadoria”, 04 de fevereiro 
de 1968; LOPES, op.cit., 
p.226.
8 O Grupo Rex nasceu em 
junho de 1966, fundado 
por Leirner, Wesley Duke 
Lee e Geraldo de Barros, e 
com a participação de três 
jovens alunos: Fajardo, 
Resende e Frederico 
Nasser. Sua sede foi a Rex 
Gallery & Sons, local de 
exposições que dividiu 
espaço com a loja de 
móveis Hobjeto de Barros. 
A experiência do grupo 
terminou em 1967 com a 
Exposição não- exposição.
9  Jornal Folha de São Paulo. 
“Nelson agora faz produção 
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e, depois, na galeria de Arte Ipanema, no Rio de Janeiro, em 1971. Conforme 
publicado em artigo jornalístico da época, nas mostras o artista aparelhava-se 
de soluções simples e matérias comuns para solicitar: “Teste aqui o seu talento: 
Nelson convida nossos leitores a usarem bocas de garrafas, copos, porcas, funis 
de vidro e bolas de pingue-pongue para fazer seus múltiplos”.12 O artista propu-
nha aos espectadores que usassem apenas cola e criatividade, onde e quando 
quisessem, dentro ou fora da exposição. Visão que corroborava sua relação com 
o potencial artístico do espectador, ativado em sua relação com suas propostas-
-obras-exposições. Da mesma forma, corrobora a ideia de que arte pode estar em 
qualquer espaço, enquanto potência criativa, como seus outdoors, que em 1968, 
de modo imperativo, evocava: “Aprenda colorir gozando gozar colorindo”.13

Na exposição “O artista e a empresa”, realizada em 1977 no Museu de 
Arte de São Paulo (MASP), Leirner apresenta os múltiplos de forma diversa, des-
dobrando sua poética e apontando os rumos que tomaria na década seguinte. 
Ele expôs diferentes materiais industrializados, seriados em grupos, colocando-
-os à disposição do público. A ordenação, a seriação e a utilização de ready-mades 
lançavam o artista definitivamente na tradição da arte conceitual, que colocou 
em questão de “como se vê” no centro das discussões, em detrimento “do que 
se vê”, ou seja, os objetos enquanto sínteses passivas do mundo. Os objetos 
procuravam levar o público a “ver algo” e também a “como algo era visto”. Os 
ready-mades eram o limite dessa fronteira, pois Leirner já dominava a arte de 
apresentar “coisas” que deixam de valer por seus perfis originais para impor 
apenas sua presença vicária, e, portanto, incômoda.14

Aprenda colorindo a gozar a cor, 1968; outdoor instalado nas ruas de São Paulo

em massa de quadros com 
zíperes”. São Paulo, 26 de 
novembro de 1967.
10 GALERIA BRITO CIMI-
NO, 2002, p.75.
11 Com participação do 
artista, O Porco Empalhado 
também foi o mote da 
Censura ao programa-
-piloto comandado por 
Samuel Szpigel, para a TV 
Cultura, intitulado “Ver 
de Verdade”, em 1969. O 
programa foi vetado antes 
de ir ao ar.
12 Jornal da Tarde, “Teste 
aqui o seu talento”, 14 de 
abril de 1971; idem, p. 79.
13 Os outdoors, que traziam 
três cabeças femininas, 
possuíam, ainda, outra 
versão: “Aprenda colorin-
do gozar a cor.”
14 Sobre a questão, anos 
depois, Agnaldo Farias 
escreve: “Suas obras, a 
rigor objetos, resultavam 
da associação da noção de 
objet-trouvé (literalmente 
objeto achado; objeto que, 
por seus predicados, aos 
olhos do artista destaca-
-se da massa de objetos 
anônimos) quanto à 
duchampiana noção de 
ready-made (objeto feito 
em série, portanto sem ne-
nhum atributo diferencial 
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Pague para ver

Além de anarquizar as fronteiras entre os gêneros, misturando suportes, 
técnicas e procedências, como uma infinidade de outros artistas da época, Leirner 
também propôs obras que perturbaram a dinâmica da comunicação de sua arte 
(exposições, catálogos, salões etc.), atingindo, por vezes, numa atuação agressiva, 
não só a passividade do espectador, mas nichos específicos do sistema de manu-
tenção e preservação do estatuto artístico vigente. No entanto, e aqui um ponto 
crucial, ele não buscou romper radicalmente com esse mesmo sistema.15 

 Com efeito, uma relação tensa leva a conflitos. Nem todo o circuito de arte 
estava preparado para o sarcasmo do artista nos anos 70. O Metrô de São Paulo 
recusa seu projeto para Estação São Bento, em 1975, alegando ser inadequado 
para um espaço público. A Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), após 
conceder a Leirner  o prêmio “Melhor Proposta”, pela mostra Rebelião dos ani-
mais, em 1974, recusou a obra do artista que seria oferecida aos premiados de 
1975. Em ambos os casos, o artista fora convidado e “desconvidado”, pois suas 
obras foram consideradas efêmeras e tecnicamente não-arte.16

  O embate mais sério desse período deu-se com o cancelamento da ex-
posição Pague para ver, em maio de 1980. A polêmica não estava nas obras que 

Detalhe do folder da exposição “O artista 
e a empresa”, 1977, MASP.

e pelo qual se nutre uma 
radical diferença). Note-se 
a natureza antitética dessa 
conjunção, dado que se a 
primeira noção sublinha 
o gosto do artista – ainda 
que a agressão ao cânone 
caracterize-a como ‘mau 
gosto premeditado – a 
segunda noção busca seu 
cancelamento.”; CENTRO 
CULTURAL LIGHT, 1997.
15 Fernanda Lopes mostra-
-nos como Wesley Duke 
Lee, companheiro de 
Leirner na experiência 
Rex, distanciou-se do cir-
cuito artístico após 1970; 
LOPES, op.cit, p.207-215.
16 No caso da obra para 
APCA, o artista apresentou 
150 fotocópias de um de-
senho, a serem autentica-
das por ele mesmo, com 
suas impressões digitais; 
LOPES, op.cit., p.220.



188

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

seriam apresentadas, mas no modo que o artista utilizou para divulgar o even-
to. Leirner criou um convite em que aparecia a fotografia das mãos de alguém 
no momento de dar um royal straight flush – a jogada máxima que se pode dar 
no pôquer. No verso, um texto provocativo anunciava: “Consegui. Vinte anos 
de tentativas para finalmente chegar aonde queria: VENDA GARANTIDA, ARTE 
COMPROMISSADA, ARTE COMERCIAL PURA”.17

 O texto segue apresentando a fórmula para que o artista se engaje no merca-
do da arte. Em resumo, Leirner ironicamente pregava que toda produção deveria ter 
características constantes; que a dimensão da obra é que lhe conferia o valor; que 
os materiais e técnicas deveriam ser convencionais e confiáveis; que o artista deve 
lançar-se tanto na aventura estética figurativa quanto abstrata, para não desagradar 
ninguém. E o trecho que não deve ter agradado a galeria merece ser reproduzido: 

O MARCHAND E A CRÍTICA: será uma festa completa. O marchand terá, 
através de suas comissões, pagos todos os investimentos, fora o lucro e 
pseudo-sensação de mecenato. Os críticos continuarão com seus empre-
gos garantidos através de suas reportagens, colunas sociais e trabalhos 
representativos dentro dos órgãos governamentais.18

Convite da mostra cancelada “Pague para ver”, 
de 1980.

17 GALERIA BRITO CIMI-
NO, op.cit., p.67.
18 idem.
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Certamente a receita era, para Leirner, a mais alta cartada que se pode-
ria dar no jogo da arte contemporânea. Mesmo não tendo realizado a mostra, 
o convite tornou-se uma obra, que, na mesma direção que a série Inserções em 
Circuitos Ideológicos (1970), de Cildo Meireles, passava a circular como peça-obra 
provocativa, que utilizava um meio – o convite de exposição – da própria institui-
ção que se pretendia criticar.

Nos anos 80, Leirner lança-se na empreitada mais ampla contra o colecio-
nismo e o sistema de valor da arte.  O Grande Combate, instalação de 1985, mon-
tada na galeria Luisa Strina, em São Paulo, foi um passo emblemático na direção 
de uma estética que pode ser chamada de “arquivística”. Uma multidão de figu-
ras industrializadas representando brancas de neve, animais, exus, iemanjás, 
romanos em bigas, são jorges matando dragões, insetos, anjos, caboclos e uma 
infinidade de outros objetos de borracha, porcelana e plástico, dispostos como 
se pertencem a um arquivo kitsch.19 O alvo é o “arquivo cultural”, no sentido con-
ferido por Boris Groys 20, da sociedade de massa e suas instituições, o arquivo 
que organiza as representações da arte e lança à margem toda uma cultura visu-
al, que passa a ser “arte” apenas quando chancelada pelas instituições da arte. 

O Grande Combate, 1985, instalação, galeria Luisa Strina, São Paulo.

19 É emblemática a criação 
da instalação “O Grande 
Combate”, montada na 
Galeria Luisa Strina, 
em 1985, em São Paulo; 
GALERIA BRITO CIMINO. 
op.cit, p.183-196. De modo 
obsessivo, o artista recupe-
ra os mesmos motivos em 
outras importantes mos-
tras, com títulos e arranjos 
diversos: “Terra a vista”, 
1998 (Museu de Arte Con-
temporânea de Niterói); “A 
grande parada”, 1999 (48ª 
Bienal de Veneza, Itália); 
“Futebol”, 2001 (Sesc Pom-
péia, São Paulo).
20 Termo utilizado por 
Groys para indicar as 
instituições criadas como 
censoras, organizadoras e 
legisladoras da memória 
cultural das sociedades 
modernas. Por exemplo, 
para ele o museu não 
possui poderes para deter-
minar o que venha a ser 
arte no século XX, mas 
funciona para dizer o que 
não é; GROYS, 2005.
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A institucionalização da polêmica

Em um famoso texto, Agnaldo Farias, curador da primeira retrospectiva 
do artista, em 1994, no Paço das Artes, em São Paulo, cunhou uma célebre ava-
liação sobre Leirner: “Nelson Leirner tem clara consciência de que, neste século, 
um dos principais inimigos da arte é ela própria – vale dizer, o circuito que a 
envolve, a instituição na qual ela se transformou”. 21 

A mostra de 1994 pode ser considerada, como quase todas as retrospecti-
vas sérias, o momento em que o artista torna-se referência do sistema discursivo 
que alia críticos e historiadores. A obra de Leirner estava pronta para ser assimi-
lada pelas memórias das artes visuais brasileiras e, para isso, era necessário pro-
duzir um sequência narrativa, que não encontrou dificuldades para instituir-se, 
graças à participação do próprio artista em tentar controlar as narrativas sobre 
sua produção. Embora o mote central permanecesse – a crítica às instituições da 
arte –, desse período em diante, Leirner tranformou suas mostras em manifes-
tações mais silenciosas e menos provocativas. Ele percebeu que a “provocação” 
já havia entrado para o mercado das artes. Passava-se da provocação para a me-
mória das provocações, num contexto mais amplo que o da carreira do artista.

Os anos 90 assistiram ao boom dos museus de arte no Brasil, e a história da 
arte passava por uma profissionalização com impactos midiáticos e museológicos 
visíveis. No exterior, para Andréas Hyssen, essa preocupação com as narrativas 
e com a herança material do passado recente já havia ganhado ares de obsessão 
desde os anos 70, arrastando para dentro das experiências cotidianas toda uma 
cultura memorial. 22 As razões dessa “compulsão memorial” 23 não são o objeto de 
minhas especulações. Contudo, é intrigante perceber que muitos artistas intuíram 
a necessidade de “participar” das narrativas-de-si, num contraponto às lógicas de 
mercado que têm controlado a perspectiva memorial das últimas duas décadas. 
Todo esse frenesi memorialista está irremediavelmente a serviço de nossa con-
temporaneidade, como bem nos avisa Peter Gay: a memória coletiva é – como a 
memória individual – um “dócil ministro do interesse próprio”. 24

Leirner produziu três mostras posteriores, que tentaram organizar as nar-
rativas de sua carreira e, em todas elas, enfatizou seu desconforto em ter que ce-
der à lógica que ele mesmo criticara. A primeira dessas mostras foi Nelson Leirner, 
uma viagem..., no Centro Cultural Light (CCL), no Rio de Janeiro, em 1997. Nesse 
evento, o artista assumiu que cada mostra é uma criação particular e motivadora: 

21 FARIAS, 1994, p. 40.
22 “Desde la década de 1970, 
asistimos en Europa y en 
los Estados Unidos a la 
restauración historicista de 
los viejos centros urbanos, 
a paisajes y pueblos enteros 
devenidos museos, a diver-
sos  emprendimientos para 
proteger el patrimonio y el 
acervo cultural heredados, 
a la ola de nuevos edificios 
para museos que no mues-
tra signos de retroceder, al 
boom de la moda retro y de 
muebles que reproducen 
los antiguos, al marketing 
masivo de la nostalgia, a le 
obsesiva automusealización 
a través del videograbador, 
a la escritura de memorias 
y confesiones, al auge de la 
autobiografía y de la novela 
histórica posmoderna con 
su inestable negociación 
entre el hecho y la ficción, a 
la difusión de las prácticas 
de la memoria en las artes 
visuales, con frecuencia 
centradas en el medio 
fotográfico, y al aumento de 
los documentales históricos 
en televisión, incluyendo un 
canal en los Estados Unidos 
dedicado enteramente a la 
historia, el History Chan-
nel”; HUYSSEN, 2002, p.18.
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Faço da exposição um trabalho. No CCL ele quis realizar uma espécie de pequena 
retrospectiva, com trabalhos menores – “trabalhos ligados a uma dialética políti-
ca”. Novamente a curadoria ficou a cargo de Agnaldo Farias, que avisa que, mes-
mo sendo uma retrospectiva da carreira do artista, a mostra privilegiava formatos 
mais intimistas, contrariando um pouco a polêmica criada por sua obra, “porque 
todo o tempo ele [o artista] não está onde se espera que esteja”.25 Se buscássemos 
uma visão ácida, Leirner nos apresentava uma exposição “contida”, quase didática 
e preocupada em estabelecer as principais ênfases de sua carreira.

Em 2005, o artista perguntava: “Por que Museu?”. Título da exposição cele-
brativa, com a produção dos últimos 10 anos no Museu de Arte Contemporânea 
de Niterói. A questão principal para ele era ocupar um espaço que, por si só, já 
demonstrava uma força intimidadora, pela beleza arquitetônica e pela formalidade 
institucional: “Por que museu e, para chegar direto à raiz do problema, por que 
arte? Aliás, por que arte, artistas, curadores, mercadores, críticos etc.? Para quê 
tudo isso? De que serve, o que oculta e o que se revela por trás disso tudo?” 26, 
questiona o texto do curador, mais uma vez, Agnaldo Farias.

Ao ocupar o museu com seus “personagens kitschs”, o artista aceitava, a 
seu modo, o desafio de contrapor-se ao curvilíneo da escultura-museu projetada 
por Oscar Niemeyer. Enquanto em Uma Viagem... a mostra era transformada em 
labor poético didatizado e cronológico, encadeado-se às obras e mostras ante-
riores, aqui “o próprio prédio é obra” 27, e perturbá-la era um desafio. O museu 
era encarado como um problema espacial e também como mais um elemento da 
combatida espetacularização da arte.

 Mais recentemente, em 2010, o artista volta-se para um antigo problema: 
a domesticação de sua própria obra. Na pequena exposição Stripencores & Outros, 
na Galeria Silvia Cintra + Box 4, no Rio de Janeiro, Leirner coloca em questão 
como obras de cunho interativo foram assimiladas pelo circuito institucional das 
artes visuais e desapropriadas de sua potência participativa: “Estou trabalhando 
nas impossibilidades criadas pelo mercado. Muitas obras foram feitas para se-
rem interativas, mas virarão uma espécie de Monalisa”.28

Leirner apresenta-nos quadros pintados mimetizando Homenagem a Fon-
tana; nessa citação-de-si, o que sobressalta é o fato de que as obras não podem 
ser manuseadas, não foram feitas com zíperes, estão tecnicamente afastadas do 
público. São de certo modo, “homenagens” à Homenagem a Fontana. O artista 

23 CANDAU, 1996, p.4.
24 GAY, 1990, p.186.
25 CENTRO CULTURAL 
LIGHT, 1997.
26 MUSEU DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA DE 
NITERÓI, 2006.
27 Jornal O Globo, “A ma-
caquice afiada de Nelson 
Leirner”, Rio de Janeiro, 
23 de outubro de 2005. 
28 Jornal O Globo, “Nelson 
Leirner critica a sacrali-
zação de suas obras”, Rio 
de Janeiro, 19 de março 
de 2010
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quer nos lembrar de que as obras originais dessa série estão sacralizadas, pois, 
nas principais instituições e coleções, as peças não podiam ser manuseadas; o 
sentido de conservação museica e de valoração mercadológica choca-se com a 
proposta original das obras: “O trabalho de arte não pode mais ser interativo: 
as instituições e a sociedade proibiram isso porque agora aquela obra tem valor 
comercial. E se você chega no trabalho e não pode interagir, é frustrante”.29 Os 
Múltiplos passaram a pertencer à lógica da rarefação.30 Como objetos-testemu-
nhas “raros”, seu valor e a necessidade de segurança tornam-se prioridades, em 
detrimento de qualquer outra proposição, mesmo a original: a interatividade. 

 

Interações difíceis

 A princípio, as propostas de Leirner soam-nos como verdadeiras péro-
las da emancipação entre o artista e seu público. O artista, com muitas de suas 
propostas, nos anos 60 e 70, leva o público ao limite e coloca-o no lugar do 
consumo-ativo, daquele que não apenas lê, contempla e frui, mas  que é sujeito, 
convidado a participar. Todavia, nas artes visuais muitas vezes confundem-se 
instituições apenas com paredes e mobiliário. Esquecemos, por vezes, que o pú-
blico também pode estar “institucionalizado”, pronto a reagir apenas conforme 
a liturgia, constituída ao longo de anos de histórica expositiva.31 Um público não 
habituado à interação – não que ela seja uma obrigação –, mas apenas disposto 
ao exercício do olhar. O assunto é complicado e excede minha competência; por-
tanto, com cautela, limito-me a indicar dois exemplos de como as propostas de 
Leirner nem sempre foram prontamente recebidas.

Homenagem a Fontana II, 1967, lona e zíper (múltiplo); à direta: pintura mimese 
em acrílica, 2009.

29 Idem.
30 MOULIN, Raymonde. O 
mercado da arte: mundiali-
zação e novas tecnologias. 
Trad. Daniela Kern. Porto 
Alegre: Zouk, 2007,p.17.
31 Com efeito, a cultura 
oferece aos indivíduos um 
horizonte de possibili-
dades, deslocando-se, 
dessa maneira, o polo de 
discussão dos meios para 
os grupos, integrados 
em práticas sociais mais 
amplas. Dentro dessas 
práticas há aquelas con-
dicionadas por relações 
institucionais que acabam 
por modular determinados 
comportamentos; o silên-
cio nas salas de concertos, 
nas bibliotecas e nos 
museus são exemplos de 
como a organização insti-
tucional pode condicionar 
os corpos e as práticas; 
CHARTIER, 2000.
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 Leirner surpreendeu-se com a reação do público na Exposição não-exposi-
ção, mas, retrospectivamente, essa foi, sem dúvida, a mais bem- sucedida relação 
que sua arte teve com o público. Quando, em 1971, ele propôs, na galeria Inter/
Design, que o público realizasse suas próprias obras e que as enviasse ao Jornal 
da Tarde, na promessa de que os melhores seriam publicados,  o resultado foi: o 
artista não recebeu nenhuma resposta.

 Seus outdoors “Aprenda colorir gozando gozar cor colorindo”, nas ruas de 
São Paulo, em 1968, passaram despercebidos, embora trouxessem uma lingua-
gem evidentemente erótica para o período de forte repressão militar. Os objeti-
vos da proposta eram claros, como comenta o artista: “chamar a atenção de um 
público, inclusive, não ligado à arte”.32 Contudo, continua o artista: 

Na época, o trabalho acabou passando despercebido, sem nenhuma re-
ação, tanto o público normal quanto dos artistas e da mídia. Recebi um 
único telefonema de alguém que conseguiu me localizar, perguntando se 
eu dava aulas de desenho.33

 As duas reações são exemplos que merecem breves especulações. No 
último caso, a ausência de repercussão destoa do lugar que as obras ocupam 
atualmente na literatura voltada à arte pública e à carreira do artista. Talvez o 
público não tivesse referências para assimilar e/ou identificar os outdoors como 
uma proposta artística, incluindo-se o público especializado. Da mesma forma 
que as Trouxas Ensangüentadas, apresentadas por Artur Barrio, no projeto Do 
Corpo à Terra, em 1970, em Belo Horizonte, não foram percebidas de imediato 
como arte, o projeto de Leirner demandaria alguns anos para que pudesse ser 
assimilado pelas narrativas especializadas e pelo público, já em sua fase memo-
rial e documental. Fases que só foram possíveis graças justamente àquilo que os 
artistas – ele e Barrio – tanto combatiam naqueles anos: o circuito institucional 
da arte e sua voracidade documental.

 No caso da mostra de 1971, algo semelhante se deu, na medida em que 
a tática comunicacional de Leirner – um anúncio no jornal, seleção e premiação 
com a publicação e o fim do anonimato – paradoxalmente traía suas próprias 
diretrizes. Poderíamos até perguntar, caso o projeto tivesse seguido: Quais os 
critérios para a escolha das melhores obras? Pergunta que o artista propôs ao 
júri do IV SAMB. E mais, o prêmio não seria a própria superação do anonimato, 
isto é, a certificação de que alguém poderia ser ou não mais “artista” que outros? 
Certamente essas questões são radicais e nenhum artista precisa estar imune 
à contradição. Pelo contrário, no caso de Leirner, é dela que ele se alimenta. Os 

32 apud. GALERIA BRITO 
CIMINO, op.cit., p.93.
33 idem.vh
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questionamentos servem apenas como índice para reflexão, parte de um quebra-
-cabeça que instiga uma miríade de artistas, teóricos e historiadores dedicados 
aos processos interativos e participativos em arte.

De qualquer forma, Leirner nos ofereceu mostras em que nós, especta-
dores, apanhamos merecidamente. Exposições em que vemos ameaçadas nos-
sas convicções e reduzidas a pó as nossas crenças estéticas. Nessa perspectiva, 
muitas de suas obras eram expostas sem as ambiguidades que conduzissem 
às interpretações padronizadas, ou, no sentido oposto, nos dirigiam diretamen-
te para interpretações clichês. Armadilhas. No limite de seu próprio absurdo 
e banalidade, as propostas do artista advinham de alguém que duvida de sua 
consciência e testa a realidade do mundo fazendo afirmações óbvias, para ver 
se acredita nelas ou para ver quem nelas acredita. Em sua obra o que se vê e o 
significado do que se vê são coincidentes, mas com uma perturbadora distância 
entre eles. É nesse ponto que quase toda a sua produção merece sempre como 
questão: “É arte?”. 

Em Leirner, essa interrogação tem funcionado como uma tática para se 
manter o tenso jogo com as instituições da arte, sem ser devorado por elas. Ele 
não se distanciou desse jogo, antes preferiu revelar suas regras para que o pú-
blico tenha alguma chance e não seja, ele também, domesticado.   
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Resumo
O curador francês Nicolas Borriaud reativou o debate sobre pós-modernismo 
com seu artigo “Altermodern” onde aponta os trabalhos contemporâneos como 
uma reação à padronização e comercialização. Ao invés de voltar a princípios 
modernistas, Bourriaud descreve esta nova era em termos estéticos de hibrida-
ção cultural e tradução. Partindo de reflexões de Hal Foster sobre o retorno ao 
real e de Jacques Rancière sobre a partilha do sensível procuramos um ponto de 
partida para aprofundar o debate sobre o alter-modernismo.

Palavras-chave: Alter-moderno; arte contemporânea; crítica de arte.

Abstract
The French curator Nicolas Bourriaud has revived the debate about postmoder-
nism with his text “Altermodern” where he points out that contemporary works 
are a reaction to the standardization and commercialization. Rather than return 
to modernist principles, Bourriaud describes this new era in aesthetic terms of 
cultural hybridization and translation. Based on reflections of Hal Foster on the 
return of the real and Jacques Rancière on the distribution of the sensible we 
seek a starting point for further discussion on the alter-modernism.

Keywords: Alter-modern; contemporary art; art criticism.

O pós-modernismo está morto! Viva o alter-modernismo?

“A Tate Trienal, (...) é um show internacional, que tenta definir a nova arte 
do pós-apocalipse econômico, batizada de ‘alter-moderna’. (...) A mistura 
toda é servida com um grosso molho amanteigado de teoria da arte fran-
cesa e ensaios de catálogos que não levam a nada, exceto a uma crise 
de loucura nos estudantes de mestrado em curadoria” (LEWIS, 2009).

“O rei está morto; viva o rei!” é uma proclamação tradicional feita na se-
quência da subida ao trono de um novo monarca. Nessa forma de governo, um 
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interregno é normalmente evitado pelo uso da aclamação e o herdeiro ao trono 
torna-se imediatamente o soberano. Isto é,  evita-se a conflituosa relação com o 
espaço-tempo compreendido entre o que passou (morreu) e o que virá (ainda 
não está posto). Como disse Deleuze “... é um espaço sensório presentificado 
em tempo real...” (DELEUZE, 2007: 99). Neste caso, com o Alter-modernismo, 
estaríamos repetindo o jargão tradicional evitando um vácuo no poder? “O pós-
-modernismo está morto; viva o alter-modernismo?” 

Apesar de toda a complexidade existente nas relações de transferência de 
poder, sempre houve uma aceitação tácita do princípio estabelecido nesses tipos 
de regime - uma maneira de sustentar o que Jacques Rancière denomina de “A 
Partilha do Sensível”1. Muda-se o soberano, mas as relações de poder continuam 
mantidas.

Estaríamos, então, aceitando a mesma premissa em relação à arte con-
temporânea? Seria simplesmente um novo termo e, portanto, passível de críticas 
tão acirradas quanto àquelas feitas por  Peter Burger à vanguarda do pós-guerra 
e ao pós-modernismo?

Na realidade, as discussões que procuram determinar a condição do pós-mo-
dernismo e a sua relevância na contemporaneidade artística são tremendamente confli-
tuosas. Peter Burger, por exemplo, em sua “Teoria da Vanguarda” escrito em 1974, 
argumentou que enquanto as vanguardas do início do século vinte estavam en-
gajadas em críticas da instituição da arte, suas atividades no pós-guerra passa-
ram a ser, simplesmente, formas variadas de repetição para institucionalizar o 
próprio legado (BURGER, 2008). Para outro autor, Jacques Rancière, o discurso 
sobre a arte contemporânea foi gerado de uma leitura simplificada do moder-
nismo que privilegia a autonomia da arte sobre as outras questões e esta leitura 
redutora levou os artistas contemporâneos a desenvolverem estratégias que su-
plantassem o idealismo modernista; mas ao fazê-lo, só o reforçaram. 

Por outro lado, Hal Foster, considerado hoje um dos mais importantes 
críticos da arte nos Estados Unidos, discorda das posturas de que a arte contem-
porânea é redundante, atrasada ou condenada ao pastiche. Ele argumenta que 
essa arte retorna ao nosso tempo “vindo do futuro” e é reposicionada por práti-
cas inovadoras do presente. Para ele, nós passamos a testemunhar um “retorno 
ao real” a partir de 1990 - uma arte e teoria que procuram se fundamentar nos 
corpos e locais, identidades e comunidades (FOSTER, 1996). 

1 A Partilha do Sensível 
refere-se às leis que 
governam a ordem do 
sensível e que encaixa 
nossos lugares e formas 
de participação num 
mundo comum. Ela 
estabelece modos de per-
cepção através dos quais 
esses lugares e formas de 
participação são inscritos, 
produzindo um sistema 
de fatos auto-evidentes de 
percepção baseados num 
conjunto de horizontes 
e modalidades do que é 
visível e audível, como 
também do que pode ser 
dito, pensado e feito. Em 
suma, “partilha” refere-se 
tanto a formas de inclusão 
quanto às de exclusão. O 
“sensível” não se refere 
àquilo que demonstra 
bom senso ou julga-
mentos, mas ao que é 
aistheton, ou capaz de ser 
apreendido pelos sentidos. 
(RANCIÈRE, 2004,85)
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Foster sempre defendeu a idéia de que uma verdadeira compreensão das 
artes moderna e contemporânea dependeria dessa aproximação entre teoria, crí-
tica e arte, uma vez que, desde o início do século XX, tornou-se impossível se-
parar tais termos. Com “The Return of the Real” (FOSTER, 1996) ele aponta uma 
virada fundamental na cultura visual do final do século XX e, para tanto, focaliza 
a idéia de repetição, considerada por Freud o sintoma principal da experiência 
traumática. Foster lança mão do pensamento teórico de Lacan e Julia Kristeva 
para identificar e interpretar uma tendência muito presente em nossa cultura 
visual: o desejo de tocar esse real e o fascínio pelo abjeto.  

O texto que reativou o debate sobre a vanguarda e pós-modernismo é 
Altermodern do curador francês Nicolas Bourriaud, que aponta os trabalhos con-
temporâneos como uma reação à padronização e comercialização. Ao invés de 
voltar a princípios modernistas, Bourriaud descreve esta nova era em termos 
estéticos de hibridação cultural e tradução: 

(...) É uma nova forma de modernidade que leva em conta a globalização 
das economias e o campo caótico da cultura contemporânea (...) Nossa mo-
dernidade é baseada na tradução. O que interessa hoje, dado o movimento 
planetário crescente de padronização, é traduzir os valores culturais dos 
grupos e conectá-los à rede mundial. Este processo de recarga do moder-
nismo, de acordo com as questões do século vinte e um, poderia ser cha-
mado de Alter-modernismo, um movimento ligado à crioulização de culturas 
e a luta pela autonomia, mas também a possibilidade de produção de singu-
laridades em um mundo cada vez mais padronizado (BOURRIAUD, 2005) 2.

Na realidade, Nicolas Bourriaud tornou-se conhecido pelo seu conceito de 
“Estética Relacional” 3. Conceito que pode ser resumido, segundo o próprio Bour-
riaud, como a esfera das relações humanas que constitui o espaço para o sentido da 
obra de arte. Em suma, as obras devem ser julgadas pelas relações inter-humanas 
que elas representam, produzem ou demandam. Obras de arte relacional procuram 
estabelecer encontros intersubjetivos (literais ou potenciais), em que o significado 
é elaborado coletivamente e não em espaços privatizados do consumo individual. 

Hal Foster critica o conceito e diz que o potencial político da Estética Rela-
cional é marcado pela mudança de uma “festa à la Lenin” para uma à “la Lennon”4. 
No entanto, é  difícil comparar John Lennon à Vladimir Ilitch Lenin em questões 
artísticas, pois nos parece que teríamos a tendência, na contemporaneidade, a 
escolher uma festa à “la Lennon”. Por isso, a tentativa aqui de iniciar um debate 
que possa aprofundar essas questões e nos permita pensar a arte contemporâ-
nea, tendo como ponto de partida a abordagem desses autores.

2 Entrevista dada à  An-
thony Gardner e Daniel 
Palmer pela revista Broad-
sheet, 2005.
3 Título de seu primeiro 
livro publicado na França 
em 1998.
4 Hal Foster, ‘Arty Party’, 
London Review of Books, 
Vol 25 No 23, 4 December 
2003, 21–22.



199

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

Co  ntemporâneo versus alter-moderno?

Nos últimos anos, a arte tem sido polemizada, também, em virtude da 
acepção errônea – segundo a socióloga da arte Nathalie Heinich – do termo “con-
temporânea”:

De fato, este (o contemporâneo) ganharia muito se fosse tomado não no 
sentido de um momento da evolução artística, correspondendo a uma 
periodização, mas, sim, no sentido de um “gênero” da arte, homólogo ao 
que foi a pintura histórica no classicismo (HEINICH, 2008: 179).

Segundo Heinich, podemos distinguir três maneiras de conceber a arte 
nos dias de hoje, são três categorias heterogêneas, cada uma delas com seus 
critérios e características. A primeira categoria é a arte clássica que se baseia na 
figuração, respeitando as regras acadêmicas de representação da realidade. A 
segunda, a arte moderna, compartilha esse respeito aos materiais tradicionais, 
mas se afasta da arte clássica à medida que se fundamenta na expressão da 
interioridade do artista. A terceira categoria das artes visuais como são pratica-
das hoje, dita contemporânea, se fundamenta na transgressão sistemática dos 
critérios artísticos próprios da arte clássica, da moderna e posteriormente da 
contemporânea. Assim, a arte contemporânea se fundamenta essencialmente 
na experimentação em todas as suas formas de ruptura com o que a precede, 
inclusive a ruptura de si mesma.

A arte contemporânea se apropria do real na constituição de discursos 
produzidos e consumidos no tempo presente e na constituição de práticas des-
materializantes. Nesse âmbito, a obra de arte passa a ser compreendida não ape-
nas como produto, mas também como processo, acontecimento e comunicação 
de idéias e informação, sendo o seu significado determinado pelo contexto do 
trabalho. Portanto, vemos aqui uma arte que continua sendo nova ou contem-
porânea há tanto tempo que, segundo Heinich, parece apontar um paradoxo. A 
questão é que esse conceito para a palavra contemporâneo proposto por Heini-
ch, de considerar a arte contemporânea como “uma” categoria da arte, não nos 
parece suficiente, posto tudo que é produzido em obras de arte hoje pode ser 
caracterizado como contemporâneo. Como separar o contemporâneo do atual? 
Esta seria a questão principal?

Podemos dizer que a arte cursou uma trajetória material, de base tradicional, 
escultórica ou pictórica, passando a uma trajetória calcada na dimensão imaterial, 
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de base tecnológica ou não. Nesse arco do tempo, é possibilitada a passagem entre 
uma arte fixa, objetual, propícia ao acabamento para uma arte livre da dependência 
do objeto, considerada efêmera e descontínua, que rompe com o próprio ato da 
contemplação e com o conceito tradicional de obra como produto, sendo acrescida 
a ela a noção de obra como processo. Surgem novas formas de pensar o espaço e 
o tempo assim como novas expressões no campo da arte. Tal lógica toma para si à 
observação da não-autonomia do objeto artístico e, por conseqüência, a expansão 
das fronteiras da arte. Não se trata, no entanto, de um fenômeno específico do cam-
po da arte. Esse processo é parte de um contexto maior, de ordem cultural, cujas 
bases perceptivas e informacionais sustentam-se cada vez mais de modo imaterial e 
virtual, causando, dessa maneira, transformações nos estados sensórios.

Essa nova atitude diante do pensamento artístico e nova dimensão cria-
tiva, propiciada, em muito pela alteração sensória da realidade imagem-tempo 
reforça a idéia de arte como processo de expansão entre os meios, assim como 
as experiências artísticas realizadas e presentificadas em tempo real, provocan-
do a mistura entre a arte e a vida em sua elaboração. Neste sentido, parece que 
Nicholas Bourriaud procura um caminho que minimize a complexidade da arte 
contemporânea, onde “Alter-moderno” não seria apenas o título da quarta trie-
nal da Tate Galery, em Londres, mas um novo termo para definir um paradigma 
artístico neste início de século XXI. O seu trabalho consiste em tentar fazer apa-
recerem figuras no caos da produção contemporânea, ou seja, inventar chaves 
de leitura, ou utensílios teóricos que permitam ver a arte de hoje segundo um 
determinado prisma:

O “Altermodern” é, para mim, a forma emergente e contemporânea da 
modernidade, ou seja, a de uma modernidade que corresponde aos de-
safios do século XXI, e especificamente ao momento histórico que vive-
mos e no qual nos inscrevemos, para o bem e para o mal: a globaliza-
ção. Ser moderno, no século XX, correspondia a pensar de acordo com 
formas ocidentais; hoje, a nova modernidade produz-se segundo uma 
negociação planetária. Doravante, na sua reflexão plástica, os artistas to-
marão como ponto de partida uma visão globalizada da cultura, e já não 
as conhecidas “tradições”: servem-se destas para se conectarem com o 
universal, para experimentarem novas vias (BOURRIAUD, 2009) 5.

Seria possível relacionar esta postura com o que Foster denomina de “exces-
so mimético”? A ubiqüidade da imagem não nos estaria levando a uma estratégia 
próxima à dos dadaístas apontada por Foster? Isto é, copiar objetos que os cercavam 
para sobreviver à morte do humanismo, incorporar esses objetos a partir do aqui e 
agora e em modificá-los, alterá-los, como um colapso hipertrófico de distância.
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Em atenta observância dos rumos da arte ao longo dos anos 60 a 90, Fos-
ter discute a relação entre modernidade e pós-modernidade ao traçar diversos 
paralelos, centrando-se no jogo de ressignificação mútua entre esses dois mo-
mentos: “Pois mesmo quando a vanguarda recua para o passado, ela também re-
torna do futuro, reposicionada pela arte inovadora do presente” (FOSTER, 1996: 
10). Assim, nós passamos a testemunhar um “retorno ao real”, onde a arte e a 
teoria procuram se fundamentar nos corpos e locais, identidades e comunida-
des, onde o retorno do vanguardismo não é uma mera ratificação do passado, 
mas uma forma traumática de ratificação crítica. A dissolução da vanguarda pro-
gressista nos meios tradicionais da arte tornou possível um compromisso com 
a intensificação de “corpos reais” e “locais sociais” com uma efetiva realização 
daquelas críticas institucionais que eram reprimidas em fases anteriores do van-
guardismo. Daí, o “Retorno ao Real”:

(...) Há uma insatisfação com o modelo textual da cultura assim como 
com a visão convencional de realidade – como se o real, reprimido no 
pós-modernismo pós-estruturalista, tivesse retornado como traumáti-
co. Além disso, há a desilusão com a celebração do desejo como pas-
saporte aberto para um sujeito móvel – como se o real, descartado por 
um pós-modernismo performático, tivesse sido mobilizado contra um 
mundo imaginário de uma fantasia capturada pelo consumismo (FOS-
TER, 1996: 138).

Talvez, como alguns críticos afirmam6, Foster estivesse mais interessado 
em resguardar a “nova vanguarda” dos anos de 1950 e 1960 da condenação feita 
por Peter Burger, em 1974, onde argumentava que, enquanto os Dadaístas, Sur-
realistas e Construtivistas estavam engajados em críticas à instituição da arte, as 
atividades da vanguarda pós-guerra eram, simplesmente, formas de repetição 
que serviam para institucionalizar o legado do próprio vanguardismo. Foster, no 
entanto, ao invés de ver “repetição” como uma tautologia que nada acrescenta, 
foi buscar em Lacan o jargão “repetição não é reprodução” para afirmar que o 
retorno da vanguarda não é uma mera encenação, mas uma “forma traumática 
de ratificação crítica”.

Em relação ao trabalho de Bourriaud, em busca de figuras no caos da pro-
dução, pode ser feita uma pergunta: podemos falar de uma estética da arte con-
temporânea? Considerando a heterogeneidade da produção artística e a grande 
variedade de fontes teóricas dos quais os artistas se utilizam, esta demanda pode 
parecer totalmente absurda. Poderíamos também perguntar o que seria o titular 
dessa estética da arte hoje: a obra de arte em si? As modalidades da sua recep-
ção? Os materiais que ela usa? Seu processo produtivo? 

6 Ver, por exemplo, HAR-
RISON, C. ArtForum. Nov, 
1996.
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Rancière e a partilha do sensível

Segundo Rancière, uma partilha do sensível é o modo como se determina 
no sensível a relação entre um conjunto comum partilhado e a divisão de partes 
exclusivas. Vemos, portanto, que uma partilha pode significar o tomar parte. A 
partilha do sensível faz ver quem pode tomar parte no comum em função daqui-
lo que faz, do tempo e do espaço que essa atividade se exerce. Assim, as práticas 
artísticas são maneiras de fazer.

Na interface criada entre suportes diferentes do objeto artístico forma-se 
uma ligação entre o artista, que abole a figuração, com o revolucionário, inventor 
da vida nova. Essa interface é política porque revoga a dupla política inerente a 
lógica representativa.

Para Rancière, podemos pensar as intervenções políticas dos artistas, des-
de as formas literárias românticas do deciframento da sociedade até os modos 
contemporâneos da performance e da instalação, passando pela poética simbolis-
ta do sonho ou a supressão dadaísta ou construtivista da arte. Segundo Rancière:

As artes nunca emprestam às manobras de dominação ou de emancipação 
mais do que lhes podem emprestar, ou seja, o que têm em comum com 
elas: posições e movimentos dos corpos, funções da palavra, repartições 
do visível e do invisível. E a autonomia de que podem gozar ou a subversão 
que podem se atribuir repousa sobre a mesma base (RANCIÈRE, 2009: 26).

Rancière não pretende defender a estética. Antes, talvez, ele pretenda de-
finir aquilo que se designa por estética e situar as freqüentes críticas contem-
poraneamente dirigidas a ela, seja sob a forma do adeus à estética, da denúncia 
de sua dissimulação da dura realidade social da distinção, seja sob a forma da 
proclamação da crise da arte ou simplesmente do seu próprio fim. O niilismo 
contemporâneo aparece nos enunciados do fim de um tempo que jamais se trata 
de qualificar, e prolonga-se hoje no pensamento das artes. Rancière situa a trans-
formação do pensamento vanguardista e do pensamento crítico em pensamento 
nostálgico e em pensamento do luto; luto do impossível; da arte transformada 
em testemunho do irrepresentável. 

Rancière constata que existe uma atitude antiestética corrente nos últimos 
anos. O discurso estético, para tal atitude, confiscou as artes, parasitando-as a 
ponto de levá-las ao limite de sua supressão, isso exige que se oponha atualmen-
te a realidade sã das práticas artísticas e de seus critérios de apreciação à ideolo-
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gia doentia da estética; segundo tal atitude, a estética nutriu as utopias e ilusões 
da radicalidade modernista ou, ao contrário, neutralizou-as, sendo a responsável 
pela transformação de qualquer coisa em arte. 

A estética, para Rancière, não é “a teoria da arte em geral ou uma teoria da 
arte que remeteria a seus efeitos sobre a sensibilidade” (RANCIÈRE, 2009: 13). 
Ela não é uma disciplina, cujo objeto seriam as práticas artísticas ou o julgamento 
de gosto. Ela é “um regime específico de identificação e pensamento das artes: 
um modo de articulação entre maneiras de fazer, formas de visibilidade dessas 
maneiras de fazer e modos de pensabilidade de suas relações, implicando uma 
determinada idéia de efetividade do pensamento” (RANCIÈRE, 2009: 13-14). É que 
a arte nunca se encontra dada. Não basta que alguém pinte ou que alguém aprecie 
um vídeo para que haja a arte. É preciso que entre um modo de fazer qualquer e 
um olhar que aprecie uma tela, uma performance, que atribua a elas esse espaço de 
efetividade e não aquele, seja ele institucional ou não, que reconheça nessa esfera 
uma atividade específica, haja um pensamento que defina não apenas a especifici-
dade dessa atividade, mas também as singularidades de sua articulação. 

Um passeio pelo trabalho dos artistas

Uma das artistas que participou da exposição “Altermodern” foi à ucrania-
na Tácita Dean7. O trabalho de Dean procura conexões entre passado e presente, 
realidade e ficção. Ela mapeia não apenas o mundo objetivo, mas também os 
nossos mundos privados e traça a complexa interação entre os dois. A represen-
tação de diferentes localidades é acompanhada por deslocamentos no espaço e 
no tempo: paisagens reais estão em camadas com interiores, paisagens psíqui-
cas definidas pelos nossos próprios desejos e obsessões. 

Na obra de Dean, as imagens retratam tanto a natureza como catástrofes 
provocadas pelo homem, e derivam de postais originais comprados pela artista em 
mercados de pulga Europeus. Sobreposta a cada imagem estão notas manuscritas 
aludindo a alguma informação que a artista considere relevante. As intervenções 
de Dean são baseadas em elementos reais ou ficcionais extraídas da narrativa vi-
sual das fotografias. Elas vão desde instruções técnicas para a iluminação, som e 
movimento de câmera, até notas descritivas sugestivas de cenários. 

Explosões, naufrágios e funerais compõem a iconografia melancólica de 
“The Russian Ending”. Um conjunto de fotogravuras que toma como ponto de 

7 Ver o site da artista 
http://www.tacitadean.
net/ para apreciar a obra 
completa.
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partida um procedimento comum nas primeiras décadas dos anos 1900, em que 
os cineastas na Dinamarca preparavam finais diferentes para públicos diferen-
tes. Normalmente, um filme distribuído nos Estados Unidos teria um final feliz, 
enquanto a versão russa do mesmo filme iria terminar em um final trágico. 

Dean é atraída por esta prática histórica curiosa, e aqui ela ressuscita a 
forma, ainda que virtualmente. Evoca filmes nunca feitos e também aponta para 
uma platéia há muito tempo desaparecida. O jogo de palavras do título refere-se 
tanto ao desaparecimento de uma determinada Rússia histórica quanto ao fra-
casso do projeto soviético como um todo.

A arte contemporânea assume esse duplo estatuto de passagem das fron-
teiras e da instabilidade, pelo uso indiferenciado de diferentes mídias, algo que 
Rosalind Krauss a partir de uma perspectiva muito crítica, chama de “condição 
pós-mídia” da arte contemporânea, seguindo os passos do museu imaginário 
de Marcel Broodthaers (KRAUSS, 1986). Nós só podemos reconhecer que as 
grandes obras de arte de hoje se apresentam sob a forma de trajetórias ou sinop-
ses: as fotografias da artista suíça Anna Katharina Scheidegger8, por exemplo, 
carregadas de significação em propostas inusitadas, como nos trabalhos “Bor-
das alinhadas” e “Grandes altitudes”. Esses trabalhos seguem a mesma linha 
de pesquisa e falam da relação do homem com a natureza e os resultados da 
intervenção humana nos Alpes Suíços. Em “Grandes Altitudes” é discutida a 
tensão entre uma presença forte e aparentemente inabalável da natureza e a 
intervenção humana no ambiente extremo dos Alpes Suíços. A série contém 

Dean, “Barco da morte”, 2001. Da série “O final Russo”, fotogravura, 
21.2 x 31.2 polegadas / Tate Galery.

8 Ver o site da artista 
http://www.annakathari-
na.fr/ para apreciar a obra 
completa.
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fotografias dos maciços montanhosos com arquiteturas impressionantes. As ca-
racterísticas da natureza nesse local, tais como fenômenos climáticos e as for-
mações rochosas parecem insuperáveis. Apesar dessa resistência e impotência, 
o homem conquistou partes da montanha a serem usados para a produção de 
energia nacional, defesa e, como corredores de tráfego. Devido às difíceis condi-
ções geográficas, formas e elementos arquitetônicos são reduzidos a um míni-
mo, que rasgam a paisagem natural e adicionam novos ritmos para essa paisa-
gem. Em “Bordas alinhadas”, a artista cria e conecta bordas nos Alpes Suíços. A 
linha de fronteira, a divisão artificial da paisagem é o tema das fotografias. A 
série mostra paisagens de montanha cumprindo a função de uma fronteira.
A linha horizontal é concebida como elemento arquitetônico, que integra a paisa-
gem selvagem, forte. Elas são o motivo norteador da série e reduzem a fronteira 
para o seu puro conceito abstrato. As linhas retas atravessam terrenos quase 
inacessíveis e oferecem uma nova geometria espacial. A fronteira separa, marca 
um início e um fim, e simboliza a divisão entre dois departamentos, dois países 
e dois territórios.

Assim, a instabilidade não pode ser reduzida com a utilização de materiais 
frágeis ou de curta duração, uma vez que impregna toda a produção artística, 
constituindo-se um substrato de reflexão ao desempenhar o papel de um supor-
te ideológico. 

Scheidegger, sem título, 2008. Da série “Bordas Alinhadas”, 
fotografia 150 x 120 cm / Le Fresnoy, FNAC.
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Considerações finais

Ao procurarmos problematizar as mudanças na produção artística con-
temporânea, percorremos questões de ordem histórica e estética ao longo do 
texto. Os traços históricos serviram de base para contextualizarmos a arte e seus 
artistas, estabelecendo diferenças e concordâncias entre os trabalhos, os perío-
dos, os gêneros e os estilos. 

Também tentamos explorar o caráter expressivo das obras de arte, aqui 
consideradas como imagens, à medida que a discussão sobre a alter-modernida-
de, de Bourriaud, foi gerada, buscando uma possível forma de pensar esses tra-
balhos. Os diferentes caminhos da arte refletem nas inflexões dos trabalhos dos 
artistas tornando-se necessário que se forme uma nova cultura de apreciação da 
obra de arte, com foco não apenas em sua plasticidade ou conteúdo estilístico, 
mas, no caráter expressivo que lhe pode ser conferido. No entanto, ao contrário 
do que pode ser propagado, ressaltamos que a novidade tecnológica, tão comum 
entre os alter-modernos não é, necessariamente sinônimo de inovação estética, 
pois esta depende muito mais do imaginário do artista, afinal como disse Gom-
brich: “Nada existe realmente a que se pode dar o nome Arte. Existem somente 
artistas” (GOMBRICH, 1999: 15).

No que se refere à estética, trabalhamos os conceitos de Rancière da par-
tilha do sensível, e o de Foster do retorno ao real, de modo a ter nessa forma de 
olhar o que chamamos hoje de arte contemporânea, definindo criticamente o 
nosso pensamento, sem nos prender a especificidades. Não temos a pretensão 
de dar por encerrada essa importante discussão no que se refere ao conceito de 
alter-moderno, o que pretendemos aqui é iniciar um debate entre esses autores 
e que isso nos permita pensar melhor a arte contemporânea.

Bibliografia

BAUMAN, Zygmunt. “Liquid Arts”, in Theory Culture Society, 2007: 24; 117.

BOURRIAUD, Nicholas. Estética Relacional. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2007.

______. Altermodern. Londres: Tate Publishing, 2009.

BURGER, Peter. Teoria da Vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 2007.

FOSTER, Hal. The Return of the Real. Londres: MIT Press, 1996.



207

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

GOMBRICH, Ernst H. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

HEINICH, Nathalie. A Sociologia da Arte. Bauru: EDUSC, 2008.

______. “Para acabar com a discussão sobre arte contemporânea”, in BUENO, M. L. e CA-
MARGO, L. (org.). Cultura e consumo: estilos de vida na contemporaneidade. São Paulo: 
Senac, 2008.

KRAUSS, Rosalind E. The Originitality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cam-
bridge: The MIT Press, 1986.

LEWIS, Ben. “Altmodern”, in The Evening Standard. 2009.

RANCIÈRE, J. The Future of the Image. Londres: Verso, 2009.

______. A Partilha do Sensível. São Paulo: Ed. 34, 2005.

______. The Politics of Aesthetics. Londres: Ed. Continuun, 2004.

SEIFFERT, Rachel. The Dark Room. London: Vintage, 2001.



208

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

SER OU NÃO SER: A INVENÇÃO DO ARTISTA NA GRAVURA POPULAR

Everardo Ramos*
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Resumo
No Brasil, a história da gravura popular pode ser dividida em dois grandes pe-
ríodos. No primeiro, em que ela serve de ilustração a periódicos e folhetos de 
cordel, pouca ou nenhuma importância é dada aos gravadores, que vivem como 
simples artesãos às margens do reconhecimento oficial. Na segunda, exposi-
ções, publicações e vendas levam a gravura a museus, coleções e galerias, no 
Brasil e no exterior, tornando-a uma categoria reconhecida da arte, e alçando 
seus autores ao estatuto de artista. O presente trabalho analisa esse processo, 
investigando permanências e transformações ocorridas no processo de “inven-
ção” do artista na gravura popular brasileira.

Palavras-chave: Arte popular, gravura popular, artista popular.

Abstract
In Brazil the history of popular engraving may be divided into two periods. The 
first comprises a time during which engraving was used as illustration for pe-
riodical and cordel booklets with none or almost no acknowledgement to the 
engravers themselves, who lived as ordinary craftsmen on the margins of official 
recognition. The second time will have exhibitions, publishings and sales taking 
engraving to museums, collections and galleries in Brazil and abroad, which not 
only made engraving become an acknowledged category of art but also its pro-
ducers reached the status of artists. The current paper analyses this very pro-
cess and investigates settlements and transformations which occurred during 
the “invention” of the artist in Brazilian popular engraving.

Keywords: Popular art, popular engraving, popular artist

No Brasil, a história da gravura popular pode ser dividida em dois grandes 
períodos. O primeiro corresponde ao surgimento das primeiras obras, nos peri-
ódicos do século XIX, e à multiplicação delas nos folhetos de cordel da primeira 
metade do século XX. Nos dois casos, portanto, trata-se de uma produção que se 
desenvolve às margens dos modelos acadêmicos e oficiais, servindo de ilustração 
a impressos baratos e de grande circulação, realizados por pequenos editores e 
vendidos para um público muito extenso, principalmente para as camadas mais 
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simples da população. Nesse período, pouca ou nenhuma importância é dada aos 
autores das gravuras, que muitas vezes, inclusive, não se preocupam nem mesmo 
em assinar suas próprias obras, como é o caso de Antônio Avelino da Costa, prin-
cipal ilustrador de folhetos de cordel da primeira metade do século XX1. 

O segundo período, que se inicia nos anos 1950 e se prolonga até hoje, 
corresponde a uma série de transformações na história da gravura popular. Tudo 
começa quando intelectuais e instituições culturais “descobrem” essa produção 
e passam a promovê-la nos meios oficiais, junto a um público formado, dessa 
vez, nas camadas mais abastadas da população. É o período de exposições, pu-
blicações e vendas, que tiram a gravura do meio onde vinha se desenvolvendo 
até então – o da edição popular – para colocá-la em museus, coleções e galerias, 
no Brasil e no exterior, onde ela aparece como uma das grandes categorias da 
arte brasileira2. Essa mudança radical, em relação às obras, se reflete natural-
mente em seus autores, que passam a ser vistos e reconhecidos como verdadei-
ros artistas, inclusive por eles mesmos, como prova a assinatura obrigatória em 
qualquer gravura comprada numa loja de souvenirs hoje em dia.

Mas como se dá, de fato, essa transformação? Quais foram exatamente as 
mudanças – concretas ou simbólicas – ocorridas na vida e no estatuto do grava-
dor, quando este passou a ser visto e a se ver como “artista” e, mais particular-
mente, como “artista popular”? O presente trabalho tentará responder a essas 
questões, analisando e comparando o percurso de dois personagens emblemá-
ticos da história mais recente da gravura popular, e da arte popular brasileira 
como um todo: Mestre Noza, o primeiro gravador a ser plenamente reconheci-
do como artista, e J. Borges, sem dúvida o mais famoso dos gravadores atuais. 
Espera-se, assim, mostrar que a “invenção” do artista, nos moldes da cultura 
oficial, adquire contornos particulares no âmbito da cultura popular, oscilando 
entre a permanência de práticas tradicionais e o surgimento de estratégias ino-
vadoras, que redefinem as relações do criador com sua obra, com seu público e 
consigo mesmo.

Mestre Noza: entre o artesão e o artista

Inocêncio da Costa Nick, mais conhecido como Mestre Noza, nasceu em 
torno de 1897, em Taquaritinga do Norte, Estado de Pernambuco3. Aos quinze 
anos, sua família se muda para Juazeiro do Norte, no Ceará, onde ele começa a 
trabalhar como artesão:

1 Sobre a gravura realizada 
para periódicos e folhetos 
de cordel, ver Ramos 
(2008a e 2008b).
2 Sobre a transformação 
da gravura popular em 
categoria artística, ver 
Ramos (2008c e 2010).
3 A Sérvulo Esmeraldo, 
que faz um levantamento 
dos gravadores populares 
de Juazeiro do Norte, 
em 1962, Mestre Noza 
diz que “em 1900 tinha 
mais ou menos 3 anos”, 
acrescentando que foi 
batizado em Poção (outro 
município de Pernam-
buco): cf. Notas sôbre os 
Gravadores Populares, s. d., 
documento conservado 
nos arquivos do Museu 
de Arte da Universidade  
do Ceará , em Fortaleza , 
na pasta “Documentos 
Relativos às Gravuras por 
Sérvulo Esmeraldo” . Vale 
salientar a importância 
deste documento, que 
registra, ao que sabemos, 
as primeiras entrevistas 
feitas com gravadores 
populares brasileiros.
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Isso foi em 1912, depois de uma romaria. Foram 600km de estrada à [sic] 
pé – dezesseis dias de viagem. Aqui [em Juazeiro] comecei trabalhando 
nos roçados e depois pendi para o ofício de funileiro, até que eu roubei 
uma moça e tive que enfrentar a confusão que deu. Pra ir melhorando 
minha situação, resolvi ser imaginário [escultor de imagens]. Por preci-
são, fiz um São Sebastião que logo troquei por um carneiro. (Coimbra et 
alii, 1980, p. 228)

 Ainda segundo o próprio Mestre Noza, uma vizinha lhe ensinou o alfabe-
to, mas ele aprendeu a ler sozinho. Quanto à profissão de “imaginário”, diz ter 
aprendido em 19 dias de trabalho na casa do mestre santeiro José (Imaginário) 
Domingos4.

 As primeiras gravuras de Noza datariam dos anos 1920, quando ele se 
improvisa xilógrafo – certamente por já trabalhar com madeira, esculpindo ima-
gens de santos – para criar ilustrações de folhetos de cordel, atendendo às enco-
mendas de José Bernardo da Silva, editor de Juazeiro do Norte. Também chega 
a gravar rótulos de aguardente, mas sua principal atividade continua sendo a 
escultura, tendo Mestre Noza se especializado na produção de estátuas de Pa-
dre Cícero (personalidade e símbolo da cidade) e de cabos de revolver. Sua vida 
é, portanto, de um simples artesão, que precisa muitas vezes exercer outras 
atividades para completar o orçamento do mês: entre os anos 1950 e 1960, ele 
trabalha como porteiro de cinema e torna-se, graças à ajuda de uma família in-
fluente da cidade, funcionário do Juizado de Menores, função na qual viria a se 
aposentar.

 Em 1962, no entanto, a vida de Mestre Noza começa a dar uma grande 
guinada, em razão do processo de valorização da gravura popular pelos meios 
letrados. Nesse ano, Sérvulo Esmeraldo, artista cearense de carreira internacio-
nal, chega a Juazeiro do Norte com o intuito de estimular a produção local de 
gravura popular5. Para isso, faz um levantamento dos gravadores existentes na 
cidade e descobre o ateliê de Noza, conseguindo convencê-lo a gravar uma série 
temática sobre a Via Sacra, com as passagens da Paixão de Cristo. A iniciativa 
reveste um caráter pioneiro, já que a obra encomendada não se destinava mais 
a ilustrar folhetos de cordel, mas a ser publicada em forma de álbum. A intenção 
era, assim, conquistar um novo público para a xilogravura de Juazeiro do Norte, 
junto aos admiradores da arte popular6.

 De posse das matrizes gravadas, Sérvulo Esmeraldo volta à França, onde 
residia há alguns anos, e procura um editor que aposte no seu projeto. Depois de 

4 As informações sobre 
Mestre Noza foram reti-
radas de Casimiro (1997), 
Coimbra et alii (1980) e 
Souza (1981), além do 
documento citado na nota 
anterior. 
5 Sérvulo Esmeraldo se 
associa, nesse projeto, à 
Universidade do Ceará, 
que havia iniciado o 
movimento de valorização 
da gravura popular do 
Estado em 1960, como 
tivemos a oportunidade de 
analisar em outro estudo: 
cf. Ramos (2010).
6 Além da Via Sacra, Sér-
vulo Esmeraldo encomen-
da mais duas séries de 
gravuras a Mestre Noza, 
sobre os Apóstolos e 
sobre a Vida de Lampião. 
As matrizes dessas obras, 
compradas pela Universi-
dade do Ceará, só seriam 
publicadas em forma de 
álbum no final dos anos 
1970: cf. os álbuns Os 
Doze Apostolos Gravado por 
Mestre Noza  Juazeiro CE 
Brasil 1962 (1979) e Vida 
de Lanpiao [sic] Virgulino 
Ferreira Gravada por Mestre 
Noza  Juazeiro CE Brasil 
1962 (1979).
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três anos, seu esforço resulta no álbum Via Sacra Gravada por Mestre Noza Brasil, 
publicado por Roberto Morel, editor especializado em bibliofilia. Além das 14 
gravuras de Noza, o álbum traz também a “Narrativa da Cruz de Jesus Cristo”, 
uma “Oração popular bretã do século XVI” e dois textos assinados pelo próprio 
Esmeraldo, apresentando a gravura popular brasileira e Mestre Noza. O projeto 
gráfico da obra é bastante requintado: as gravuras são reproduzidas impecavel-
mente, sobre dois tipos de papéis especiais (papier de chanvre e vélin d’arches), e 
o álbum é encadernado com capa dura de tela branca. Sendo obra de bibliofilia, 
a edição é limitada e todos os exemplares são numerados7.

Essa publicação teria uma enorme repercussão no Brasil, influindo dire-
tamente na vida e na obra de Mestre Noza. De fato, com o prestígio do álbum 
francês, o gravador passa a receber diversas encomendas de novas Vias Sacras, 
sendo uma delas publicada no Brasil, também em edição de luxo8. Em 1969, 
Noza é citado no prestigioso Dicionário das Artes Plásticas no Brasil, realizado pe-
los principais críticos de arte do país9. Em 1970, vira tema de documentário, 
juntamente com outro gravador popular, Walderêdo Gonçalves10. Seu ateliê em 
Juazeiro do Norte se torna ponto de encontro de colecionadores, pesquisadores 
e turistas de toda parte, tendo Mestre Noza uma preferência particular pelos 
franceses, certamente em virtude do álbum que o alçou ao sucesso em 196511. 
Enfim, esse sucesso acaba repercutindo sobre toda a gravura popular, estimu-
lando a encomenda de novas obras também a outros gravadores, no Ceará e em 
outros Estados12.

Assim, a nova situação vivida por Mestre Noza e por seus colegas de 
profissão revelam uma mudança no estatuto do gravador popular brasileiro. Até 
os anos 1960, quando trabalhavam para a edição popular, realizando ilustrações 
de folhetos de cordel, os gravadores não beneficiavam de nenhum prestígio em 
particular, vivendo anonimamente, às margens do reconhecimento oficial. Com 
a intervenção de intelectuais e instituições interessadas em promover a gravu-
ra popular, no entanto, essa situação muda radicalmente: os autores das obras 
começam a ser conhecidos, reconhecidos e valorizados, beneficiando de um 
prestígio que, no caso de Mestre Noza em particular, atinge mesmo o exterior. 
Passando da condição de artesãos à de artistas, os gravadores populares vêem 
seus nomes finalmente inseridos no cenário da arte brasileira.

Mas será que esse novo estatuto trouxe mudanças concretas, reais, no 
trabalho e na vida dos gravadores? 

7 Cf. Album Via Sacra  
Gravada por Mestre Noza  
Brasil (1965).
8 “Em 1973, a Via-Sacra de 
Mestre Noza – edição bra-
sileira – era citada pela re-
vista Visão e situada entre 
“presentes raros e caros””: 
cf. Coimbra et alii (1980), 
p. 229, que não dá as re-
ferências da revista Visão 
(sabemos apenas que era 
especializada em finanças 
e economia, e publicada 
em São Paulo), nem sobre 
a edição brasileira da Via 
Sacra de Mestre Noza.
9 Cf. Pontual (1969), que 
reúne verbetes escritos 
por Roberto Pontual, 
Mário Barata, Lourival 
Gomes  Machado, Carlos 
Cavalcante, Flávio Mota, 
Araci Amaral, Walter Zani-
ni, Ferreira Gullar  e Edson 
Carneiro.
10 Trata-se do documen-
tário Os Imaginários, do 
cineasta Geraldo Sarno.
11 O próprio Noza teria 
afirmado: “Os franceses 
têm sido muito bons para 
mim. Quando chega um 
deles ao pé da escada, diz 
logo: francês! Porque sabe 
que eu gosto” – cf. citação 
em Casimiro (1997), s. p.



212

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

O exemplo de Mestre Noza, certamente o xilógrafo popular mais conheci-
do de sua época, é bastante significativo. De fato, apesar de todo o sucesso que 
passa a gozar com sua gravura, ele continua trabalhando no mesmo ateliê onde 
realiza as estátuas de Padre Cícero e os cabos de revolver, num minúsculo cômo-
do de cerca de nove metros quadrados13. Não há muita diferença, inclusive, na 
maneira de Mestre Noza criar esses diferentes tipos de obras: seja na gravura, 
na escultura ou na confecção de cabos de revolver, a matéria-prima é sempre 
a imburana, madeira local extremamente fácil de se trabalhar, que possibilita 
a utilização de instrumentos bastante simples (canivetes, serras, machadinhas, 
formões e limas). A maior diferença consiste no fato de que, para as estátuas e 
cabos de revolver, Noza conta com a ajuda de duas colaboradoras, que fazem a 
parte inicial do trabalho, antes da finalização e acabamento do Mestre.

Da mesma forma, Noza também não diferencia as obras na hora de co-
mercializá-las, vendendo suas madeiras gravadas da mesma forma que as escul-
pidas. Alguns colecionadores tentam convencê-lo a mudar de atitude e não mais 
vender as matrizes de madeira, mas somente as impressões dessas matrizes 
sobre papel, sem obter sucesso:

[Eu] havia adquirido uma Via Sacra em tacos de 15 centímetros. Stênio 
Diniz [outro gravador popular de Juazeiro do Norte, bem mais jovem 
que Mestre Noza] me meteu na cabeça a idéia de que o melhor que po-
deríamos fazer pelo Noza era convencê-lo a não mais vender tacos e sim 
cópias de impressão. Terminei por devolver-lhe a coleção. Pouco tempo 
depois soube que o Noza vendera o conjunto ao primeiro gringo que lhe 
aparecera. (Casimiro, 1997, s. p.).
Assim, não fazendo distinção entre « artesanato » e « arte », Mestre Noza 
são somente vende todas suas matrizes gravadas, mas também as vende 
por um preço irrisório. Para a sua primeira série sobre a Via Sacra, enco-
mendada por Sérvulo Esmeraldo em 1962, ele pede trezentos e cinqüenta 
cruzeiros, dez vezes menos do que Esmeraldo estava prestes a pagar: 
Quando fui pagá-lo, dei ao Mestre três mil e quinhentos cruzeiros. Relutou 
em receber. Tive que explicar que aquele era o preço justo e que doravan-
te aquele valor deveria servir de base para a cobrança do seu trabalho. 
(Esmeraldo, 1997, p. 5)
O gravador, no entanto, não mudaria muito sua atitude, continuando a 
subestimar o valor de suas obras. Quatorze anos mais tarde, em 1976, 
um grande admirador de Mestre Noza, ao receber um extenso lote de 
esculturas e gravuras, afirma: “Paguei ao Noza, regiamente, porque sem-
pre deplorei que sua arte fosse tão mal remunerada e [ele] vivesse quase 
a implorar a caridade pública”14.
Assim, apesar de ser o gravador popular de maior sucesso nos anos 
1960 e 1970, beneficiando de uma notoriedade nacional e internacio-
nal, Mestre Noza continua vivendo de maneira extremamente simples, 
como no tempo em que criava suas obras de maneira anônima, longe 
do reconhecimento oficial. Aliás, tirando essa notoriedade, quase nada 

12 A própria importância 
das séries temáticas, nes-
sa nova produção, revela 
a influência do modelo 
inaugurado por Mestre 
Noza. O mesmo acontece 
com o tema da Via Sacra, 
que se torna quase obri-
gatório no repertório dos 
gravadores, como provam 
as Vias Sacras de Antônio 
Batista Silva, Walderêdo 
Gonçalves , José Costa 
Leite , Abraão Batista,  Stê-
nio  Diniz e de toda a nova 
geração de gravadores de 
Juazeiro do Norte, surgida 
nos anos 1990. Sobre essa 
nova geração, cf. catálogo 
da exposição A Nova Gra-
vura de Juazeiro do Norte. 
Coleção Gilmar de Carvalho  
(1999).
13 Uma descrição deta-
lhada do ateliê de Mestre 
Noza é dada por um cole-
cionador que freqüentou 
assiduamente o local, 
nos anos 1970: Casimiro 
(1997).
14 Cf. Casimiro (1997), s. p.
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o diferencia dos inúmeros artesãos da cidade do Padre Cícero, todos 
trabalhando em ateliês pequenos e mal equipados, com pouquíssimos 
recursos, e ganhando muito pouco pelo fruto de seu trabalho. O avan-
ço da idade e o agravamento dos problemas de saúde de Mestre Noza 
tornariam essa situação, no entanto, insustentável. Assim, no início dos 
anos 1980, ele se vê obrigado a deixar Juazeiro do Norte, contra sua 
vontade, para ir viver sob os cuidados de suas filhas, que moram em São 
Paulo, onde morre em 1984.

J. Borges, ou a arte de ser popular
José Francisco Borges, ou J. Borges, nasceu em 20 de dezembro de 1935, 
em Bezerros, Estado de Pernambuco, no seio de uma família de pobres 
agricultores: segundo seu testemunho, com apenas oito anos de idade 
ele já ajudava o pai nas plantações. Seus estudos se limitam a dez meses 
de escola, onde aprende os rudimentos da leitura e da matemática. Em 
seguida, exerce diversas profissões – vendedor de jogo de bicho, peão 
de usina, marceneiro, pedreiro, carpinteiro, pintor – até que, em 1956, 
ingressa no universo da edição popular: primeiro como vendedor de 
folhetos de cordel nas feiras da região, depois como poeta (seu primeiro 
folheto é publicado em 1964) e, finalmente, como editor, com sua Folhe-
taria Borges, ativa em Bezerros a partir dos anos 197015.
Sua carreira de gravador começa por necessidade, quando ele resolve 
diminuir os custos de produção dos folhetos gravando as imagens de 
ilustração na madeira, de maneira totalmente improvisada: “Pela dificul-
dade de conseguir os clichês para os meus Folhetos, eu mesmo resolvi 
plainar um pedaço de madeira e fazer minha primeira xilogravura”16. 
Com o tempo, no entanto, a gravura iria desempenhar um papel cada 
vez mais importante na vida de J. Borges, vindo a tornar-se sua principal 
atividade e sua maior fonte de renda. 
Esse processo se dá em duas fases. A primeira começa no início dos anos 
1970, quando artistas e intelectuais “descobrem” J. Borges e passam a 
encomendar-lhe gravuras que não se destinam mais à ilustração de folhe-
tos17. Algumas dessas obras dão origem a dois álbuns prestigiosos, de que 
participam importantes personalidades da cultura pernambucana: Ariano 
Suassuna, por exemplo, assina os textos de apresentação, afirmando que 
J. Borges é “o maior gravador popular do Nordeste”18. Borges também re-
aliza um grande número de matrizes para o acervo da Casa das Crianças 
de Olinda, de Giuseppe Baccaro, e para Carlos Ranulpho, galerista que 
realiza as primeiras grandes exposições de gravura popular, pelo Brasil, 
iniciando o comércio dessa arte em grande escala19. Enfim, o reconheci-
mento da obra de J. Borges se traduz pela utilização de suas gravuras na 
abertura da novela Roque Santeiro, da famosa TV Globo20.
Nessa primeira fase, portanto, Borges participa do movimento de valori-
zação da gravura popular pelos meios letrados, que acontecia ao mesmo 
tempo no Ceará, onde se destacava a obra de Mestre Noza. E assim 
como no caso de Noza, a participação nesse movimento fez com que J. 
Borges saísse do anonimato em que vivia como simples ilustrador de 
folhetos, para revelar-se ao público admirador da arte popular, formado 
essencialmente por pessoas das classes média e alta. Ao contrário de 
Mestre Noza, no entanto, essa transformação traria mudanças impor-
tantes para J. Borges, melhorando visivelmente seu nível de vida, como 
mostra o depoimento de Amaro Francisco, seu irmão, que se inicia na 
gravura popular influenciado pelo sucesso de Borges:

15 J. Borges publicou duas 
autobiografias com diver-
sas informações sobre sua 
vida e sua obra: Borges e 
Coimbra (1996) e Borges 
(2002). 
16 Cf. Borges e Coimbra 
(1996), p. 24.
17 “Em 1972 surgiram 
vindos do Rio de Janeiro, 
os pintores paisagistas Ivan 
Marqueti e José Maria de 
Souza que visitando-me 
em Bezerros se depararam 
comigo fazendo capas de 
Folhetos. Gostaram muito 
do meu trabalho e acaba-
ram encomendando várias 
gravuras em tamanhos 
maiores com temas ao meu 
inteiro critério”: cf. Borges e 
Coimbra (1996), p. 27.
18 Cf. álbum A Vida do 
Padre Cícero  Gravada por 
José Borges (1972), s. p, 
organizado por Liêdo 
Maranhão e com projeto 
gráfico de Gilvan Samico. 
O outro álbum, J. Borges 
– 10 gravuras (1973), foi 
publicado pelo galerista 
Carlos Ranulpho, com 
projeto gráfico ainda 
mais requintado: a obra 
tem capa dura, grandes 
dimensões (45 x 47 cm) e 
as gravuras são montadas 
com passe-partout.
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[J. Borges] chegou em Escada [cidade onde vivia Amaro Francisco]: cha-
péu bonito, pé no sapato, roupa boa, bolsa de lado... Eu digo: “Ói rapaz, 
melhorasse a situação? Pegasse a loto, foi?”. Ele disse: “Nada, rapaz, eu 
tô noutra”. Ele propagou cordel vinte anos, na feira, mas dessa vez apa-
receu essa “bocada de xilogravura”, como ele dizia. Então ele chegou, 
foi me explicar o que era xilogravura. Eu não entendia. Ele disse: “Vai lá 
em casa que eu te mostro”. (Entrevista do autor com Amaro Francisco, 
em 20/08/2000)
Essa fase de prosperidade se extingue, no entanto, progressivamente, à 
medida que a gravura popular deixa de ser uma “novidade”, provocando 
uma grande queda nas encomendas e nas vendas. A situação chega a tal 
ponto que, em 1990, J. Borges se vê obrigado a escrever uma carta a Aria-
no Suassuna, pedindo-lhe para intervir na imprensa e junto aos governan-
tes, a fim de encontrar uma solução para a crise. Nesta carta, porém, ele 
não se refere especificamente à gravura, mas à crise na edição de folhetos, 
que ameaça fechar as portas de sua Folhetaria Borges, que ele apresenta 
como a última em funcionamento no Nordeste. Para ele, a razão dessa 
crise não era a falta de interesse do público, mas os custos de produção:
Os revendedores me dizem que a procura nas feiras e praças atinge a um 
público de seis a 80 anos, numa visão clara de que o cordel está forte da 
demanda e morre por falta de alimento na produção. (Citado em Maciel, 
1990, p. 7)
No ano seguinte, J. Borges volta a ocupar as páginas dos jornais do Re-
cife, dessa vez não para lançar um pedido de socorro, mas para divulgar 
sua mais nova criação: uma série de xilogravuras para o livro Las pala-
bras andantes, do escritor uruguaio de renome internacional, Eduardo 
Galeano21. São descritos todos os detalhes do projeto, inclusive o acordo 
financeiro firmado entre o escritor e o gravador: J. Borges deveria fazer 
cento e cinquenta gravuras, recebendo por cada uma setenta dólares, o 
que daria, no final, cerca de nove mil dólares. Para o gravador, esse novo 
trabalho tinha chegado no momento certo, sendo mais que providencial: 
O cordel passa por uma de suas piores crises. A economia do país vai 
mal e o turismo caiu muito. A saída dos folhetos e das gravuras tem sido 
pequena. Para completar, há quatro anos venho tentando um financia-
mento para comprar uma impressora nova e até agora somente conse-
gui promessas. (citado em Pereira, 1991, p. 1)

 Vê-se, portanto, que J. Borges se contradiz de um ano para o outro. De 
fato, se antes ele afirmava que a demanda de folhetos não havia diminuído, atri-
buindo a crise do cordel aos custos de produção, agora ele admite que “a saída 
dos folhetos e das gravuras tem sido pequena”, sugerindo a falta de interesse do 
público. O jornalista que lhe entrevista nota, inclusive, que a Folhetaria Borges, 
em Bezerros, está cheia de “folhetos de cordel encalhados”. Por outro lado, J. 
Borges reclama por não conseguir um financiamento para comprar uma prensa 
nova, mas diz também que utilizou o dinheiro já recebido de Eduardo Galeano – 
cerca de quatro mil dólares – para comprar um automóvel. 

19 Analisamos longamente 
as atividades de Giuseppe 
Baccaro e Carlos Ranul-
pho relacionadas à gra-
vura popular em Ramos 
(2005), p. 342-354.
20 A novela, no entanto, 
não iria ao ar, censurada 
pelos militares no poder. 
Somente dez anos depois, 
já com a redemocratiza-
ção, Roque Santeiro seria 
transmitida, mas numa 
nova versão e com uma 
nova abertura.
21 No Brasil, publicado 
com o título As palavras 
andantes (1994).
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Isso revela a verdadeira situação vivida pelo poeta, editor e gravador po-
pular. Se ele não investe mais nos folhetos de cordel, comprando uma prensa 
nova com seus próprios recursos, é porque sabe que isso não vai lhe trazer lu-
cro, pois já não existe público suficiente para rentabilizar esse tipo de produção. 
Porque, então, ele se mostra tão apegado à edição popular? Com certeza, pelo 
seu amor sincero pela literatura de cordel, com a qual trabalhava há tanto tempo, 
mas também porque, se apresentando com o “último editor em atividade”, ele 
podia sensibilizar intelectuais e governantes, pleiteando financiamentos oficiais.

 Em todo caso, o fato de ilustrar o livro de um escritor tão famoso quanto 
Eduardo Galeano, traduzido em diversas línguas e publicado em diferentes países, 
abriria novas portas para J. Borges, principalmente no cenário internacional, mar-
cando o início da segunda – e mais brilhante – fase de sua carreira como gravador.

 Em 1992, ele é convidado a expor e a ministrar uma oficina de xilogravu-
ra22 no Museum of International Folk Art de Santa Fé, nos Estados Unidos, que 
também compra várias obras para seu acervo: trata-se da primeira de uma série 
de viagens ao exterior, principalmente aos Estados Unidos, mas também à Suíça, 
França, Alemanha, Portugal, Cuba e Venezuela23. Em 1999, J. Borges recebe das 
mãos de Fernando Henrique Cardoso, então Presidente da República, a presti-
giosa Ordem do Mérito Cultural, “por suas contribuições à cultura brasileira”. 
Em 2002, o New York Times publica uma longa reportagem sobre o gravador 
popular, louvando-o como “a Master of a Folk Tradition”24. No mesmo ano, Pablo 
Stalli, galerista e marchand da obra de Borges em Zurique, na Suíça, consegue 
incluir uma de suas gravuras no calendário de luxo distribuído pela ONU aos 
chefes de Estado do mundo todo. Ainda em 2002, ele é considerado Patrimônio 
Vivo de Pernambuco, passando a receber uma pensão vitalícia. Enfim, em 2003, 
J. Borges organiza uma grande festa para inaugurar o Memorial J. Borges, cons-
truído ao lado de sua casa, em Bezerros, tendo deixado seu antigo ateliê para os 
filhos que também seguiram a carreira de gravador25.

 Todas essas ações acabam fazendo com que J. Borges chegue aos se-
tenta e cinco anos – a serem completados nesse ano de 2010 – como o mais 
conhecido e celebrado dos gravadores populares brasileiros, gozando de um 
enorme prestígio nacional e internacional, e apresentando um nível de vida 
que, se ainda não pode ser comparado ao de artistas eruditos famosos, pelo 
menos se distingue muito do nível de vida da maioria dos artistas populares 
brasileiros. 

22 Vale salientar a impor-
tância dessa nova ativi-
dade desenvolvida pelo 
gravador popular, que 
confirma definitivamente 
seu novo estatuto: se, 
antes, ele transmitia seu 
saber de maneira espon-
tânea e informal, segundo 
a tradição popular, agora, 
ele sistematiza esse saber, 
transmitindo-o de maneira 
oficial, nos moldes do 
sistema letrado.
23 Cf. Victor (2003). Em 
2004, J. Borges teria reali-
zado sua sexta viagem aos 
Estados Unidos.
24 Cf. Rohter (2002).
25 Pelo menos três filhos 
de J. Borges seguiram a 
profissão de gravador, por 
influência direta do pai: J. 
Miguel, Manassés e Ivan.
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Aliás, é interessante comparar o destino de J. Borges ao de Mestre 
Noza, expoente da gravura popular nos anos 1960 e 1970, para avaliar as 
mudanças ocorridas no estatuto e na vida do gravador nas décadas seguintes. 
Em primeiro lugar, do ponto de vista do reconhecimento e da fama, constata-
-se que a diferença entre os dois gravadores não é muito grande: como vimos 
anteriormente, Mestre Noza também foi considerado um artista excepcional 
em seu tempo, fazendo muito sucesso dentro e fora do Brasil. No entanto, 
isso nunca lhe permitiu alçar vôos tão altos quanto os de J. Borges, tendo vi-
vido sempre de maneira extremamente simples, com pouquíssimos recursos, 
recluso em sua Juazeiro do Norte. Na verdade, a única vez em que deixaria 
essa cidade seria, não para participar de exposições e ministrar oficinas in-
ternacionais, como J. Borges, mas para viver aos cuidados de suas filhas em 
São Paulo, pobre e doente.

 O que poderia, então, explicar destinos ao mesmo tempo tão parecidos e 
tão diferentes? Mestre Noza, como vimos, sempre trabalhou como um artesão, 
fazendo gravuras da mesma forma que esculturas: utilizando a mesma madei-
ra, os mesmos instrumentos, e vendendo as obras prontas – matrizes gravadas 
ou estatuetas – ao primeiro comprador que aparecesse, por um preço calculado 
certamente em função de suas necessidades mais imediatas. Por outro lado, se 
ele não era indiferente ao sucesso – conta-se que a parede de seu ateliê ostentava 
fotos suas com visitantes estrangeiros, certamente motivo de grande orgulho26 –, 
ele não procurava tirar partido desse sucesso, conservando sempre uma modéstia 
característica. Essa atitude seria louvada, inclusive, como uma prova de autenti-
cidade do verdadeiro “artista do povo”, humilde e sem ambição, por intelectuais 
imbuídos de um preconceito tipicamente folclorista: o de que a arte popular deve 
ser feita sem interesse pecuniário, para assegurar a “pureza” das obras27.

  Já em relação a J. Borges é possível distinguir dois tipos de atitude. No iní-
cio de sua carreira, principalmente nos anos 1970, ele também parecia agir como 
um artesão, vendendo suas matrizes gravadas a colecionadores e galeristas, que 
as utilizavam como queriam. Com o tempo, no entanto, ele aprendeu que podia 
ser o proprietário e administrador de sua própria obra, conservando as matrizes 
e vendendo apenas as impressões sobre papel, como faz o gravador erudito. 
Da mesma forma, se aconteceu de ele subestimar o preço de seus primeiros 
trabalhos, a experiência lhe ensinou a cobrar o que lhe parecia justo, em troca 
de obras e serviços: nos Estados Unidos, por exemplo, a venda de gravuras e os 
cachês pagos por oficinas e palestras lhe rendem, em média, a cada viagem, três 

26 Cf. Casimiro (1997).
27 Ver, por exemplo, Tavares 
(1997). Sobre os conceitos 
– e preconceitos – folcloris-
tas, analisados no contexto 
especificamente brasileiro, 
ver Vilhena (1997).



217

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

mil dólares28. Por outro lado, ao contrário de Mestre Noza, J. Borges entendeu 
que a publicidade é um aliado indispensável para se destacar num mundo com-
petitivo. Daí o cuidado de divulgar cada uma de suas conquistas, de maneira a 
fazê-las aparecer na imprensa, e de pedir, sempre que necessário, testemunhos 
de admiração e amizade a pessoas importantes29. Em contrapartida, expressa 
sua gratidão registrando seus próprios filhos com nomes de personalidades que 
lhe ajudaram a crescer na vida, segundo uma tradição popular nordestina30.  

Enfim, é preciso destacar a grande habilidade de J. Borges para adaptar 
sua imagem pessoal às expectativas criadas em torno do artista popular. 
Aqui também, a comparação com Mestre Noza é bastante reveladora. 
Apesar de ter nascido, como Borges, numa família de pobres agricul-
tores, Noza sempre se orgulharia de seu sobrenome, usando-o como 
prova de suas origens holandesas: “Nick [...] é uma descendência ho-
landesa. Nem brasileiro eu sou. Não gosto de ser brasileiro, porque o 
brasileiro só fecha a porta quando é roubado”31. Por outro lado, apesar 
de quase analfabeto, ele se gabava de estudar francês e inglês “sem mes-
tre”, o que se confirma em uma gravura de 1962, onde ele identifica a 
companheira de Lampião, não como Maria Bonita, mas como Maria Joli 
(pronúncia da palavra “jolie”, que significa “bonita” em francês)32. Em 
seguida, com a publicação de seu álbum na França, que lhe abriu as por-
tas para o sucesso, a francofilia de Mestre Noza aumentaria mais ainda, 
como foi assinalado anteriormente33.

Já a imagem que J. Borges constrói de si mesmo é o extremo oposto da 
xenofilia de Mestre Noza. Em suas diversas entrevistas, ao invés de se 
orgulhar de sua inquestionável ascensão social, que o colocou na posi-
ção de um verdadeiro artista internacional, Borges sempre enfatiza suas 
origens sertanejas e nordestinas, apresentando-se como um matuto de 
pouquíssimas letras, às vezes até como analfabeto34. Para um livro au-
tobiográfico publicado em 2002, ele chega mesmo a dispensar “a ajuda 
de “pessoas cultas” porque prefere a presença de erros gramaticais num 
autêntico retrato seu e de suas verdadeiras lembranças”35. Ora, é preciso 
insistir sobre a artificialidade desse tipo de atitude, ainda mais quando 
se sabe que os grandes poetas populares sempre procuraram respeitar 
a língua culta, fazendo questão de corrigir seus erros a cada nova edição 
de um folheto36. J. Borges compreendeu, no entanto, que no contexto 
de valorização da literatura de cordel pelos meios letrados, era preciso 
alimentar essa imagem do artista popular ignorante, quase caricato, para 
satisfazer o novo público a que se destinava37.

Portanto, a partir dos percursos e dos destinos de Mestre Noza e J. 
Borges, conclui-se que a “invenção” do artista no universo da gravura 
popular resultou num processo bastante complexo, em que se desta-
cam dois tipos de comportamento. Por um lado, o novo artista que ainda 
manteve-se apegado a práticas tradicionais, definidas no tempo em que 
sua gravura servia apenas à edição popular, não teve condições de tirar 
pleno benefício da valorização de sua obra e do reconhecimento de seu 
talento, continuando a trabalhar e a viver como qualquer artesão. Por 
outro lado, o artista que compreendeu as novas possibilidades abertas 

28 Cf. Burckhardt (2002).
29 Testemunhos dessa 
natureza formam, por 
exemplo, todo um capítulo 
de seu livro autobiográfico: 
Borges e Coimbra (1996). 
30 J. Borges deu os 
seguintes nomes a seus 
filhos, em homenagem às 
seguintes personalidades : 
Ariano (Ariano Suassuna), 
Ivan Marqueti (I. Marquet-
ti, pintor que o “descobriu” 
em 1972); Rafael (Rafael 
Przytyk, colecionador), 
Baccaro (Giuseppe Bacca-
ro, colecionador), Joaquim 
(o pai de J. Borges, mas 
também Joaquim Falcão, 
presidente da Fundação 
Roberto Marinho, que sub-
vencionou seu primeiro 
livro autobiográfico) – cf. 
Moura (2002).
31 Citado em Tavares 
(1997), s. p. Mestre Noza, 
que não tinha certidão 
de nascimento, dizia que 
seu nome completo era 
Inocêncio 
32 Cf. Álbum Vida de Lan-
piao [sic] Virgulino Ferreira 
Gravada por Mestre Noza  
Juazeiro CE Brasil 1962 
(1979). Sérvulo Esmeral-
do, que mora em Paris 
quando vai encomendar 
uma Via Sacra a Mestre 
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por essa valorização e por esse reconhecimento não hesitou em adotar 
novos procedimentos para projetar-se e alcançar patamares elevados no 
trabalho e na vida, mas sempre mantendo a antiga imagem de artesão, 
condição essencial para ser considerado um “autêntico artista do povo”. 
Entre o real e o simbólico, entre o tradicional e o moderno, entre o ser 
e o não ser, o gravador popular pôde, então, inventar-se e reinventar-se 
artista, forjando sua história e construindo seu espaço no cenário da 
arte brasileira.
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A CHARGE MUITO ALÉM DOS FATOS: 
ANÁLISE DOS ELEMENTOS PLÁSTICOS DA ENUNCIAÇÃO DE HUMOR
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Resumo
Este artigo busca mostrar o desempenho da charge, pelos valores de sua plasti-
cidade. São expostos alguns dos elementos morfológicos, dinâmicos e escalares 
da imagem e analisados os efeitos de sentidos que os mesmos produzem. Os 
aspectos semânticos são abordados, como polifonia e interdiscurso, porém os 
aspectos plásticos interessam mais a este trabalho. A análise leva em conside-
ração a formação do discurso plástico de humor e a importância dos papéis do 
enunciador e enunciatário. Muito além de um discurso repleto de valores histó-
ricos e ideologias fragmentadas, a charge carrega elementos plásticos, inerentes 
à imagem, com capacidade suficiente para produção de sentidos.

Palavras-chave: Charge; enunciado; imagem; efeitos de sentido; estratégia.

Abstract
This paper aims to show the development of cartoon, under their plasticity va-
lues. Some of the morphologic, dynamic, and scalar elements are exposed and 
the meaning effects they produce are analyzed. Semantic aspects are approa-
ched, with polifony and interdiscourse; however, the plastic aspects are more 
interesting for this research. Cartoon analysis is obtained taking into considera-
tion the formation of the plastic speech in humor and the importance of the roles 
played by enunciator and enunciatee. Much more than a speech full of historic 
values and fragmented ideologies, cartoon carries plastic elements, inherent to 
image, with enough capacity for meaning production.

Keywords: Cartoon; statement; image; meaning effects; strategy.

1 Introdução

O presente trabalho tem por finalidade analisar duas charges jornalísticas 
sob dois aspectos, o semântico e o plástico. O esforço maior será na análise dos 
elementos plásticos da imagem, uma vez que os aspectos semânticos recaem em 

* Graduado em Comu-
nicação Social pela UPF/
RS, com especialização 
em Marketing pela Escola 
Superior de Propaganda 
e Marketing –ESPM-POA. 
Seu mestrado envolve a 
análise das significações 
plásticas e semânticas da 
charge.
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ideologias e fatores sociais distintos e múltiplos, dificultando assim a análise da 
capacidade e atribuição real de sentidos produzidos pela charge.

Nesta tarefa serão usados autores que trabalham com as estruturas da 
imagem, em especial Justo Villafañe, que teoriza sobre os elementos morfológi-
cos, dinâmicos e escalares das manifestações pictóricas.

Para auxiliar nesta busca de efeitos de sentido da charge, Algirdas Julien 
Greimas será usado com seu método de análise semiológica, o quadrado greima-
siano. As dimensões semânticas e plásticas serão avaliadas através dele.

A força do discurso de humor e algumas de suas particularidades jun-
tamente com as performances da enunciação na construção do discurso serão 
abordados neste trabalho.

2 Além dos fatos

O mais comum em análise de charges jornalísticas é focar seus aspectos 
semânticos. Através deles, tanto o autor, enunciador, quanto o leitor, enunciatário, 
viajam pelos interdiscursos propostos no desenho e que são baseados em fatos 
do cotidiano. São aspectos da enunciação a elaboração da mesma pelo enunciador 
prevendo o espaço do enunciatário e a apropriação da enunciação, pelo enuncia-
tário. Como afirma Fiorin (1996, p. 42), “a enunciação tem o poder de convocar 
aqueles a quem diz tu e instaurar como pessoas aqueles a quem dá a palavra”.

Fiorin (1996), quando cita Greimas, afirma que o sujeito da enunciação, 
quando usa a linguagem, constrói o mundo enquanto objeto ao mesmo tempo 
em que constrói a si mesmo. Desta forma, a construção permanente e inces-
sante dos discursos, ao serem tomados como enunciados, permite uma múlti-
pla construção de interpretações onde cada enunciatário reconstrói o discurso 
colocando-se nele. 

Schüler (2001, p. 81) ao analisar o pensamento de Heráclito sobre o discur-
so compara a composição de um vaso de cerâmica a um discurso onde encontra-
-se o diálogo de vários outros discursos. Do ceramista, do pintor, do produtor, do 
distribuidor e do comprador. Estes “entram no espaço comum e deixam marcas 
que atraem a atenção mesmo depois de muitos séculos” (SCHÜLER, 2001, p. 81).
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A multiplicidade de reconstruções do enunciado é dada na charge, em 
grande parte pelo seu poder de interdiscursividade. O interdiscurso, como afir-
ma Maingueneau (1997, p. 112), “consiste num processo de reconfiguração in-
cessante”, neste processo o tecido discursivo é rompido e são incorporados ele-
mentos produzidos fora dele. Neste momento, os elementos externos suscitam 
os elementos internos do discurso, os exaltam ou até mesmo, os fazem perder a 
importância diante da criação de novos significados interdiscursivos. Aqui é ela-
borada a surpresa do texto chargístico. A criação de uma nova significação entre 
dois ou mais discursos pega o enunciatário de surpresa, o ajuda a interpretar tal 
fato retratado na charge sob uma forma que até então estava velada.

A polifonia, por sua vez, prevê que dentro do discurso da charge são 
alocadas várias asserções atribuídas a outros enunciadores ou interlocutores, 
como afirma Romualdo (2000, p. 64) quando cita Ingedore Koch e tenta explicar 
a noção de polifonia construída por Oswald Ducrot, quando expõe a possibilida-
de de dois tipos de polifonia: a polifonia de locutores, quando existe mais de um 
locutor num mesmo enunciado, e a polifonia de enunciadores, quando existem 
mais de um enunciador num mesmo enunciado.

Romualdo (2000, p. 67) ao considerar a intertextualidade em seu sentido 
amplo, que corresponde à interdiscursividade, estabelece equivalência dos con-
ceitos de interdiscursividade e polifonia para sua análise de charges e afirma que 
“a construção do sentido de um texto passa pela existência de outros textos, fa-
zendo emergir vozes de enunciadores diferentes, o que caracteriza a linguagem 
humana como essencialmente polifônica”.

3 O aspecto plástico

Junto com a polifonia e o interdiscurso, a charge faz uso dos recursos 
plásticos para passar sua mensagem. Neste ponto, os elementos constitutivos 
da imagem: morfológicos, dinâmicos e escalares, são trazidos da teoria da ima-
gem elaborada por Villafañe (2000). Para uma análise de significação da imagem, 
o autor considera necessária uma separação entre os conceitos plásticos e se-
mânticos da mesma. Para Villafañe (2000, p. 21), deve-se compreender que os 
elementos icônicos são portadores de um tipo de significação que não é dada 
à análise semântica uma vez que a manifestação plástica é, antes de qualquer 
discurso, uma imagem.



223

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

Fazem parte dos elementos da imagem tratados por Villafañe (2000): ele-
mentos morfológicos divididos em ponto, linha, plano, textura, cor e forma; ele-
mentos dinâmicos que tratam da temporalidade expressa na imagem juntamente 
com a tensão e o ritmo produzidos; elementos escalares que estudam a dimen-
são, o formato, a escala e a proporção. Estes elementos dão materialidade ao dis-
curso chargístico e, em sua particularidade, produzem sentidos dando condições 
à composição do texto de humor.

O pintor Wassily Kandinsky buscava algo parecido. Segundo Barros 
(2006, p. 170), Kandinsky buscava identificar os princípios da composição pic-
tórica numa teoria da criação, válida para todas as culturas. Sendo ele um dos 
pioneiros neste intento e escrevendo estes estudos em seu livro Ponto, linha, pla-
no. Buscava ele mostrar que as formas e as cores possuem conteúdo próprio e 
são capazes de comunicar. Segundo Barros (2006, p. 159), “um triângulo suscita 
movimentos espirituais diferentes de um círculo: o primeiro dá a sensação de 
algo que tende para o alto, o segundo de algo concluído”.

Munari (1997, p.69), ao analisar a comunicação visual a divide em duas 
partes: a mensagem contida na imagem e o suporte visual. Define o suporte visu-
al como os elementos que tornam visível a mensagem, imagem. Textura, forma, 
estrutura, módulo e movimento são os elementos do suporte visual definidos 
por Munari (1997). O autor diz que todas estas partes devem ser consideradas 
e aprofundadas para serem usadas com o máximo de coerência em relação à 
informação que está sendo passada. 

Fica clara aqui a importância atribuída por Munari (1997) aos elementos 
da composição da imagem e divisão que ele também estabelece entre o aspecto 
semântico e plástico da expressão visual.

4 O humor na charge

Antes de buscar mostrar fatos de forma mais descontraída ou expor a 
destreza e o talento do chargista com sua qualidade de traço, a charge tem a fina-
lidade de levar o discurso à comicidade. Esta exposição interdiscursiva de fatos 
reais, violentos, do dia-a-dia, políticos, econômicos ou religiosos leva ao riso, 
pois foge do desempenho de discurso esperado pelo enunciatário.
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Propp (1992, p. 28) analisa os aspectos do riso ligados ao cômico e nesta 
tentativa afirma que a zombaria, o aspecto do humor que leva o ser humano em 
suas relações a depreciar, zombar, ridicularizar o próprio homem, é o tipo de riso 
que prevalece. Adiante, Propp (1992, p. 38), em sua análise do cômico na nature-
za, afirma que o homem ri dos animais e que o mais ridículo deles é o macaco, 
pois é o que mais lembra o homem.

Parece bastante proveitosa tal análise uma vez que, nas charges analisa-
das neste trabalho a figura humana é exposta e as situações são de depreciação. 
O cômico não vinga em charges que procuram enfatizar, engrandecer, somar, 
enaltecer, homenagear algum fato ou pessoa. Estas, geralmente, deixam transpa-
recer mais a influência do enunciador do que o esforço do próprio na busca do 
enunciatário, quando da elaboração do enunciado.

5 Análise das charges

 Para o corpus de análise deste trabalho foram escolhidas duas charges do 
site Charge online1, dos autores Sponholz e Sinovaldo, e para auxiliar a análise 
greimasiana, uma imagem do blog Almanaque da Fórmula 12 foi extraída. O tra-
balho destacará os aspectos semânticos e plásticos sendo que o foco de análise 
se concentrará nos aspectos plásticos da imagem.

Figura 1 – Charge de Sponholz. Fonte: Charge online (2009).

1 www.chargeonline.com.br.
2 www.almanaquedaformula1.
com.br.
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Primeiramente são expostos os significados semânticos contidos na char-
ge de Sponholz. A mensagem se baseia nos atos de violência que vêm ocorrendo 
na cidade do Rio de Janeiro. O autor procura formar um interdiscurso entre os 
eventos que a cidade vai sediar (o verão de 2010, a Copa do Mundo de 2014 e as 
Olimpíadas de 2016), a representação do turista, a cidade como cartão postal e 
a idade medieval dando a entender que, para o turista poder desfrutar das bele-
zas do Rio de Janeiro, terá de usar armaduras para sua segurança. As próprias 
armaduras contêm um significado semântico muito bem conhecido e trabalha-
do pelo chargista. Ela lembra equipamento de segurança usado em batalhas na 
Idade Média. Praticamente todo o corpo é coberto por ferro. Um desconforto 
suportado pela tentativa de manter-se vivo.

O cenário de praia construído na charge não comporta de forma harmô-
nica a imagem da armadura. Este choque semântico fica evidente. Ao fundo, o 
relevo lembra um dos cartões-postais da cidade, o Pão-de-Açúcar. A maré calma 
e, em primeiro plano, o coco segurado por um turista, remetem ao sentido de 
desfrute, tranquilidade, beleza.

 O quadrado semiótico de Greimas merece aproveitamento, nesta charge, 
em seu conteúdo semântico. As representações de calma, tranquilidade, beleza 
natural e cidade turística ficam em oposição à ideia de insegurança, intranquili-
dade, prevenção e proteção de metal. Lorenzo Vilches (2000, p. 52) aplica o qua-
drado semiótico em suas análises de imagens para tentar explicar o contraste 
entre os planos da fotografia. O mesmo pode ser feito aqui, na Figura 2:

Figura 2 – Quadrado semiótico de Greimas. Fonte: Greimas (1975).



226

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

No quadrado semiótico de Greimas (1975) ficam evidentes as relações de 
choque dos elementos semânticos postos na charge em questão. O sema S1, se-
gurança, se coloca no eixo dos contrários ao sema S2, violência. Já S1, no esque-
ma dos contraditórios, se coloca em contradição ao sema –S1, armadura deitada. 
Por sua vez, o sema S2, violência, coloca-se no esquema dos contraditórios com 
–S2, água de coco.

Considerando a estrutura do eixo S como positiva no plano semiótico, -S 
coloca-se em situação de neutralidade com o eixo S, configurando-se –S como 
nem S1 nem S2, ou seja, estas posições negativas na charge referem-se a uma po-
sição intermediária entre a segurança e a violência, nem segurança, nem violên-
cia. Tem-se então, água de coco e armadura deitada como nem segurança e nem 
violência revelando assim a intenção do autor em retratar, pelo interdiscurso, 
situações antagônicas produzindo ironia.

Interessante destacar que o quadrado semiótico é capaz de reproduzir 
a estrutura semântica de qualquer discurso, seja texto ou imagem. Aqui, a es-
trutura do quadrado aplica-se à charge não só por seus elementos semânticos, 
colocados nos eixos dos contrários, dos contraditórios e na dêixis de implicação, 
mas também na distribuição plástica dos elementos da imagem. Parece até que a 
distribuição plástica da charge em análise se aplica perfeitamente às disposições 
dos semas na estrutura do quadrado greimasiano.

Na charge de Sponholz observa-se o uso da perspectiva para produzir um 
terceiro plano à figura. Com a linha do horizonte bem definida e usando a cor 
azul clara, o chargista começa desenhando um ambiente de praia. Barros (2006, 
p.172), explica que Wassily Kandinsky definia o azul como uma cor imaterial e 
que se distancia do espectador, bem aplicada nesta charge onde o mar assume 
a função de distanciamento nos planos. No terceiro plano as elevações em tom 
escuro denotam o “Pão-de-Açúcar”, cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, 
desenhado com linhas que se elevam e baixam procurando sempre a superfí-
cie próxima à linha do horizonte, denotando assim massa ligada à terra, relevo. 
Também contribui esta linha para dar sentido de terceira dimensão ao desenho. 

Dondis (1997, p.75) fala sobre o efeito de dimensão do desenho como sen-
do um efeito de ilusão. O autor ainda fala da linha do horizonte, de onde nascem 
as linhas que definem a perspectiva do desenho, como sendo o nível do olho.
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A ideia de ambiente calmo é reforçada pelas curvas desenhadas no céu 
passando sentido de leveza. Estas estão a representar pássaros. A textura usada 
pelo artista para compor o céu também serve para definir o plano do desenho, 
tanto que ela vai se desfazendo à medida que se aproxima da borda. O plano aqui 
expresso refere-se ao plano da representação, espaço plástico do desenho que 
também assume importância na construção da bidimensionalidade do desenho, 
ou seja, em cima dele desenha-se o primeiro plano. Como afirma Vilches (2000), 
ele se associa à cor e à textura, para compor o espaço da charge. 

A linha usada em segundo plano define o encontro da água do mar com a 
areia. Novamente, o artista usa aqui a ondulação da linha para passar o sentido 
de suavidade. Contrastando com a suavidade das linhas desenhando a paisa-
gem da charge no segundo e terceiro plano, encontram-se em primeiro plano 
figuras desenhadas com linhas mais retas e bem definidas. Estas constituem, 
juntamente com pontos colocados em paralelo com algumas linhas, chapas de 
um material rígido.

O efeito de rigidez pode ser percebido aqui pela cor cinza usada e pela 
definição das linhas da armadura. Na composição total das figuras em primeiro 
plano percebe-se que elas irrompem para uma extremidade denotando assim 
ataque, agressividade. As linhas que compõem a armadura tendem a desenhar 
esta dinâmica de ataque.

Para criar mais um contraste nesta cena, o chargista desenha, no colo de 
uma das armaduras, um coco. Linhas suaves em círculo. Outra adaptação à cena 
pode-se perceber na silhueta da armadura do meio, onde as linhas rígidas da 
armadura dão lugar ao contorno suave que define o corpo de uma mulher.

Percebe-se também a intenção de contraste com o desenho na posição das 
armaduras. A da esquerda está em pé, com membros colocados uniformemente. A 
do meio, além de estar segurando um coco, ergue a perna e equilibra-se na ponta 
de um dos pés. Esta desenvoltura colabora para o sentido de suavidade, delicadeza. 
Enquanto isso, a armadura da direita está deitada. As linhas são retas e austeras, 
mas flexionam em uma das pernas e braços produzindo sentido de descontração. 

Um elemento interessante na construção destas armaduras é observável 
à medida que a da esquerda e do meio tensionam com as demais linhas da pai-
sagem, pois são desenhadas na vertical, enquanto que a armadura da direita é 
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desenhada deitada, com a cabeça apontada para a esquerda. Este sentido do dese-
nho produz efeito de harmonia e desenvoltura sem resistência em relação com o 
desenho da linha do horizonte que praticamente define a charge em seus planos.

A cor amarela do sol e da areia da praia juntamente com a sombra proje-
tada das armaduras inquietam o leitor, pois representam calor. Lembrando no-
vamente o pensamento de Kandinsky sobre as cores, para o autor o amarelo é 
excêntrico e se aproxima do espectador. É explosivo, agressivo, opressor, inso-
lente, louco (Barros, 2006, p. 173). A posição das armaduras da esquerda e do 
meio são ligeiramente voltadas para frente da posição do sol no plano, o que co-
labora, juntamente com a cor quente, para dar sentido de temperatura elevada.

A textura da areia da praia em relação ao barco que está no mar revela o 
cuidado do chargista para estabelecer diferenças entre os planos. Os pontos na 
areia, grãos, se postos em primeiro plano junto com o barco que está no mar, em 
segundo plano, são desproporcionais. O barco é ali representado pela sua estru-
tura mínima. Isto deixa claro que, quanto mais próximo do primeiro plano a es-
trutura da figura se enriquece de formas, quanto mais afastada do primeiro plano, 
acaba restando somente seu formato estrutural. Como afirma Villafañe (2000), a 
invariabilidade da forma estrutural do objeto garante seu reconhecimento sempre.

Os anúncios em formato retangular postos na imagem quebram com a uni-
formidade do traço do chargista. Chamam a atenção pelo contraste, pois parecem 
não pertencerem ao mesmo plano. As representações dentro dos retângulos apre-
sentam texturas diferenciadas das da charge, dando o sentido de um plano criado 
dentro do primeiro plano, mas que, apesar do esforço de colocá-lo numa propor-
ção correta com os outros elementos, parece não se misturar aos demais planos 
da charge. São “cicatrizes” do desenho. Como fala Dondis (1997) ao explicar o 
contraste na composição, que afirma que ver significa classificar padrões com o 
objetivo de compreendê-los, sendo que a ambigüidade é seu inimigo natural.

É destacável que a presente charge trabalha quase que totalmente com 
contrastes de composição. O chargista buscou nesta estratégia força figurativa 
para representar a idéia de que, apesar do ambiente agradável, harmônico, belo 
da cidade do Rio de Janeiro, a violência é presente e força os turistas a se defen-
derem a qualquer custo. O exagero na forma de defesa está representado pela 
armadura posta em um lugar onde o consenso é o uso mínimo de vestimenta, 
como foi demonstrado com o uso do quadrado semiótico.



229

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

A colocação das três figuras anunciando eventos, verão 2010, Copa do Mun-
do de 2014 e Olimpíadas de 2016, que acontecem na mesma cidade, causa inquie-
tação, pois estes dividem espaço com o medo representado pelas armaduras dos 
turistas. É o uso do interdiscurso que colabora para a riqueza semântica da charge.

A Figura 3 apresenta outra charge, objeto de análise.

Na charge de Sinovaldo, Figura 3, novamente observa-se o trabalho com 
terceiro plano, sendo que este está desfocado em comparação com os outros. 
O chargista aqui dividiu o plano plástico em dois hemisférios, da esquerda com 
forma estrutural do Cristo Redentor, cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, 
despontando sobre as nuvens. De frente para ele, só que do lado oposto, uma 
favela. Também representada mais por sua forma estrutural. 

A favela está posta de forma ascendente, da direita para a esquerda, e no 
plano situa-se pouco acima do Cristo Redentor, tanto que transpõe o plano plástico 
da charge. Esta posição denota certa grandeza ou superioridade diante da cidade, 
simbolizada pela imagem do Cristo Redentor. A posição dos personagens, volta-
dos para a esquerda, procura tensionar a aparente calmaria da cidade, representa-
da pelo Cristo Redentor desenhado em linhas limpas, torneadas e bem definidas, 
apesar de desfocadas. A favela, por sua vez, é desenhada por linhas retas, confu-
sas, quebradiças, mal definidas e de textura suja, passando o sentido de confusão.

Percebe-se também que o ponto de fuga parte da extremidade esquerda, 
justamente onde se localiza o Cristo Redentor. A luz vem deste ponto também, de 
cor amarela em dégradé ao branco, e causa sombra nos personagens denotando 

Figura 3 – Charge de Sinovaldo. Fonte: Charge online (2009).



230

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

assim conformidade, legitimidade à participação dos personagens, descritos ali 
como marginais, nas olimpíadas da cidade aos olhos de seu maior expoente.

O contraste da composição entre a luz e a sombra auxilia o tema proposto por 
Sinovaldo. Do lado esquerdo encontra-se a figura do Cristo Redentor, do lado direito 
a favela. Segundo o quadrado semiótico de Greimas (1975) estas duas figuras estão 
no eixo dos contrários enquanto que a posição mais elevada do morro da favela em 
relação aos extremos da imagem do Cristo Redentor constitui a dêixis negativa.

No pódium improvisado de caixotes de madeira pode-se observar nova-
mente o uso dos valores do quadrado semiótico. O segundo lugar compõe um 
elevado, que Greimas chama de esquema positivo. À medida que estas formas 
elevadas se aproximam do lado direito, tomam caráter negativo. O posto do meio 
é o de primeiro lugar e o terceiro, último da esquerda, amarga a derrota consti-
tuindo o esquema negativo. Interessante comparar a charge aqui analisada com 
o pódium de uma corrida de Fórmula 1, demonstrada na Figura 4, onde o modelo 
das posições de classificação se repete.

Figura 4 – Foto do pódium de Fórmula 1
Fonte: Blog Almanaque da Fórmula 1 (2009).
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Sinovaldo vai além no uso das contrariedades simbólicas. Usa a medalha 
olímpica cruzada no peito dos personagens com a alça do fuzil. Dois elementos 
semânticos colocados em sobreposição que denotam, com a medalha olímpica: 
união, solidariedade, irmandade, confraternização; com a alça do fuzil: força, ar-
mamento, resistência, ameaça. O uso estratégico destes dois elementos também 
pode ser analisado pela plasticidade. Enquanto o cordão da medalha olímpica é 
formado por dois vetores que se encontram no meio, em direção ao solo, pro-
duzindo efeito de sentido de equilíbrio, a alça do fuzil é desenhada por linhas 
que formam vetores dinâmicos na imagem, levando ao efeito de ação, projeção e 
consequente desequilíbrio em relação à medalha olímpica.

Uma tensão muito bem arquitetada vale registro nesta mesma charge. 
Tanto o Cristo Redentor quanto a favela estão desfocados em terceiro e segundo 
plano respectivamente, os personagens estão em primeiro plano. E o segundo 
plano do lado esquerdo? Percebe-se que Sinovaldo suprime o segundo plano do 
lado direito da imagem dando efeito de queda entre o primeiro e o terceiro.

A linha que desenha o chão do primeiro plano contrasta com o fundo 
longínquo do terceiro plano, onde está a imagem do Cristo Redentor, fazendo 
parecer que o fato se passa em um morro. Uma das nuvens que cerca o morro 
onde está o Cristo Redentor se confunde entre um suposto segundo e terceiro 
planos e sua posição remete à quebra da linha do horizonte, justamente o que 
produz este efeito plástico com os planos desta charge.

6 Considerações finais

A perspectiva em que os elementos plásticos da imagem são usados de-
nunciam a estratégia do enunciador da charge em passar sua mensagem. 

Aos olhos do enunciatário, muitos destes detalhes não lhes despertam 
a atenção, porém produzem os efeitos de sentido esperados pelo enunciador. 
A poluição visual e a imagem usada em grande escala na midiatização podem 
colaborar para isso. 

O elenco de detalhes como a distribuição dos elementos na imagem, a 
escolha da cor, o uso da perspectiva e a sábia utilização da linha para criar os 
planos dentro do desenho, tornam o simples desenho de humor em uma estra-
tégia comunicacional bastante eficaz. Se existe uma estratégia, existe um esforço 
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de persuasão pois, como afirma Peruzzolo (2008, p.160), “Persuasão é a decisão 
ou a adoção de uma idéia ou atitude pelo reconhecimento subjetivo do valor da 
mensagem ou do objeto, segundo os próprios critérios”. E aqui volta-se à impor-
tância dos aspectos plásticos da imagem pois, como foi mostrado, tem a capaci-
dade de persuadir, ofertando valores, sentidos, por si só a partir da apreciação 
subjetiva da imagem e não somente no contexto de onde e quando foi elaborada.

O quadrado semiótico mostra como o homem consegue elaborar e interpre-
tar mensagens visuais estabelecendo valores de oposição e contrariedade. Schüler 
(2001, p.80) ao analisar o pensamento de Heráclito sobre o discurso afirma que “a 
pintura realiza plasticamente o que a filosofia recolhe no conceito: a síntese dos 
opostos. Visual na pintura, verbal no discurso”. O autor coloca os que lidam com 
as tintas e os que lidam com as palavras num jogo de oposições que lhes permite 
dar vida aos sonhos e desejos do homem através dos discursos.
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Resumo
A procura de produzir uma arte que refletisse a identidade nacional levou o 
xilogravador pernambucano Gilvan Samico a utilizar as histórias narradas nos 
folhetos de cordel como fonte para suas obras. No entanto seus temas não se 
restringiram somente aos encontrados nos folhetos. Sua obra reflete um imagi-
nário nordestino repleto de elementos medievais. Nesse trabalho nos propomos 
a refletir sobre a presença do tema “o triunfo do bem sobre o mal”, como assun-
tos como cultura e identidade permeiam sua produção e como a memória da 
cristandade medieval se faz presente em sua obra.

Palavras-chave: Arte, Samico, memória. identidade e cultura

Abstract
The artist Gilvan Samico uses histories told in the “cordel” as source for his art 
to produce an art that reflects the national identity. However, his subjects had 
not been restricted only to these brochures. His art reflects the imaginary of the 
Brazilian northeast with medieval elements. In this work, we reflect about the 
presence of the subject “the triumph of the good over the evil”, how subjects as 
culture and identity are treated in his production and how the memory of the 
medieval Christianity is presented at his art.

Keywords: Art, Samico, memory, identity and culture

Entre as xilogravuras do gravador pernambucano Gilvan Samico, aquelas 
produzidas a partir dos anos 60 começam a representar personagens, símbolos 
e alegorias que correspondem a releituras de temas bíblicos e medievais. O ar-
tista nasceu em Recife, em 1928, iniciou seu trabalho ligado ao Ateliê Coletivo 
da Sociedade de Arte Moderna do Recife, em meio a uma preocupação com a 
função social da arte que havia no Brasil nos anos 40 e 50, principalmente entre 
os artistas que participavam dos grupos de gravura1. Podemos dizer que havia, 
na época, uma preocupação em representar o ser humano e sua realidade, sua 
relação com o trabalho e seu entorno.

* Bacharel em gravura 
pela EMBAP. É especialista 
em História da Arte do 
Século XX pela EMBAP. 
Atualmente desenvolve 
seu projeto de mestrado 
sobre “O bestiário medie-
val na gravura de Gilvan 
Samico”, na Linha de Pes-
quisa de Teoria e História 
da Arte, sob orientação 
da professora Dra. Maria 
Eurydice Ribeiro, no Pro-
grama de Pós-Graduação 
em Artes da Universidade 
de Brasília.
1 Nos referimos não 
somente aos clubes de 
gravura que se forma-
ram no Rio Grande do 
Sul, Paraná, São Paulo, 
Pernambuco, mas de um 
modo geral aos artistas 
que, na época, utilizaram a 
gravura como um veículo 
de democratização da arte 
com finalidades sociais.
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Em 57 mudou-se para São Paulo para estudar gravura com Lívio Abramo 
(1903-1992) e em 58 foi morar no Rio de Janeiro e estudar com Oswaldo Goeldi 
(1895-1961). Retornou à Pernambuco em 65 e foi morar em Olinda. Samico expôs 
a seu amigo Ariano Suassuna uma insatisfação com sua própria obra, pois sua 
gravura era muito noturna e não tinha uma sinalização de que estava fazendo 
uma arte no Brasil. Suassuna, então, sugeriu ao amigo mergulhar no mundo 
do cordel. O artista trouxe seu universo para suas obras, suas recordações de 
menino nordestino que ouvia as histórias narradas nos folhetos, mas até então 
não havia utilizado isso como fonte para sua gravura. Fundou junto com Ariano 
e outros artistas, o Movimento Armorial, que tem como um dos principais obje-
tivos uma produção artística voltada para as raízes nacionais2. Na busca de fazer 
uma arte que refletisse a identidade nacional, o artista mergulhou no universo 
das histórias narradas nos folhetos de cordel e modificou sua obra tanto no as-
pecto gráfico como temático. Porém seus temas não se restringem somente às 
histórias dos folhetos, sua obra também passou a refletir um imaginário bíblico 
e medieval, presente no imaginário popular nordestino.

Nesse texto, nos propomos a refletir sobre o tema “a vitória do bem sobre 
o mal” nas xilogravuras “Juvenal e o dragão” (1962), que será comparada com 
a pintura do florentino Paolo Ucello “São Jorge e o dragão” (1455), “O triunfo da 
virtude sobre o demônio” (1964) e “A espada e o dragão” (2000)3, por meio da aná-
lise iconográfica das imagens. A análise das gravuras deverá contribuir para um 
entendimento de assuntos que permeiam a obra do artista, como identidade (ou 
poderíamos dizer “identidades”?)4, e cultura 5 e as continuidades e rupturas que 
sua obra apresenta em relação à formação de um sistema de imagens apoiado 
na memória medieval.6

O herói e o dragão entre o clerical e o laico

A gravura “Juvenal e o dragão” de Samico (fig. 01) 7 foi elaborada a partir 
da epopéia narrada por Leandro Gomes de Barros (1865-1918) no folheto de 
mesmo nome8. A luta do herói contra o dragão para libertar a princesa é o tema 
central da narrativa. Na gravura um jovem luta contra uma serpente alada, com 
cauda de peixe, diante de um rochedo que divide a imagem horizontalmente 
entre o espaço do céu e o terrestre. No centro o dragão parece saltar de dentro 
da caverna, se projetando na direção de Juvenal, quase o tocando com sua lín-
gua. A figura do dragão no ocidente, segundo a iconografia cristã, é identificada 
com o demônio ou com o mal. Sua imagem, com frequência, está associada às 

2 O Movimento Armorial 
foi lançado partindo de um 
concerto e uma exposição 
de artes realizados no Pátio 
de São Pedro, no centro do 
Recife, no dia 18 de outubro 
de 1970, teve um cresci-
mento na década de 70 e 
ainda hoje continua presen-
te no cenário nacional.
3 Optamos por escolher 
gravuras nas quais o 
tema proposto estivesse 
contemplado. Dessa ma-
neira, o que entendemos 
por sua produção inicial 
e as transformações que 
ocorreram no sentido de 
clarear sua obra, não está 
incluído nessa pesquisa. 
Procuramos dar ênfase 
no tema que remete à 
longa duração da Idade 
Média na medida em que 
apresenta continuidades 
e rupturas ao ocorrer 
na contemporaneidade. 
Consideramos que aquele 
é o objeto de outro estudo, 
que está ligado de alguma 
maneira a esse, mas que 
não será abordado nesse 
momento, para manter-
mos o foco no estudo.
4 A formulação de uma 
“identidade nacional” foi 
uma necessidade para a 
instituição dos estados-
-nações que começaram 
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representações de São Miguel, de São Jorge e do Apocalipse. As asas do dragão, 
grandes e coloridas, o sustentam no ar. As linhas que preenchem as áreas colo-
ridas das asas geram pontos de convergência que impulsionam o movimento do 
dragão no ataque.

Contrastando com o dinamismo do dragão, Juvenal mantém a sobriedade 
e o golpeia com uma de suas facas. Com a mão direita segura uma faca, com a 
esquerda golpeia o dragão com um facão, chamado de peixeira pelo sertanejo. 
Os cães não interferem na luta, mas posicionados em torno do corpo do dragão, 
parecem transmitir um apoio ao jovem. Nos versos finais da narrativa escrita os 
cães irão se transformar nas pombas que voam sobre a cabeça de Juvenal, a pom-
ba asa-branca é uma ave emblemática do sertão, presente no imaginário popular, 
cantada pelo compositor Luiz Gonzaga (1912-1989) na canção “Asa branca”. Porém 
na imagem, elas indicam algo mais que uma passagem temporal. Situadas no es-
paço celeste sobre a cabeça de Juvenal, sugerem um apoio Divino ao jovem.

O chapéu e as roupas também correspondem a uma atualização do tema 
de São Jorge, agora, como Juvenal, foi transformado em sertanejo. Não tem o 
apoio de um cavalo, mas está acompanhado de seus três cães fiéis. A camisa 
xadrez com mangas longas é própria para andar na vegetação retorcida e espi-

Fig. 01 – Gilvan Samico – Juvenal e o dragão, 1962. Xilogravura, 45 x 51,5cm.
Fonte: SAMICO: do desenho à gravura

a se constituir a partir da 
Revolução Francesa. No 
entanto na Europa essa 
identidade se sobrepôs, por 
meio da imposição linguís-
tica, religiosa e mesmo de 
uma memória, às culturas 
regionais estabelecidas 
antes mesmo das nações. 
No Brasil ocorre de uma 
maneira um pouco distinta, 
mas também percebemos 
essa mesma sobreposição 
de uma identidade. Nações 
indígenas diversas foram 
todas agrupadas dentro de 
uma mesma nacionalidade, 
os variados povos africanos 
que foram trazidos, tam-
bém de nações diferentes, 
e mesmo a colonização 
européia que não ocorreu 
de modo homogêneo; levas 
de imigrantes de diversas 
nacionalidades, vindos em 
épocas diferentes, que se 
estabeleceram em locais 
distantes e geograficamente 
distintos, também constitu-
íram núcleos de identidade 
própria, muitas vezes 
mantendo a língua do país 
de origem ensinada parale-
lamente com o português 
nas escolas locais.
5 Entendemos aqui como 
cultura “erudita” e “po-
pular”, não dois sistemas 



236

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

nhosa do sertão. Seu chapéu parece com o tradicional chapéu de couro do sertão 
nordestino, que tem abas pequenas e se acomoda justo à cabeça.

 Segundo a Legenda Áurea, na hagiografia de São Jorge, há duas versões 
do confronto com o monstro. O santo ao atacar o dragão faz o sinal da cruz, em 
uma das versões o mata no momento da luta, na outra, com um golpe o derruba 
e diz à princesa que coloque seu cinto em torno do pescoço do dragão. Isso o 
torna manso, que os segue até a cidade, onde o povo fica amedrontado ao vê-lo. 
Mas Jorge diz ao povo para crer em Cristo que ele mataria o dragão. “Então o rei 
e todo o povo foram batizados e o bem-aventurado Jorge desembainhou a espa-
da e matou o dragão”.9

 Uma representação da história de São Jorge é a de Paolo Ucello (fig. 02) 
do ano de 1455. Na obra de Ucello o cavaleiro, o dragão e a princesa ocupam o 
primeiro plano sobre a terra em frente à gruta. Observamos que a gravura de Sa-
mico obedece a uma disposição semelhante à pintura do florentino. Tanto Juve-
nal como São Jorge enfrentam o dragão lateralmente, da esquerda para a direita 
golpeando-o. Montado em seu cavalo branco o santo rende o dragão com sua 
lança. Oposta ao dragão, transmitindo para o santo o apoio que Juvenal encontra 
em seus cães, a princesa participa do acontecimento como é descrito na lenda do 
santo, colocando seu cinto em torno do pescoço do dragão tornando-o manso. 
O movimento em espiral formado pelas nuvens posicionadas sobre o santo, em 
contraste com o resto do céu azul, confere um apoio celestial Divino ao ato de 
São Jorge, assim como as asas-brancas no céu apóiam Juvenal.

 Jacques Le Goff utiliza a história de São Marcelo, de Paris, que também 
vence um dragão, como exemplo da vitória do bem sobre o mal. Na lenda, São 
Marcelo domestica o monstro e o expulsa para fora dos muros da cidade, ao in-
vés de matá-lo. A hesitação entre a domesticação e a morte do monstro faz com 
que o tema do santo transite entre a cultura clerical e a cultura laica, na medida 
em que, segundo a representação cristã o dragão teria uma relação com o mal 
ou com o diabo, e de acordo com a interpretação tradicional seria o “símbolo 
das forças naturais ambivalentes”, que pode assumir diversos significados, tran-
sitando entre o bem e o mal, o que explicaria a hesitação do santo em matá-lo. 
Para o autor é no caráter ambíguo que o dragão assume, onde está a separação 
entre a cultura laica e a cultura eclesiástica da época (fim do século VI), pois essa 
se apóia na separação maniqueísta entre bem e mal e se opõe à ambiguidade 
daquela, que possibilita crer em forças simultaneamente boas e más.10

autônomos, distintos. 
Entendemos também que 
a cultura funciona como 
um todo, principalmente 
na sociedade moderna, 
justamente quando se 
procurou estabelecer uma 
diferenciação do moderno, 
racional, ligado a uma 
cultura “erudita”, em opo-
sição ao “tradicional”, que 
seria mantido pela cultura 
“popular”.
6 YATES, Frances A, 
2007. Será adotado aqui, 
o conceito apresentado 
por Frances Yates no que 
diz respeito à memória 
medieval, na obra citada. 
A autora demonstra, nos 
capítulos 4 e 5, como a arte 
da memória, apoiada na fi-
losofia de Cícero e São To-
más de Aquino, contribuiu 
com a formação de um 
sistema de imagens no oci-
dente medieval. Apresenta, 
também, de que maneira 
ela tem continuidade com 
a sociedade moderna ou 
como ocorrem as rupturas.
7 SAMICO: do desenho à gra-
vura. São Paulo 2004. 80 p.
8 Disponível em: <HTTP://
www.dominiopublico.
gov.br/download/texto/
jn000014.pdf>. Acesso 
em: 28 abr. 2010.
9 VARAZZE, Jacopo de, 
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 Jean-Claude Schmitt demonstra através do exemplo da transformação 
de duas narrativas, como, nos séculos XII e XIII, ocorreu na Europa Ocidental 
um período de troca entre a cultura clerical e a cultura laica, por meio de um 
processo lento de impregnação recíproca e inconsciente. O monopólio clerical 
da cultura escrita, e com ele o poder dominante da Igreja, no século XIII, sofreu 
uma oposição por parte do surgimento dos estados monárquicos e pela afirma-
ção de uma cultura laica letrada de língua vulgar. Por outro lado a cultura “cleri-
cal, escrita, latina e universitária” conheceu um desenvolvimento, mas também 
sofreu um endurecimento em relação a suas posições ameaçadas diante das 
tradições folclóricas. Em nome de uma nova racionalidade, a “cultura erudita” 
nessa época, procurou constituir a “cultura popular” como um objeto distinto, 
irracional, ligado às superstições folclóricas pagãs. Para o autor, no entanto, 
as soluções propostas pela racionalidade erudita não eram mais lógicas nem 
menos primitivas que as do folclore. A diferença estaria fundamentalmente na 
recusa da lógica ambivalente das sociedades tradicionais por parte da cultura 
clerical. 11

O triunfo da virtude sobre o demônio

 Na gravura “O triunfo da virtude sobre o demônio” (fig. 03) a área constru-
ída com linhas sinuosas preenche a imagem diagonalmente da parte superior à 

Fig. 02 – Paolo Ucello – São Jorge e o dragão, 1455. Óleo sobre madeira, 57 x 73cm.
Fonte: http://www.wga.hu/art/u/uccello/6various/5dragon1.jpg

Arcebispo de Gênova, 
2003. p. 367-370.
10 LE GOFF, Jacques, 1993. 
p. 207-261.
11 SCHMITT, Jean-Claude. 
Les Traditions folklo-
riques dans la culture 
médiévale. In: Archives 
des sciences sociales des 
religions. N. 52, JUILLET 
SEPTEMBRE 1981. Dispo-
nível em : <http://www.
persee.fr/web/revues/
home/prescript/article/
assr_0335-5985_1981_
num_52_1_2551>. Acesso 
em: 13 abr. 2010.
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inferior. Projeta-se para fora dos limites da gravura ao romper a moldura criada 
pelo artista, assim são formados três compartimentos dispostos lateralmente. 
Na área central uma cobra serpenteia verticalmente com a cabeça voltada na 
direção de seu oponente, que representa o bem, talvez um anjo. O anjo paira 
no céu sobre um cometa, empunha um arco e aponta uma flecha na direção do 
demônio. O arco é também o objeto do primeiro dos quatro cavaleiros citados no 
livro do Apocalipse12, “Vi então quando apareceu um cavalo branco. O cavaleiro 
tinha um arco, e deram para ele uma coroa. Ele partiu, vitorioso e para vencer 
ainda mais” (Ap 6,2).

No terceiro compartimento, deslocada da cena da luta, uma mulher tra-
jando uma saia longa, tem os pés bem assentados sobre a terra. As alegorias 
presentes na gravura podem ser encontradas no livro do Apocalipse identifican-
do a mulher com Maria, mãe de Jesus, no confronto entre o Reino de Deus e o 
reino do mal.

Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o Dragão começou a per-
seguir a Mulher, aquela que tinha dado à luz um menino homem. Mas 
a Mulher recebeu as duas asas da grande águia, e voou para o deserto, 
para um lugar bem longe da Serpente. Aí, a Mulher é alimentada por um 
tempo, dois tempos e meio tempo. A Serpente não desistiu: vomitou um 
rio de água atrás da Mulher, para que ela se afogasse. Mas a terra socor-
reu a Mulher: abriu a boca e engoliu o rio que o Dragão tinha vomitado. 
(Ap 12,13-16)

Fig. 03 – Gilvan Samico – O triunfo da virtude sobre o demônio, 1964. 
Xilogravura, 35 x 51cm. Fonte: SAMICO: do desenho à gravura

12 A versão da Bíblia 
Sagrada utilizada está dis-
ponível em: <http://www.
paulus.com.br/BP/_IN-
DEX.HTM>. Acesso em: 
28 abr. 2010.
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A mulher segura dois ramos de palma cruzados em frente ao corpo. Os 
ramos remetem à saudação ao Senhor. “Estavam todos de pé diante do trono e 
diante do Cordeiro. Vestiam vestes brancas e traziam palmas na mão” (Ap 7,9). 
Também na chegada de Jesus em Jerusalém ele é saudado com ramos pela mul-
tidão como é relatado por três dos quatro evangelistas. Na gravura as palmas 
além de possuírem um sentido de reverência, por estarem cruzadas em frente 
ao corpo indicam uma proteção. A igreja, no segundo plano, colocada no mesmo 
compartimento que a Mulher indica uma relação entre ambas.

Observamos nessa gravura características que remetem à formação de 
um sistema de imagens apoiado na memória medieval. Segundo Frances Yates 
o sistema de construção de imagens na Idade Média se constituiu a partir das 
regras para memorização, associadas a Cícero e Tomás de Aquino, utilizadas 
para memorizar os vícios e as virtudes. Organiza-se também com a construção 
de “lugares imaginários”, que podem corresponder a lugares do Paraíso ou do 
Inferno, onde são inseridas as imagens que correspondem respectivamente, às 
virtudes e aos vícios 13. O sistema de compartimentação que Samico cria em suas 
gravuras, segundo o artista, tem “uma preocupação de criar [...] uma espécie de 
arquitetura, que é o arcabouço onde possíveis histórias possam acontecer” 14. 
Em suas gravuras percebemos que o artista cria lugares onde são representadas 
as virtudes e os vícios, lugares do Paraíso ou do Inferno.

A espada e o dragão

A gravura “A espada e o dragão” (fig. 04) está dividida em dois comparti-
mentos, um superior representando o espaço celeste com uma moldura branca 
e um cavaleiro no centro, e um inferior com uma moldura preta, que correspon-
de ao espaço da terra, com a representação de um dragão também centralizado.

No compartimento superior, inserido dentro de um quadrilóbulo, uma for-
ma de enquadramento tipicamente medieval, o cavaleiro parte de uma área bran-
ca, iluminada, para uma zona de sombra, separadas por uma linha vertical. Não 
está apoiado sobre nenhuma base terrestre o que confere um caráter celestial à 
sua localização, reforçado pela presença de astros na área escura ao seu redor.

13 YATES, Frances A, 2007. 
p. 111-170.
14 SAMICO: do desenho à 
gravura. São Paulo 2004. 
p. 44.
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Identificamos o cavaleiro com a descida do Espírito Santo no dia de Pente-
costes. Nos Atos dos Apóstolos é descrita a descida.

“De repente, veio do céu um barulho como o sopro de um forte venda-
val, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas 
como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um 
deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo” (At 2,1-4).

O adorno vermelho em seu chapéu lembra mais uma chama que uma plu-
ma. Posicionado sobre a cabeça do cavaleiro indica uma iluminação Divina a ele. 
A referência do fogo com o Senhor aparece também no Êxodo, “Toda a montanha 
do Sinai fumegava, porque Javé tinha descido sobre ela no fogo” (Êx 19,18). O 
raio em seus trajes também aparece como um símbolo Divino. “Três dias depois, 
pela manhã, houve trovões e relâmpagos e uma nuvem espessa desceu sobre a 
montanha” (Êx 19,16). As curvas que se expandem do quadrilóbulo e invadem o 
espaço celestial do compartimento inferior assemelham-se com uma nuvem. A 

Fig. 04 – Gilvan Samico – A espada e o dragão, 2000.
Xilogravura, 93 x 48,7cm.
Fonte: SAMICO: do desenho à gravura
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nuvem pode ser encontrada no Êxodo, ao ser descrita a aliança de Javé com os 
filhos de Israel, indicando a aproximação divina. “Javé disse a Moisés: «Vou me 
aproximar de você numa nuvem espessa, para que o povo possa ouvir o que eu 
falo com você e acredite sempre em você»” (Êx19, 9).

No Apocalipse também encontramos algumas referências ao raio, à cha-
ma e à nuvem como símbolos do Senhor. Ao proclamar Jesus como o centro da 
fé cristã o evangelista anuncia, “Ele vem com as nuvens; e o mundo todo o verá 
[...] parecia um filho de Homem, [...] os olhos pareciam uma chama de fogo” (Ap 
1,7-14). Ao descrever a visão que teve do céu o apóstolo cita um trono, “Do trono 
saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas sete lâmpa-
das de fogo, que são os sete Espíritos de Deus” (Ap 4,5). Quando anuncia a vinda 
do Reino de Deus, “Abriu-se então o Templo de Deus que está no céu, e apareceu 
no Templo a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e 
uma grande tempestade de pedra” (Ap 11,19).

A figura do cavaleiro montado em um cavalo branco também sugere a 
identificação do tema com o julgamento final. “Vi então quando apareceu um ca-
valo branco. O cavaleiro tinha um arco, e deram para ele uma coroa. Ele partiu, 
vitorioso e para vencer ainda mais” (Ap 6,2). E quando Cristo vence as forças do 
mal “Vi, então, o céu aberto: apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro se 
chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama 
de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas” (Ap 19,11-12).

A composição em X dos elementos brancos e pretos em torno do qua-
drilóbulo e de sua moldura confere um caráter dinâmico à composição. Essa 
disposição é também um tipo de construção tipicamente medieval chamada em 
francês “en chiasme”15. Termo usado na escultura para definir a oposição diago-
nal entre os membros superiores e inferiores do modelo. É usado também para 
definir a disposição de duas frases sintaxicamente idênticas que formam uma 
antítese ou constituem um paralelo. Observamos aqui o esquema de oposição 
de virtudes e vícios, também medieval. A antítese entre o bem e o mal, o branco 
e o preto, sem tons intermediários.

No compartimento inferior, em primeiro plano, um dragão centralizado 
repousa solenemente sobre uma base horizontal simétrica adornada com um 
tratamento gráfico de formas geométricas. O dragão com os pés bem assentados 
sobre a base tem uma espada cravada no peito, cospe uma labareda para o alto 

15 A observação de que a 
composição “en chiasme” 
trata-se de uma forma de 
construção medieval, nos 
foi feita pelo professor 
Jean-Claude Bonne ao 
ter contato com nossas 
observações sobre a gra-
vura. Uma análise inicial 
da gravura foi apresentada 
na comunicação durante 
a VII Semana de Estudos 
Medievais, que ocorreu 
em 2009 na Universidade 
de Brasília. Posterior-
mente, após uma leitura 
do texto, o professor 
Jean-Claude Bonne, em 
resposta por meio de 
uma correspondência 
eletrônica, gentilmen-
te, teceu uma série de 
comentários a respeito 
do texto apresentado no 
evento. Observações que 
contribuíram de modo 
significativo na orientação 
do método e do conteúdo 
do texto presente.
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enquanto sua cauda aponta como uma seta na direção do cavaleiro. No segundo 
plano, duas áreas se contrapõem verticalmente. A inferior, sobre a qual está o 
corpo do dragão, é densa, quase inteiramente preta, apenas com uma faixa azul 
horizontal curvada para cima que estabelece o limite entre o mundo natural do 
globo terrestre e o mundo celestial; a área superior, de menor densidade, é re-
presentada pela nuvem. As curvas descritas pela expansão do quadrilóbulo se 
contrapõem à faixa azul terrestre e à labareda, indicando o esquema de oposição 
vertical entre o bem e o mal.

Observamos que a oposição às forças do mal não está representada ape-
nas pela nuvem. A espada cravada no peito do dragão remete ao instrumento 
de julgamento Divino no livro do Apocalipse. O modo hierático que o corpo do 
dragão está representado o assemelha à esfinge do Egito, o que o remete ao livro 
profético de Ezequiel. Nele a espada também faz referência ao julgamento do 
Senhor, nesse caso, sobre o poder do faraó egípcio representado pelo dragão. 
“Assim diz o Senhor Javé: Aqui estou eu contra você, Faraó, rei do Egito, enorme 
dragão deitado no meio do rio Nilo [...] Vou trazer contra você a espada e eliminar 
homens e animais” (Ez 29,3-8). O profeta anuncia o dia da queda do Egito, “está 
chegando o dia de Javé; o tempo das nações será dia de nuvens escuras. A espa-
da chegará ao Egito” (Ez 30,3-4).

Conclusão

Mesmo contendo temas e alegorias medievais, suas gravuras não corres-
pondem à narrativa de um episódio bíblico, como ocorre com os vitrais e retá-
bulos da Idade Média. Esses foram feitos com a função de instruir os fiéis sobre 
os relatos, de modo a permitir a memorização de acontecimentos narrados na 
Bíblia ou para memorização dos vícios e virtudes16. Já suas gravuras são repre-
sentações que o artista faz partindo de diversas alegorias e refletem mais uma 
memória coletiva do que um relato bíblico.

Consideramos, como Maurice Halbwachs17, que a memória coletiva está 
relacionada ao ambiente, que se apóia tanto em imagens espaciais como na in-
teração do indivíduo com os outros de sua região, ou simplesmente com os que 
compartilharam uma mesma situação. Assim, entendemos que a obra de Samico 
reflete seu ambiente, sua região. No caso das gravuras analisadas, não de uma 
memória sensível, que representaria o ambiente físico, mas de uma memória 
intelectual adquirida pelo ensinamento, que deposita em nosso espírito não as 

16 YATES, Frances A, 2007. 
p. 111-170.
17 HALBWACHS, Maurice, 
2006. p. 157-171.



243

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

imagens capturadas pelos sentidos, “mas as próprias substâncias” 18. De toda 
maneira, ambas estão ligadas à realidade próxima do artista, o que constituiria 
mais uma identidade regional que uma identidade nacional ou algo que pudesse 
invocar uma unidade nacional. Parece ser mais a afirmação de uma regionalida-
de diante de um contexto global. O que é importante, pois são nas regionalidades 
onde podemos observar as particularidades, que identificam as continuidades e 
rupturas que a sociedade contemporânea apresenta em relação ao passado.
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O DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO, O EXCLUÍDO E A ARTE COMO A RESISTÊNCIA

Francisco Alves dos Santos Junior*
chicoalv@gmail.com
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Resumo
Este ensaio tem como objetivo analisar a figuração do outro em estado de exclu-
são social no documentário Sou feia, mas tô na moda (2005), de Denise Garcia, 
levando-se em consideração que o documentário é um campo conflituoso, no 
qual documenta não só a relação entre o diretor e os entrevistados, mas no caso 
particular desse filme, a produção cultural, subjetiva e imaterial dos sujeitos fil-
mados. Pretende-se entender como os excluídos (e as zonas de exclusão) são re-
presentados no filme selecionado como corpus, considerando-se o documentário 
como um campo de manifestação de poderes e resistências.

Palavras-chaves: Documentário brasileiro, exclusão, produção subjetiva, e re-
sistência

Abstract 
This essay aims to analyze the figuration of another in a state of social exclusion 
in the documentary Sou feia, mas tô na moda (2005), by Denise Garcia, taking into 
account that the documentary is a field of conflict, which documents not only the 
relationship between the director and the interviewees, but in the particular case 
of this film, the cultural production, subjective and immaterial subjects filmed. 
The aim is to understand how the excluded (and the exclusion zones) are re-
presented in the film selected as corpus, considering the documentary as a field 
manifestation of power and resistance.

Keywords: Documentary Brazilian, exclusion, subjective production, and resist-
ance

Introdução

Numa breve análise de boa parte dos documentários brasileiros produzi-
dos nos últimos anos, uma questão não nos escapa aos olhos: as periferias e as 
favelas estão quase sempre lá. Talvez seja por certo glamour ou fetiche, por uma 
conexão com o Cinema Novo, ou por uma tentativa de entender as contradições 
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do país. O certo é que, as áreas de fratura social, como bem definiu Ivana Bentes 
(2007), circulam nos clichês mediáticos a partir da violência e da pobreza em 
que seus moradores são vitimados cotidianamente. Mas como o documentário 
brasileiro vem tratando dessa questão? 

Fernão Ramos (2008) nos dá uma pista ao afirmar que os documentários 
brasileiros que tematizam a exclusão apelam para o espetáculo e para um olhar 
de horror diante daquele que vive nas bordas das grandes cidades. Um olhar que, 
na maioria das vezes, recorre ao sensacionalismo, ao entretenimento fácil, que 
transforma potenciais sujeitos de um filme em objetos.  Filmes que negam um 
diálogo, uma profundidade, uma intimidade (sem obscenidade, claro). É evidente 
que filmar o outro, principalmente o excluído, não é fácil, mas o que nos parece 
claro é que há certa aversão pela imagem “real” do subalterno, do ordinário, como 
se fosse sempre necessário mostrar que eles vivem na miséria e na violência.

É importante notar, como acredita Antônio Negri (2004), a partir de uma 
perspectiva foucaultiana, que o espaço de exclusão em que vivem esses sujei-
tos, é por si só um local de resistência, de potência política, palco de recusas e 
de fugas, uma vez que é nesses espaços que o poder se manifesta de maneira 
mais evidente, utilizando para tal, mecanismos de controle e de disciplina que 
excluem os sujeitos do capital e do próprio poder. Assim, é através da exclusão 
a que são submetidos, que esses sujeitos reagem a esse poder que os forçam a 
viver em guetos, esquecido pelo poder político, econômico e social.

Não podemos esquecer, no entanto, que a exclusão não é apenas uma 
instância econômica ou social, mas, sobretudo biopolítica, pois que, como nos 
lembra o filósofo francês Michael Foucault em seu livro Em Defesa da Sociedade, 
com a instauração do Estado Moderno, precisamente no século XVIII, o poder, 
isto é, o biopoder faz viver - em condições miseráveis, e deixa morrer. Ou seja, 
a exclusão é um fenômeno derivado do biopoder de alongar a vida de uns e dei-
xarem outros morrerem (os pobres e os negros, principalmente), negando-lhes 
assistência médica, saneamento básico, etc., o que permite ao Estado tirar a vida, 
a vida do outro, daquele que é anormal, que é socialmente inferior.

Mas o filósofo francês nos alerta para o fato de que, para ele tirar a vida 
não significa o assassinato direto: “mas também tudo o que pode ser assassínio 
indireto: o fato de expor à morte, ou de multiplicar para alguns o risco de morte, 
ou pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, a rejeição, etc” (FOUCAULT, 
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2005.p. 306). Ou seja, permitir que sujeitos vivam à margem da sociedade, em 
periferias e favelas, é de certa forma uma espécie de banimento desses sujeitos 
da vida social, política, econômica e por que não cultural.

Assim podemos entender como demonstra Foucault, que a exclusão é de-
rivada do biopoder, e por extensão do racismo, pois uma sociedade punitiva, que 
expõem seus habitantes a constantes ameaças de morte, é necessariamente uma 
sociedade racista, já que:

O racismo vai permitir estabelecer entre minha vida e a morte do outro, 
uma relação que não é uma relação militar e guerreira de enfrentamento, 
mas uma relação de tipo biológico: ‘quanto mais as espécies inferiores 
tenderem a desaparecer, quanto mais indivíduos anormais forem elimi-
nados, menos degenerados haverá em relação a minha espécie, mas eu- 
não enquanto individuo mas enquanto espécie- viverei, mais forte serei, 
mais vigoroso serei, mais poderei proliferar’. A morte do outro não é 
simplesmente a minha vida, na medida em que seria minha segurança 
pessoal; a morte do outro, a morte da raça ruim, da raça inferior (ou do 
degenerado, ou do anormal), é o que vai deixar a vida em geral mais 
sadia; mais sadia e mais pura (FOUCAULT, 2005.p. 306)

Se para Foucault a biopolítica é esse novo poder que busca se apoderar da 
vida, principalmente através do controle e da disciplina, e é a responsável pela 
exclusão, Negri, num segundo momento, a partir de uma leitura deleuziana, vai 
mais além e define a biopolítica como uma força inerente à multidão. Para o autor 
em seu livro Multidão, escrito em parceria com o filósofo Michael Hardt (2005), a 
multidão são os sujeitos que explorados, resistem potencialmente à dominação 
e exclusão a que são submetidos pelo capitalismo de consumo.

O trabalho da multidão

O que está em jogo no “trabalho da multidão” é o fato de resistirem. Seja 
em movimentos eminentemente políticos, como a Marcha da Maconha, por 
exemplo, seja em ações criativas (que são políticas também), como o rap, o funk 
carioca ou mesmo o pagode baiano, que produzem antes de tudo subjetividades, 
ou seja, idéias, desejos e imaginação, e que “se configuram como trabalho ima-
terial e, principalmente, como biopolíticas (em seu sentido produtivo)” (BARBA-
LHO, 2008, p.6).

Deste modo, podemos entender que a resistência, só pode ser feita pela 
multidão, que como definem Negri e Hardt, “é formada por todos aqueles que 
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trabalham sob o domínio do capital, e assim, potencialmente, como a classe da-
queles que recusam o domínio do capital”, como no caso dos funkeiros cariocas, 
que produzem músicas que denunciam a exploração e exclusão que são vitimas, 
utilizando, sobretudo equipamentos e tecnologias que permitem o domínio do 
poder, do capital sobre suas vidas. (2005. p 174).

Essa denúncia, que não deve ser confundida com denuncismo, pode ser 
considerada como uma tentativa de visibilidade, de busca de auto-representa-
ção, ou ao menos de sua afirmação frente ao outro, uma vez que eu me narro en-
quanto sujeito a partir da minha relação - quase sempre conflitual, com o outro. 
De tal modo, é visivelmente crescente o número de documentários que abordam 
a questão da alteridade, do confronto entre as mise-en-scènes do diretor e dos 
sujeitos filmados, principalmente se esse outro for um excluído.

Mais crescente ainda, nos parece, são os documentários sobre a produ-
ção subjetiva e imaterial desses sujeitos subalternos que vivem nas zonas de 
fraturas sociais. Numa simples e rápida análise sobre a produção de documentá-
rios recentes que abordam os excluídos e sua produção performática, o Rap e o 
Funk carioca ocupam a cena. Produção subjetiva, imaterial, cultural que até certo 
ponto, sem parecer forçoso, é uma espécie de produção diaspórica, na qual pro-
duzida quase que exclusivamente por negros, é necessariamente contestatória e 
conflituosa, como acredita o teórico da literatura e da cultura Stuart Hall. 

Para Hall, ele próprio um intelectual da diáspora, e um dos fundadores dos 
Estudos Culturais, toda produção cultural, principalmente a popular é permeada 
por campos de forças que produzem poderes e potências, resistências e disten-
sões, especialmente as produzidas nas margens do capital. Essa potência, ou re-
sistência, para usarmos um termo foucaultiano, da cultura popular periférica e 
subalterna “nunca foi um espaço tão produtivo quanto é agora, e isso não é sim-
plesmente uma abertura, dentro de espaços dominantes, à ocupação dos de fora”, 
diz Hall, mas principalmente o “resultado de lutas em torno da diferença, da pro-
dução de políticas culturais da diferença, da produção de novas identidades e do 
aparecimento de novos sujeitos no cenário político e cultural”. (2003.p 320).

Assim, os documentários que tematizam as zonas de pobreza, os exclu-
ídos e sua produção subjetiva (fundamentalmente performativa, como acredita 
Homi Bhabha), trazem marcas dessas lutas por reconhecimento, pela afirmação 
e pelo direito à fala, embora não tragam necessariamente uma busca última por 
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um sentimento de brasilidade ou de uma identidade borrada, ou fragmentada. 
Em Sou feia, mas tô na moda (2005), de Denise Garcia algumas dessas questões 
podem ser percebidas.

Sou feia, mas tô na moda: funk, testemunho e resistência 

“Mas a sociedade pra gente não dá valor
Só querem nos criticar pensam que somos animais
Se existia o lado ruim hoje não existe mais”
Som de Preto- Amilka e Chocolate

Realizado de forma independente, o documentário de Denise Garcia não 
milita. Pelo menos não no sentido “político” do termo. Não defende um causa, 
embora todo documentário, produza como acredita Bill Nichols (2005), um dis-
curso monofônico. É a “voz” do realizador que prevalece sobre todas as outras 
que se apresentam no filme. Os funkeiros e funkeiras falam, dançam, cantam e 
teatralizam para a câmera. Mas até que ponto há uma partilha, um compartilha-
mento da experiência, da voz do outro no documentário?

Essa certamente é uma questão cara ao documentário brasileiro. Ao se 
concentrar na denúncia, muitas vezes ligada ao espetáculo, o realizador acredita 
que concede a “voz ao outro”.  O cineasta e crítico de cinema francês Jean-Louis 
Comolli (2008) pensa de forma diferente. Para ele, o documentário documenta a 
mise-en-scène do outro e do eu, do eu do realizador, e não a “voz do outro” e sim 
seus gestos e expressões, o jogo de cena de ambos. Outro teórico que questiona 
a concessão da voz no documentário é Jean Claude Bernardet, em seu clássico 
Cineastas e imagens do povo, livro fundamental para entendermos o documentá-
rio moderno brasileiro (1960-1986).

Para Bernardet, as experiências populares são quase sempre retratadas de 
maneira autoritária e vistas com desconfiança por parte dos intelectuais, que veem 
as produções subjetivas e imateriais das margens como pouco criativa ou “menor” 
em relação às produções da classe média. E é justamente sobre essa produção 
subjetiva periférica que Sou feia, mas tô na moda se ocupa. É sobre o funk, suas 
letras, performances, protestos, sobre a vida ordinária e sobre a exclusão.

É importante notar, que o documentário traz além das questões referentes 
à própria construção narrativa (aspectos internos e externos da obra), testemu-
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nhos. Testemunhos sobre a vida, sobre a violência policial, sobre a discrimina-
ção que sofrem por fazerem funk. Ainda que quase todos documentários tragam 
essa marca testemunhal, ou confessional como nos filmes de Eduardo Coutinho, 
poucos teóricos se debruçam sobre essa questão que perpassa boa parte das 
produções brasileiras. 

Embora o testemunho tenha uma ligação maior com a literatura, princi-
palmente a autobiográfica, é possível identificar traços de testemunhos em Sou 
feia mas tô na moda, uma vez que a memória (constituinte do testemunho) trans-
forma-se em “um ícone de Verdade”( SARLO,2007, p.19), que revela um passado 
e mesmo um presente. Memória essa que inspira as letras de funk. Portanto é da 
produção da memória e da vida que o funk se alimenta para denunciar a reali-
dade na qual vivem os moradores das favelas e das periferias. Diferente do rap, 
que aparentemente é mais sério, o funk é debochado, mas não menos político.

De tal modo, uma questão nos parece vital. Como filmar os moradores 
das favelas, os excluídos, levando em consideração que o funk é a forma de 
resistência (potência) encontrada por eles para denunciarem a miséria e a vio-
lência a que são submetidos cotidianamente? Denise Garcia optou por filmar 
o trabalho imaterial, a criação das idéias da “multidão”. É essa multidão, como 
vimos, que produz a resistência e a potência, uma vez que toda criação cultural é 
conflituosa, ainda mais a realizada nas margens da sociedade. (É a produção do 
comum proposta por Negri e Hardt em Multidão).

Deise Tigrona, funkeira e uma das personagens do documentário, recla-
ma da falta de apoio do funk por parte do Estado, da mídia e de parte da socie-
dade, que os veem como criminosos. Se para muitos o funk é apenas diversão, 
para eles e elas, que vivem do funk, da organização dos bailes, é trabalho. E é 
esse trabalho, de criação, de produção subjetiva, que possibilita aos excluídos 
resistirem, é o caldo biopolítico, como diz Peter Pál Pelbart (2003), ao se referir à 
produção política (e cultural) da multidão.

Para o autor, a utilização da vida, da precariedade de sua subsistência, é um 
fator importante para fazer frente à exclusão e à miséria que vivem esses sujeitos, 
uma vez que a vida vem se tornando uma extensão do capital, já que quando “ eles 
compõem e gravam sua música, o que eles mostram e vendem não é sua música, 
nem só suas histórias de vidas escabrosas, mas seu estilo, sua singularidade, sua 
percepção, sua revolta (...) em suma,sua vida” (PELBART,2003, p.25).
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Assim, a tese defendida por Negri, de que as zonas de exclusão são lo-
cais de potência, parece fazer sentido, uma vez que a produção de subjetividade 
desses sujeitos em estado de exclusão social deriva de uma resistência contra o 
poder que os oprime, disciplina e controla , gerando de tal maneira um contra-
-poder. Contra-poder esse que de acordo com Hall, em seu ensaio Que negro é 
esse na cultura negra? é um campo de conflitos, de lutas pelo poder (não para 
tomá-lo, mas para enfrentá-lo) e de potência dessas práticas culturais contempo-
râneas na qual “elas retiram o seu vigor nos permitindo vê-las como expressão 
de uma vida social subalterna especifica , que resiste a ser constantemente re-
formulada como baixa e periférica” (2003. p.323).

Podemos, portanto, pensar o funk como um produto típico da multidão. 
Pois, como já vimos anteriormente, o conceito de multidão formulado por Negri 
e Hardt a partir de leituras de Spinoza, está no cerne da luta contra o poder, a 
exploração e a exclusão proporcionada pelo capitalismo avançado. A multidão 
produz modos de vida, idéias e sentimentos, ela age politicamente sem fazer 
política institucional. É a produção imaterial, cognitiva e subjetiva que produz a 
operacionalidade da multidão.

Favela Bolada (2008), de Leandro HBL e Wesley Pentz, Fala Tu (2004), de 
Guilherme Coelho, vão pelo mesmo caminho que Sou feia, mas tô na moda: os 
excluídos são representados a partir de sua produção cultural e imaterial e não 
mais por um olhar de comiseração ou de horror. Tanto esses filmes quanto uma 
série de outros documentários que poderíamos enumerar aqui, se afastam de 
uma figuração baseada em estereótipos sobre as experiências populares, como 
acreditam Consuelo Lins e Cláudia Mesquita ao afirmarem que esses documen-
tários procuram opor-se ao “estigma que marca a representação pública de um 
grupo social marginalizado, remetendo, em alguma medida, a perspectiva dos 
sujeitos entrevistados a uma comunidade de sentido e experiência”. (2008, p.23).

A própria noção de comunidade é explorada no documentário. Em todo 
o momento, é nela, a comunidade, que eles se apóiam, seja para denunciar a 
exploração e a miséria a que são vitimados, seja para exaltar a paz, a união e o 
sentido de pertença ao local. Pertença essa, muito bem formulada pelo filósofo 
francês Jacques Rancière como “partilha do sensível”. Para o autor, é essa parti-
lha que determina o sentimento comum, “que determina propriamente a manei-
ra como um comum se presta à participação e como uns e outros tomam parte 
nessa partilha”. (2005. p15).
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Em Sou feia, mas tô na moda é o sentido de identificação comunitária que 
sustenta, que nutre os sujeitos. É lá, nas comunidades (favelas e periferias) que 
eles reagem, é de lá que tiram suas letras e potencializam sua revolta contra o po-
der que os oprime e os deixa morrer, como nos lembra Foucault. É das zonas de 
exclusão que a produção cultural e imaterial ganha força e invade as rádios e as 
boates da moda.  Parte da sociedade que lhes vira as costas, agora ouve suas men-
sagens, não como uma simples mensagem, mas como uma revolta, uma potência. 

Os excluídos são representados não mais como vítimas inocentes do capi-
tal, do poder, mas como sujeitos políticos que produzem subjetividades, vontade 
de potências, bens imateriais, culturais, como o caldo da resistência, a multidão 
que transforma miséria e pobreza em resposta, em cultura, em desejos e espe-
ranças. É o conflito que aparece na imagem, é o desejo de ser sujeito, de escrever 
sua própria história, é denúncia do subalterno. Resistir é viver e não mais morrer.

Sou feia, mas tô na moda não glamouriza os excluídos (e nem os territórios 
de pobreza), muito comuns em uma série de documentários contemporâneos, 
mas busca aproximar-se dos sujeitos do filme, busca afirmá-los enquanto pro-
dutores de discurso, de subjetividades.  Não julga a qualidade estética e mesmo 
moral das letras de funk, mas valoriza a criação cultural, a criação de idéias, a 
criação biopolítica, sua imaterialidade, valoriza, sobretudo o trabalho da multi-
dão. Documenta os poderes e as potências, documenta a vida.
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Resumo 
Como opera a intertextualidade em uma história em quadrinhos? Esse texto bus-
ca identificar e analisar a relação intertextual da graphic novel “Asilo Arkham” 
com o filme “Psicose”, de Hitchcock. Com o objetivo de colaborar para o enten-
dimento da linguagem verbo-visual da história em quadrinhos como linguagem 
artística e autoral.

Palavras-chave: História em Quadrinhos; Intertextualidade; Asilo Arkham; 
Psicose. 

Abstract
How does the intertextuality operate in a comic book? This text tries to identify 
and analyse the intertextual relation between the graphic novel “Arkham Asylum” 
and Hitchcock´s movie “Psycho”. Aiming to collaborate with the understanding 
of the comic book´s visual-verbal language as artistic and personal language.

Keywords: Comics, intertextuality, Arkham Asylum, Psicho.

Introdução

A História em quadrinhos é uma linguagem que há tempos já se incorpo-
rou ao nosso dia-a-dia, por sua objetividade e facilidade, seu uso em manuais e 
em publicidade se baseiam nessas características. Como toda linguagem artís-
tica, os quadrinhos podem ser carregados de simbologia e subjetividade, para 
levar de forma diferenciada e pessoal uma mensagem ao leitor, e a obra “Asilo 
Arkham”, 1989, de Dave Mckean e Grant Morrison, é uma dessas obras, que 
ultrapassa a questão de simplesmente narrar uma boa história de forma mais 
rápida e clara o possível, agindo de forma contrária, ela caminha lentamente, 
mostrando pouco a pouco os elementos narrativos, criando assim, vários pontos 
de indefinição que estimulam o leitor a buscar respostas. 
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Uma das referências intertextuais utilizadas pelos autores dessa graphic 
novel é a do filme “Psicose”, 1960, de Alfred Hitchcock, que, dentre várias outras 
referências, acha-se interessante por aparecer de duas maneiras diferentes, pos-
sibilitando assim uma maior reflexão sobre a intertextualidade nos quadrinhos e 
como ela opera na obra.

O “Asilo Arkham” é uma graphic novel – história em quadrinhos com 
conteúdo mais denso e que possui, normalmente, narrativas paralelas. Aqui a 
narrativa é dividida entre passado e presente, contando a história de Amadeus 
Arkham, o criador do Asilo e um dia de Batman dentro desse Asilo, intimado 
pelos internos em uma rebelião. O sofrimento de ambos os personagens e sua 
busca por auto-conhecimento são o tema central, eles são obrigados a enfrentar 
cara a cara seus próprios medos, em acontecimentos que acabam levando a um 
entrelaçamento da história de ambos os personagens. 

 Numa história longa, variedade de elementos e referências é essencial 
para se obter dinâmica narrativa, mas ao mesmo tempo é necessário que o leitor 
entenda tais referências, para que somem ao todo. As intertextualidades podem 
ser mais ou menos explicitas, dependendo da interpretação do leitor para con-
cretizar uma maior abertura no seu significado e relação. O autor apenas indica 
o caminho, delimitando algumas interpretações, para manter a coerência do tex-
to, e deixando outros pontos vazios.   

Segundo a Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss, o processo de recep-
ção da leitura ocorre por meio da experiência estética que se compõe pela sensa-
ção de co-autoria da obra, de renovação da percepção e de atualização aplicativa 
em sua realidade. Wolfgang Iser complementa a ideia de Jauss com a teoria do 
Efeito dizendo que a interação do texto com o leitor ocorre pelo preenchimento de 
pontos vazios na narrativa por projeções e expectativas. O leitor dá vida ao texto, 
percorrendo suas linhas, criando complementos aos espaços livres.

 O repertório do leitor é formado de fragmentos de diversas leituras, a 
construção de um texto é realizada como um “mosaico de citações” de outros 
textos, atualizando ideias estabelecidas ou rompendo com os padrões.
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Estrutura da imagem e a intertextualidade

A história em quadrinhos, apesar de incorporada à nossa vida, ainda não 
é compreendida como um todo, como linguagem autônoma, e ainda permane-
cem obscuros algumas das formas com que se comunica com o leitor.

Sendo uma linguagem essencialmente imagética, os quadrinhos carregam 
consigo alguns dos questionamentos inerentes à imagem. Seria a imagem uma 
forma de comunicação possuidora de códigos, capaz de transmitir mensagens 
de forma organizada e estruturada?

Barthes, no seu artigo “A retórica da imagem”, parte dessa questão da vali-
dade da imagem como verdadeiro sistema de signos. A partir da análise de uma 
propaganda o autor separa três mensagens: a mensagem linguística, a mensa-
gem icônica “literal”, e a mensagem icônica “simbólica”.

A mensagem linguística é todo tipo de informação verbal existente numa 
imagem, ou no entorno. Barthes afirma que, hoje, raramente se encontra ima-
gem sem texto, sempre estão ligados, podendo interagir de dois modos diferen-
tes, como fixação e relais (ou revezamento).

Ainda afirma que “a distinção entre as duas mensagens icônicas não se 
faz espontaneamente ao nível da leitura corrente: o espectador da imagem rece-
be ao mesmo tempo a mensagem perceptiva e cultural” (BARTHES, 1990, p.31). 
A mensagem icônica “literal” corresponde ao sentido primeiro das imagens, um 
sentido mais puro, independente de quase todo saber específico cultural. Seu 
significado é o que aquela imagem é. Portanto, quando tiramos da imagem todos 
os sentidos gerados pela conotação, que é consequência de um saber cultural, 
ainda resta algum sentido: “Trata-se de uma ausência de sentido que contém 
todos os sentidos; é também uma mensagem suficiente, pois tem, pelo menos, 
um sentido ao nível da identificação da cena representada” (BARTHES, 1990, 
p.35). Essa mensagem denotativa e sua aparente naturalidade (em que há “pelo 
menos, um sentido possível”) é relativa pois todo desenho já carrega em seu pró-
prio traço, na escolha entre o que é representado (o desenho nunca representa 
tudo de uma cena, e sim uma certa quantidade de informações limitada), uma 
informação ideológica. Não há desenho sem estilo. 
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Quanto à mensagem conotada (icônica “simbólica”), ela tem a ver direta-
mente com o caráter polissêmico da imagem, que permite uma cadeia flutuan-
te de significados. É formada a partir dos significados da mensagem denotada. 
Esses significados se tornam significantes, que, a partir de um conhecimento 
cultural, tem um novo significado absorvido. 

Joly descreve o raciocínio de Barthes: 

Para ele, esse processo de conotação é constitutivo de qualquer imagem, 
mesmo das mais ‘naturalizantes’, como a fotografia, por exemplo, pois 
não existe imagem ‘adâmica’. Que o motor dessa leitura segunda, ou 
interpretação, seja a ideologia, para uma sociedade e história determina-
das, em nada invalida o fato de que, para Barthes, uma imagem pretende 
sempre dizer algo diferente do que representa no primeiro grau, isto é, 
no nível da denotação. (JOLY, 2005, p. 83)

A leitura num nível conotativo apresenta o problema da interferência do 
repertório do leitor, uma vez que é uma leitura cultural, ideológica. Mas quanto 
a isso Barthes é claro: 

a variabilidade de leituras não pode, pois, ameaçar a ‘língua’ da imagem, 
se admitirmos que essa língua é composta de ideoletos, léxicos ou sub-
códigos: a imagem é inteiramente ultrapassada pelo sistema de sentidos 
(...) A língua da imagem não é apenas o conjunto de palavras emitidas 
(...), é também o conjunto de palavras recebidas: a língua deve incluir as 
surpresas de sentido. (BARTHES, 1990, p. 39).

E aqui Joly ainda acrescenta que essa face conotativa da linguagem ima-
gética é inerente a outras linguagens, “que qualquer forma de expressão e de 
comunicação é conotativa” (2005, p.84). 

É na face conotativa das linguagens que nos ateremos mais atentamente 
nesse trabalho, pois é nesse nível que o processo cognitivo desenrola o momen-
to intertextual. 

A intertextualidade é parte direta da estrutura textual, e induz o leitor a 
buscar sentidos exteriores ao texto. São textos que estão inseridos dentro de 
outros textos, implícita ou explicitamente. Segundo Costa (2003): “O grau de ex-
plicitação da intertextualidade depende da forma e, que transparece no texto e 
também da capacidade do leitor, através de seu repertório, de encontrar as rela-
ções e articula-las”. É necessária uma interpretação crítica daquele fragmento de 
texto encontrado durante a leitura. 
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O formato em que se apresenta o intertexto varia, dificultando ou facilitan-
do o modo como se relaciona com o leitor. A interferência de um texto anterior 
dentro de um novo texto é o que permite a existência dos textos, que evoluem 
tendo como base o que já foi feito, suas regras e estruturas, influenciando-se 
delas ou as negando. Isso faz com que todo texto seja, de alguma forma, intertex-
tual, assim como a leitura, que busca essas referências a partir do repertório de 
cada leitor. Para o entendimento da intertextualidade nesses formatos, é preciso 
ter uma noção mais abrangente de texto, e Jenny (1979) nos mostra como Julia 
Kristeva o define.

Se, com efeito, para Julia Kristeva, ‘qualquer texto se constrói como um 
mosaico de citações e é absorção e transformação dum outro texto’, a 
noção de texto é seriamente alargada pela autora. É sinônimo de ‘sistema 
de signos’, quer se trate de obras literárias, de linguagens orais, de siste-
mas simbólicos sociais ou inconscientes. (JENNY, 1979, p.13).

Além da intertextualidade implícita nesse “mosaico de citações” que é todo 
texto, ela também aparece na forma de citações (a mais explícita delas), e outros 
modos de referência que se misturam ao novo texto, necessitando da sensibili-
dade e do repertório do leitor para ser ou não identificada.

Cada referência intertextual é o lugar duma alternativa: ou prosseguir a 
leitura, vendo apenas no texto um fragmento como qualquer outro, que 
faz parte integrante da sintagmática do texto – ou então voltar ao texto-
-origem, procedendo a uma espécie de anamnese intelectual em que a 
referência intertextual aparece como um elemento paradigmático ‘des-
locado’ e originário duma sintagmática esquecida. (JENNY, 1979, p. 21)

A partir do momento em que o leitor reconhece e aceita voltar ao “texto-
-origem”, a intertextualidade conseguiu concretizar o que é inerente à sua fun-
ção, o olhar crítico, que soma ao novo texto todo o sentido do texto anterior, e, 
como afirma Jenny, “isto confere à intertextualidade uma riqueza, uma densida-
de excepcionais” (1979,p.22).

O intertexto, então, rompe a linearidade do texto, exigindo do leitor uma 
postura crítica, e tirando-o de uma possível inércia da leitura. Ele leva a uma 
transformação da leitura, permitindo uma infinidade de sentidos que vão além 
do próprio texto. Laurent Jenny ainda mostra que a consciência do objeto textual 
e todo o seu entorno de relações aprimora sua utilização e intensidade: 

A análise do trabalho intertextual mostra bem que a pura repetição não 
existe, ou, por outras palavras, que esse trabalho exerce uma função crí-
tica sobre a forma. Isto, quer a intencionalidade seja explicitamente crí-
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tica (...), ou não. Se o vanguardismo intertextual é frequentemente sábio, 
é porque está ao mesmo tempo consciente do objecto sobre o qual tra-
balha, e das recordações culturais que o dominam. (JENNY, 1979, p. 44).

E ainda afirma que “seja qual for seu suporte ideológico confesso, o uso 
intertextual dos discursos corresponde sempre a uma vocação crítica, lúdica e 
exploradora”.

O Asilo Arkham e Hitchcock

O trabalho intertextetual permeia toda a narrativa do “Asilo Arkham”. 
Aparece nas mais variadas formas, verbais, visuais, citações diretas e indiretas. 
Algumas referências que aparecem ao longo da leitura são: a paixão de Cristo, 
fosseis arqueológicos, cartas de tarô, “Alice no País das Maravilhas”, mitologia 
grega, referências a pensadores, entre outros. Entre tantos intertextos presen-
tes na obra, vamos nos ater ao filme “Psicose” pela forma com que aparece: em 
dois momentos distintos que nos levam a uma só situação. Há, sim, uma outra 
referência possível apenas pela leitura da graphic novel, uma vez que Hitchcock 
é um diretor conhecido por desenvolver o suspense, gênero que, sem dúvida 
alguma, influencia a forma com que o “Asilo Arkham” é narrado, mas vamos nos 
ater às referências que se relacionam diretamente à narrativa, e não apenas em 
sua forma, assim podemos entender melhor como elementos externos podem 
influenciar a leitura de uma narrativa.

Jenny (1979) fala do “trabalho intertextual”, analisando os modos como o 
intertexto se apresenta no texto. Ela fala do Engaste, que é a forma de montagem 
em que se encontra o fragmento externo dentro do texto. As duas formas de 
montagem intertextual que aparecem com fragmentos do texto cinematográfico 
“Psicose”, de Hitchcock, são: 

Isotopia metonímica: é o fragmento externo diretamente dentro do texto.

Isotopia metafórica: o intertexto se dá pela semelhança por contexto. “Ser-
vem para esclarecer o sentido duma passagem, para a enriquecer com um jogo 
de recordações associativas, para indicar pela voz de outrem uma direcção de 
leitura” (JENNY, 1979, p.36).
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Primeiro fragmento intertextual:

Quando chegamos à página 58 da graphic novel, após a cena em que Bat-
man fere a própria mão, numa tentativa de cessar seus devaneios, e se manter 
racional, vemos pelo todo da página que estamos no asilo, mas o primeiro qua-
dro é uma sinistra figura risonha (fig.1). 

Percebemos que essa imagem é uma fotografia, com baixa qualidade e 
em preto e branco. O próximo quadro mostra um personagem não identificado 
em um primeiro plano, sua expressão sugere desaprovação. O terço inferior da 
imagem é negro, e acima temos algumas formas (silhuetas) também nessa cor. 
Supomos ser uma televisão, percebe-se pela iluminação que vai direto ao rosto 
do personagem, e pelas formas que sugerem uma antena. Ao que tudo indica a 
primeira imagem, que sozinha parece descontextualizada, é o que está passando 
na TV (isso é reforçado pela delimitação nas partes superior e inferior da ima-
gem, e sua distorção).

Fig. 1: Interno assiste “Psicose”. 
Asilo Arkham, 1990, p.58.
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A 1ª caixa de texto (balão) contém a fala “Mãe! Oh, meu Deus! Mãe!”, e 
está no primeiro quadro. Na 2ª caixa de texto (balão) lemos: “Sangue! Sangue!”, 
ela está no segundo quadro. Esse pode ser o motivo da desaprovação do per-
sonagem que assiste TV, onde, ao que parece, está acontecendo uma cena de 
violência. Mas que cena é essa? Porque a imagem do primeiro quadro? O fato 
de ser uma fotografia, representada em uma TV, nos faz pensar prontamente em 
algum filme.

O “Asilo Arkham” é uma narrativa de horror psicológico, o seu leitor, por-
tanto, pode estar familiarizado com narrativas do gênero. Buscando fragmentos 
de filmes de horror e suspense logo percebemos que se trata da imagem de Nor-
man Bates, personagem do filme “Psicose”, de Hitchcock.

Lançado em 1960, esse filme é um dos pontos altos da carreira do dire-
tor, e é caracterizado pela forma como Hitchcock trabalha as cenas para que o 
suspense predomine e a surpresa venha apenas no final. Mas o filme vai além:

o que mais assusta, mantém o interesse intacto na história de Psicose, 
são as nuances de loucura associadas ao personagem de Norman Ba-
tes, que em determinados momentos ostentam aspectos quase oníricos 
devido à fotografia em preto-e-branco do filme. Para Anthony Perkins, 
Psicose pode muito bem ter representado tanto o estrelato instantâneo 
quanto uma maldição da qual ele jamais escaparia. Afinal, seu desempe-
nho como Norman é um dos mais contundentes retratos de uma mente 
perturbada em toda a história do cinema. (Kollision, 2006)

As nuances de loucura do personagem Norman Bates criam uma relação 
com o “Asilo Arkham”, uma vez que uma das características dessa graphic novel 
é deixar de lado o maniqueísmo no trato dos personagens. Batman é extrema-
mente violento e atormentado, Amadeus caminha durante a narrativa, do ponto 
mais racional até a aceitação completa da loucura, Duas-caras tem a mente mais 
devastada da narrativa, mas toma uma decisão consciente, racional, no fim da 
história, libertando Batman. Essas ações tornam os personagens mais humanos, 
porque mudam. Batman não é apenas um símbolo da justiça e da verdade, suas 
ações são questionáveis. Isso também ocorre no filme Psicose, mas não só na 
dupla personalidade de Norman Bates. A personagem Marion Crane também se 
apresenta como uma apaixonada e sensível mulher, mas logo depois comete um 
roubo e foge com 40 mil dólares.

Outras ligações são possíveis em relação ao gênero e estrutura narrativa:
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Hitchcock era pródigo em reprocessar suas influências, misturando-as 
com suas próprias experiências de vida, quase todas da infância, tempe-
rando-as com ingredientes extraídos de autores como Edgard Alan Poe, 
cujas estórias causaram grande impacto na sua formação. De fato sabe-
mos que os contos de Poe influenciaram na sua predileção por estórias 
fantásticas, capazes de apavorar. (SILVA, 1999,p.07)

É exatamente a eficiência narrativa, ao lado da liberdade de escolha 
temática e do controle total sobre a construção fílmica que fazem de 
Hitchcock um verdadeiro autor cinematográfico. (...) Num período em 
que os estúdios dominavam completamente o processo de produção e 
os diretores lutavam pelo reconhecimento do seu trabalho, ninguém foi 
tão autoral e experimental, sem perder o vínculo com o público. (SILVA, 
1999, p.08)

Essas características de Hitchcock encontram paralelos com os autores 
do “Asilo Arkham”, a eficiência em utilizar as influências e referências, o controle 
narrativo e o caráter experimental, estão claramente presentes também nessa 
graphic novel. Esse fato pode envolver não somente a relação entre os autores, 
mas também o reforçando a relação da narrativa quadrinhística com o gênero, 
uma vez que é parte do suspense um controle narrativo eficiente, e efeitos de 
sentido que deixem algumas informações suspensas no ar.

Vemos então que esse fragmento não se relaciona diretamente ao enredo, 
mas sim à forma com que são tratados os personagens, mais humanizados, e à 
relação da narrativa com os gêneros do horror e do suspense. Quando o leitor 
volta dessa leitura intertextual, de isotopia metonímica, e dá seguimento à sua 
leitura do “Asilo Arkham”, ele mantém a imagem de Norman Bates, e conse-
quentemente, a narrativa do filme “Psicose” como pano de fundo. É esse pano de 
fundo que nos leva à próxima relação intertextual.

Segundo fragmento intertextual: 

Seis páginas depois da sequência com o fragmento do filme “Psicose”, 
Amadeus Arkham é visto com o vestido de noiva de sua mãe, enquanto contem-
pla os corpos mutilados de sua mulher e filha (fig.2). Na sequência, Amadeus 
está subindo a escada da mansão chamando sua esposa, ela que não respon-
de. Ao entrar no quarto a encontra morta, logo em seguida encontra também 
o corpo de sua filha, Harriet (fig.3). O assassino deixou marcado seu nome nas 
vítimas, é Mad Dog, um criminoso com distúrbios mentais que foi paciente de 
Amadeus (Psiquiatra).
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Em um momento da narrativa esse criminoso foge da prisão, e Amadeus, 
contatado pela polícia, diz apenas que ele é perigoso, sem se esforçar em ajudá-
-los, já que não era um problema dele. Amadeus diz isso exatamente por estar 
ocupado com o bem estar da sua família. Esse fato serve como amplificador da 
culpa de Amadeus. 

Após entendermos o contexto da cena, ainda nos perguntamos o porquê 
Amadeus está com um vestido de noiva (fig.2). A reposta para essa questão pode 
vir do intertexto que permaneceu como pano de fundo, há uma relação de con-
texto com o filme “Psicose”.  

Fig. 2: Amadeus ao encontrar sua mulher e filha mortas. 
Asilo Arkham, 1990, p.64.
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Ao buscarmos novamente o filme, lembramos que Norman Bates, assim 
como Amadeus, vestia-se com as roupas de sua mãe. No filme isso acontece por-
que Norman não consegue aceitar que sua mãe faleceu, e, portanto age como se 
ela realmente estivesse viva, vestindo-se e conversando consigo mesmo, como 
se ela estivesse presente. 

Durante todo o filme Hitchcock usa seu incrível talento e controle sobre 
a narrativa para criar imagens e sequências que fazem o espectador pensar que 

Fig. 3: : Amadeus encontra Harriet morta. Asilo Arkham, 1990, p.63-64.

Fig. 4: Norman como sua mãe durante o assassinato de Marion Crane. Psicose. 1960.
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a senhora Bates está viva, mas ao mesmo tempo mostra algumas situações es-
tranhas, deixando alguma dúvida no público. Ela é apresentada como uma mãe 
possessiva, chegando a cometer assassinatos para manter o filho ao seu lado. 
Hitchcock usa efeitos de luz e sombra para que quando Norman apareça com as 
roupas de sua mãe, o espectador não perceba, mantendo a ilusão de que ela está 
viva e é a culpada pelas mortes (fig.4).

Mas o momento de maior surpresa no filme vem quando descobrimos que 
Norman Bates não apenas se veste como sua mãe, mas também a matou. Esses 
dois acontecimentos são mostrados em sequência ao espectador, quando invadem 
a casa e surpreendem Norman com a fantasia, em seguida acham o corpo empa-
lhado de sua mãe. Ainda na parte final do filme, na delegacia onde Norman está 
sendo interrogado, vemos um psiquiatra que faz uma análise do quadro clínico do 
personagem, deixando claro que ele sofre de dupla personalidade, forma que sua 
mente encontrou para amenizar o trauma do assassinato. Norman acreditava que 
sua mãe estava viva e, intercalando momentos como Norman e momentos como 
sua mãe, ele mantinha uma vida normal, como a de antes. 

Dessa forma, voltando ao “Asilo Arkham” temos um adiantamento de que 
a mãe de Amadeus, que até então parecia ter cometido suicídio, na verdade havia 
sido assassinada por ele. Essa cena surge em um momento de encontro com a 
morte, esse fato faz com que instintivamente Amadeus coloque a roupa de sua 
mãe, como se fosse algo normal. A aparente normalidade da cena para Amadeus 
fica clara nos textos dessa sequência: “Vagarosamente e metodicamente, eu po-
nho o vestido de noiva de minha mãe. Eu me ajoelho diante daquele matadouro 
infantil. Tudo parece perfeitamente racional. Perfeitamente, perfeitamente racio-
nal.” (MORRISON, 1990, p.64).

 Ainda numa relação intertextual com o “Psicose” a racionalidade com que 
essa cena acontece é explicada. A partir da página 92 da graphic novel, Arkham 
consegue se lembrar do que sua mente tentou esquecer por tanto tempo. Ele se 
lembra que numa noite, instintivamente ele vai até o quanto de sua mãe, sabe-
mos disso, pois na cena ele mesmo se pergunta “porque eu vim aqui?” (idem, 
p.94), e a encontra tendo pesadelos, ela reclamava da presença de algo que esta-
va lá para levá-la, enquanto ele começava a ver grandes asas se batendo em bai-
xo da cama, e segue dizendo pra si que não está louco. “Estou vendo a criatura 
que apavorou e atormentou minha mãe naqueles anos tão longos” (idem, p.95), 
após ver o morcego que a atormentava e sua mãe suplicando por ajuda, pedindo 
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para não ser levada, ele pega uma navalha e diz: “ele não vai levá-la, eu juro. Não 
tenha medo, mamãe. Eu te amo” (idem, p.96). 

A cena de Amadeus com o vestido de noiva de sua mãe se repete, na pág. 
97, logo após o assassinato (fig.5). Essa cena retoma o intertexto com o filme “Psi-
cose” – que haviam sido vistos nas páginas 58 e 64 – e aqui ele fica ainda mais 
explícito, uma vez que a relação entre a ação dos personagens não é mais um 
adiantamento, mas sim um reforço. Temos aqui, a certeza de que, assim como 
Norman Bates, Amadeus Arkham matou sua própria mãe e o trauma o levou a 
se vestir como ela. Em ambos o assassinato foi passional, em 1960 por ciúmes – 
Norman não aceitou o relacionamento de sua mãe com outro homem – e em 1989 
para cessar um sofrimento de quase 20 anos.

Essa cena explica a naturalidade com que Amadeus colocou o vestido 
quando encontrou sua família morta. Ao se deparar pela segunda vez com a 
morte, seu inconsciente repetiu a ação da data do assassinato, mas ainda sem 

Fig. 5: Amadeus após o matar sua mãe. 
Asilo Arkham, 1990, p.97.
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se lembrar do fato em si, Amadeus simplesmente seguiu seus instintos e repetiu 
novamente o ritual realizado durante o primeiro acontecimento traumático.

Conclusão

Podemos então ver a forma com que essas intertextualidades adiantam os 
acontecimentos da narrativa, e não só isso, aprofundam a história até um nível 
que apenas a narrativa fechada não poderia ir. A partir de duas formas intertex-
tuais – isotopia metonímica e isotopia metafórica – que se direcionam para um só 
acontecimento, a referência ao filme “Psicose” leva o leitor a fazer ligações entre 
as linguagens, o gênero e os personagens de ambas as narrativas. A intertextu-
alidade mostra-se um importante instrumento para criar uma narrativa que saia 
da horizontalidade, destacando como o bom uso das imagens e suas referências 
são essenciais para se criar uma história em quadrinhos de qualidade.

Também fica claro como essa graphic novel é extremamente relevante 
para os quadrinhos ao mostrar como toda a estrutura externa e interna pode 
influenciar na construção de sentido. E não só para os quadrinhos, mas valori-
za a expressão imagética, ampliando as formas de se gerar sentido. Como uma 
linguagem criativa e imagética, suas possibilidades são infinitas, e sua estrutura 
variável, como toda forma artística.
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Resumo
Ao longo da história moderna e contemporânea, arte e design - oficialmente cam-
pos de conhecimento distintos – apresentam diversos e incessantes pontos de 
interseções e analogias, estabelecem trocas e conexões. Relações que se apre-
sentam de forma expressiva na obra de Guto Lacaz, criador multimídia que tem 
uma produção artística e comercial marcada pela diversidade de suas criações. 
Uma obra marcada pela multiplicidade, que proporciona a discussão a respeito 
do encontro entre arte e design.

Palavras Chave: Guto Lacaz; Arte; Design.

Abstract
Throughout the modern and contemporary history, art and design - officially di-
fferent fields of knowledge - present diverse and endless points of intersections 
and analogies. The relationship that introduce substantially in the work of Guto 
Lacaz, multimedia creator who days that has a production Art Division and trade 
marked by their diversity creates? The relationship that introduce substantially 
in the work of Guto Lacaz, multimedia creator that has a artistic and commercial 
production marked by the diversity of his creations. A work marked by multipli-
city, which provides a discussion on the meeting between art and design. 

Keywords: Guto Laca; Ar; Design.

Este artigo busca aprofundar a reflexão sobre as correlações existentes en-
tre artes visuais e design – oficialmente campos de conhecimento distintos – que, 
ao longo da história contemporânea apresentam diversos e incessantes pontos de 
interseções e analogias, estabelecem trocas e conexões, marcando profundamen-
te a toda cultura visual desde o início do século XX. Áreas de conhecimento contí-
guas que por vezes se aproximam e se assemelham, se entrecruzam e se fundem, 
ou mesmo se distanciam e se separam.
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Como ponto de partida e fio condutor, nessa discussão, foi escolhida a 
produção artística de Guto Lacaz, consagrado artista e designer contemporâneo, 
que possui uma vasta e diversificada obra nos campos das artes visuais e do 
design. Atento ao cotidiano e aos universos da cultura, da arte e do design, Guto 
Lacaz é um criador inveterado, multimídia e sem limites: suas criações contem-
plam os mais diversos meios e as mais variadas formas de expressão: desenho, 
escultura, performance, colagem, ready-mades, instalações, site specifcs, cria-
ção de logos e material impresso, cartazes etc.

Na base de seu trabalho encontram-se também as questões que o motivaram 
e o estruturaram: existe uma fronteira capaz de delimitar arte e design e separá-las 
por completo? Qual o espaço existente entre essas duas áreas de conhecimento? 
Quais semelhanças e paridades? Onde residem as diferenças e separações? 

Na busca por essas respostas, o trabalho foi conduzido e direcionado a partir 
de determinados conceitos operadores, comuns à arte e ao design, que estão pre-
sentes e se tornam peças fundamentais para entendimento da obra de Guto Lacaz. 
São eles: as referências históricas, as origens etimológicas dos termos, o pensamen-
to filosófico, a questão da reprodutibilidade, a estética das máquinas, o uso de obje-
tos do cotidiano e a apropriação. Não se trata, no entanto, de traçar uma discussão 
que tem a intenção de delimitar e separar territórios ou áreas de atuação, tampouco 
fundir essas duas áreas de conhecimento sob uma mesma definição. Ao contrário, 
a tentativa aqui é suscitar a analise e reflexão sobre esses dois campos de atuação 
através da percepção das relações estabelecidas entre eles.

Como pontos de referência para essa discussão, foram selecionadas algu-
mas obras de Guto Lacaz, que, por transitarem entre as esferas da arte e do de-
sign, proporcionam a discussão a respeito das conexões estabelecidas entre elas. 
No processo de seleção dessas obras, levou-se em consideração, além do caráter 
expressivo de cada uma delas, a diversidade do conjunto, de modo a contemplar 
uma análise ao mesmo tempo múltipla e heterogênea. No que diz respeito à meto-
dologia de trabalho, a coleta de dados, para posterior análise e crítica, foi realizada 
através de pesquisa bibliográfica, análise documental de catálogos de exposição, 
publicações, textos críticos e jornalísticos e entrevistas com o artista.

Multimídia. É assim Guto Lacaz se define enquanto criador1. Para ele não há 
limites quando se trata de criação. Arquiteto, artista plástico, designer, ilustrador 
e performancer, Guto Lacaz transita livremente por diversos meios de expressão 

1 Entrevista ao autor em 
11 de julho de 2009.
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1997, p. 141.
3 DELEUZE; GUATTARI, 
1997, p. 35.
4 DELEUZE; GUATTARI, 
1997, p. 120.

lidando com a experimentação e com uma produção lúdica, realizada com as mais 
variadas técnicas e materiais, articulando poesia e irreverência. Sua obra se lo-
caliza em um espaço que está entre a arte e o design, uma área limítrofe entre o 
objeto de arte e o objeto de uso cotidiano. Obras que tem origem em um espaço 
que Deleuze e Guattari chamam de intermezzo2, um começo que está entre dois, 
onde a consistência está na consolidação de sucessões e coexistência a partir de 
intercalações, intervalos e superposições-articulações, onde cada forma é como o 
indicador de um meio e a travessia de uma forma a outra caracteriza uma trans-
codificação. Um espaço de remanejamento da potencialidade, desprovido de coor-
denadas, pura potência, o lugar do possível. Multiplicidades compostas de termos 
heterogêneos em simbiose que constantemente se transformam em outras multi-
plicidades de acordo com seus limites e portas, coexistem, se penetram e trocam 
de lugar, que “definem-se e transformam-se pela borda” 3.

É justamente neste meio, entre arte e design, neste entre-dois, que o caos, 
meio de todos os meios que os ameaça de esgotamento e intrusão, tem a possibilida-
de de tornar-se ritmo. A ação acontece em um meio, enquanto o ritmo se consolida 
entre dois meios, onde não há começo nem fim, origem ou destino, mas encontra-se 
sempre no meio e que se transforma ao mesmo tempo em qualidade e propriedade. 

Na produção artística e comercial de Guto Lacaz, encontra-se uma perma-
nente transcodificação entre arte e design. Transcodificação pode ser entendida 
como a maneira pela qual um meio serve de base para outro meio, ou mesmo 
o inverso, como um meio se constitui sobre outro, se dissolve ou se organiza 
no outro, criando interferências e relações de troca entre os meios, que passam 
uns nos outros e são essencialmente comunicantes, codificados pela repetição 
constante, como salientam Deleuze e Guattari.

A cada vez que há transcodificação, podemos estar certos que não há 
uma simples soma, mas constituição de um novo plano como de uma 
mais-valia. Plano rítmico ou melódico, mais-valia de passagem ou de ponte 
— mas ambos os casos nunca são puros, eles se misturam na realidade.4

Devires, afectos e afecções

Refletir sobre a obra de Guto Lacaz é pensar nas relações existentes en-
tre arte e design, criar rizomas entre esses dois corpos e suas multiplicidades. 
Relações que preenchem um vazio e rompem com dualismos, aquilo que não é 
nem um corpo nem outro, mas aquilo que estabelece a multiplicidade entre eles. 
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Arte e design se sobrepõem na obra de Guto Lacaz e produzem novas 
sensações, novos devires que asseguram a desterritorialização de um dos ter-
mos e a reterritorialização do outro. Devires que se encadeiam e se revezam de 
acordo com uma movimentação de intensidades. Devires que criam uma realida-
de própria, onde há uma coexistência de elementos da arte e do design, em uma 
aliança rizomática composta de multiplicidades. Novos devires são criados pelo 
artista: devir-arte e devir-design, que indicam uma zona de vizinhança, aquilo 
que Deleuze e Guattati5 chamam de copresença de partículas. Arte não se torna 
design e tampouco design se torna arte, mas ambos entram em uma relação de 
movimento e repouso em uma zona de indiscernibilidade.

Deleuze e Guattari6 explicam que um devir não é uma correspondência 
de relações, como também não é uma semelhança ou uma imitação, tampouco 
uma identificação. Ele não deve ser encarado como uma filiação, mas sim como 
uma aliança.

Devir não é certamente imitar, nem identificar-se; nem regredir-progre-
dir; nem corresponder, instaurar relações correspondentes; nem produ-
zir, produzir uma filiação, produzir por filiação. Devir é um verbo tendo 
toda sua consistência; ele não se reduz, ele não nos conduz a “parecer”, 
nem “ser”, nem “equivaler”, nem “produzir”.7

Arte e design se encontram, se influenciam e constituem novas exten-
sões na obra de Guto Lacaz. Onde não se estabelece e tampouco interessa uma 
relação de ponto e contraponto, mas da constituição de um campo mais amplo 
e intenso, um plano de imanência, composição e não de organização e tampou-
co desenvolvimento. Um campo liberto de definições, livre das questões pré-
-formadas, desterritorializado. Um lugar onde a geografia é mais importante que 
a história, onde o meio é mais importante que o começo ou o fim, “a grama que 
está no meio e que brota pelo meio, e não as árvores que têm um cume e raízes”8.

Entre arte e design se sobressaem os estados afetivos que agem simul-
taneamente sobre os dois, na busca daquilo que Espinosa9 define como noção 
comum no Livro II da Ética, que pode ser entendida como a idéia de analogia de 
composição ente dois corpos, ou dois modos existentes. Espinosa sugere duas 
proposições simultâneas para se definir um corpo: a primeira delas, chamada 
longitude, diz que um corpo é determinado por relações de movimento e repou-
so, velocidades e lentidões entre as partículas que o compõem e não por suas 
formas ou mesmo funções que exerce. A segunda proposição, definida como 
latitude, diz respeito às capacidades que um corpo tem de afectar e ser afectado. 

5 DELEUZE; GUATTARI, 
1995.
6 DELEUZE; GUATTARI, 
2007, p. 18.
7 DELEUZE; GUATTARI, 
2007, p. 19.
8 DELEUZE; PARNET, 
1998, p. 33
9 DELEUZE; GUATTARI, 
1997.
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Duas maneiras simples, uma cinética e a outra dinâmica, nas quais nos abriga-
mos entre elas, vivenciando-as, em uma verdadeira etologia.

A forma completa e definitiva de um corpo depende justamente das rela-
ções estabelecidas entre essas velocidades e lentidões. Toda forma específica ou 
global e suas funções dependerão dessas relações de velocidade e lentidão; até 
mesmo o fluxo de desenvolvimento de uma forma depende dessas relações, e 
não o inverso. Portanto não se define um corpo por sua forma, tampouco pelos 
órgãos que o constituem, bem como não se define o mesmo corpo como uma 
substância ou um sujeito. 

Nesse sentido, o importante é conceber cada individualidade, arte e de-
sign, não como forma ou mesmo um desenvolvimento de formas, mas como uma 
relação complexa entre atenuação e aceleração de partículas: afectos e afecções. 
Uma afecção (affectio) é a condição de um corpo no momento em que sofre ação 
de outro corpo. O efeito, a ação que um corpo produz sobre um outro corpo, a 
mistura de dois corpos: um corpo que age sobre o outro e um corpo que recebe 
as características do primeiro. Um afecto (affectus) é uma variação intensiva que 
está diretamente relacionada ao aumento ou à diminuição das potências de agir, 
composto por movimentos, ações e pela transição vivida de um corpo, estado de 
perfeição, a outro, uma passagem determinada por idéias. É pelos afectos que os 
corpos se desenvolvem e progridem. 

Um afecto é uma afecção que transforma positiva ou negativamente a 
potência de agir, de maneira que uma afecção neutra, que mantém a potência de 
agir estática, não pode ser considerada um afecto. Em outras palavras, todo afec-
to é uma afecção, porém nem toda afecção é um afecto. Quando há compatibili-
dade entre os fatores externos e o corpo afectado, surgem paixões alegres, que 
aumentam a potência de agir. Ao contrário, as paixões tristes se caracterizam 
pela instabilidade das relações entre os fatores externos e o corpo afectado. Na 
obra de Guto Lacaz, a relação arte-design produz paixões alegres e constituem 
alguns dos traços marcantes de sua produção. 

Sobre limites e reprodutibilidade

“Uma ponte entre arte e design”10 assim Guto Lacaz define a escultura/
máquina RG Enigmático (Figura 01), trabalho de 1999, realizado sob inspiração 
do poema Tatuagem Enigmática de Duda Machado. A obra é uma grande impres-
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sora movida a pedais, onde carimbos reproduzem ícones, que representa um 
número, que juntamente com outros ícones, formam, de maneira enigmática, o 
RG daquele que operar a máquina. Cada usuário da escultura/máquina compõe, 
imprime e leva consigo seu RG enigmático impresso como uma monotipia.

 

Os ícones representam aspectos diversos da cultura brasileira, seleciona-
dos pelo artista, estão presentes a flora, a fauna, as artes, a política, a energia, os 
índios, o clima tropical, a tecnologia, as águas e os minerais. 

Com RG Enigmático, Guto Lacaz propõe um novo diálogo entre arte e de-
sign, onde estão em jogo questões que dizem respeito à reprodutibilidade, bem 
como os limites entre essas áreas e consequentemente suas distinções. Há uma 
referência à passagem da unicidade para a reprodução técnica e aproxima arte 
e design. A quantidade se faz qualidade, e se torna aqui uma idéia capaz de se 
introduzir no repertório cultural, uma informação nova, que reformula o coti-
diano e assinala uma identidade pessoal e cultural onde se comunicam valores, 
percepções e identidades. Designer, artista e público se justapõem com a experi-
ência de re-inventar um código pré-existente, um número de RG, propondo uma 
revisão de hábitos e de valores. Um choque perceptivo que unifica as experiên-
cias criativas que possibilitam a experiência estética que vai da arte ao design, 

Figura 01 – RG Enigmático
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12 DELEUZE; GUATTARI, 
1992, p. 160.
13 Catálogo da exposição 
Gráfica.

do espaço aos objetos, da unicidade à multiplicidade, em um percurso onde a 
função é redefinida, deslocada e até mesmo fragmentada.

Arte e design, suas práticas e reflexões teóricas, estão aqui fortemente 
ligados, em um sentido estrito. A reprodutibilidade da obra de arte tradicional, 
ou pelo menos de alguns tipos de obras de arte tradicionais, e, sobretudo o surgi-
mento de obras de arte essencialmente reproduzíveis, transformaram de forma 
radical a própria noção de arte. RG Enigmático chama atenção para uma área 
limítrofe entre arte e do design território de onde emerge a obra de Guto Lacaz. 
Oficialmente, arte e design são campos distintos e delimitados. Porém, existe 
uma fronteira capaz de separá-los por completo? Um limite ou contorno que 
define exatamente o que é arte e o que é design na contemporaneirade? Deleuze 
afirma que “Todo limite é ilusório, e toda determinação é negação, se a determi-
nação não está numa relação imediata com o indeterminado”11.  

Na obra de Guto Lacaz, arte e design são áreas de conhecimento contí-
guas, com interseções e diferenciações, conexões e tangenciamentos, ainda que 
distintos e com finalidades e funções diferenciadas, que por vezes se aproxi-
mam, se assemelham, se entrecruzam e se fundem ou mesmo se distanciam e 
se separam. O pensamento de Deleuze completa essas relações.

Encontramo-nos, pois, ante uma nova seqüência de functivos, sistemas 
de coordenadas, potenciais, estados de coisas, coisas, corpos. Os es-
tados de coisas são misturas ordenadas, de tipos muito diversos, que 
podem mesmo não concernir senão a trajetórias. Mas as coisas são inte-
rações, e os corpos, comunicações. 12

Poética das máquinas

Guto Lacaz é um artista fascinado pelo universo das invenções, das má-
quinas, da eletricidade, da mecânica e da ciência. As máquinas sempre o seduzi-
ram e estiveram presentes no em seu universo. O próprio artista cita como uma 
de suas maiores influências, sua “Bíblia”13, a extinta revista Mecânica Popular, pu-
blicada no Brasil entre as décadas de 1960 a 1970. Tratava-se de uma revista que 
abordava a tecnologia e o funcionamento de máquinas diversas, além de ensinar 
aos leitores a construir seus próprios móveis e outros artefatos. 

Suas obras sempre apresentavam essa predisposição e, principalmente, 
atração pelos objetos mecânicos, dos mais simples aos mais elaborados. Alguns 
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exemplos são Óleo Maria à procura de Salada (Figura 02), objeto de 1982; Cosmos: 
um passeio no infinito, instalação de 1989; e os site specifs Parede em Movimento, 
de 2004 e Pinacotrens e Garoa Modernista, de 2005, entre outros. São obras que 
constituem um sistema estético visual, radicalmente conceitual e através a me-
diação tecnológica, prometem a democratização da experiência estética. 

De modo geral as máquinas de Guto Lacaz representam de forma canôni-
ca o espírito de uma época calcada na ciência e nos avanços técnicos. São obras 
cinéticas que pregam o otimismo de uma confluência entre os campos artísticos 
e tecnológicos. Trata-se, sobretudo, de um tipo de arte expansiva e experimental, 
diretamente ligada à aceleração dos meios de produção, que absorve o ambiente 
que a rodeia criativamente. São máquinas inúteis, que não servem para nada, a 
não ser apontar, revelar e indagar, como ressalta Lagnado14. Máquinas que colo-
cam em funcionamento universos complexos que aliam concepção e realização 
e conseguem penetrar no universo de qualquer espectador. 

Guto Lacaz é um artista que aproxima recursos tecnológicos utilizados 
na ciência e na engenharia para efetivar a utilização desses meios, explorando a 
liberdade de seu imaginário e suas conseqüências estéticas, nos quais a icono-
grafia cientifica e tecnológica é uma referência constante. Suas obras redefinem 
a nossa própria maneira de entender e de lidar com esse meio.

Objetos (de arte) cotidianos

Guto Lacaz constrói suas poéticas exercendo, com total liberdade, a apro-
priação de objetos de uso diário e também com a construção de peças pautadas, 

Figura 02 – Óleo Maria à Procura de Salada

14 LAGNADO, 1987.
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em parâmetros ligados aos objetos do dia-a-dia. Seu trabalho chama atenção 
para uma área limítrofe que existe entre a produção artística, que em tese teria 
como única função o deleite estético do observador e o design, que uniria essa a 
função estética às funções utilitárias. 

Os objetos do cotidiano também permeiam e se fazem presentes nas 
obras de Guto Lacaz. Objetos das mais diferentes categorias e com as diferentes 
funcionalidades se transformam, pelas mãos do artista, em objetos de arte. Ob-
jetos projetados, frutos de uma sociedade industrial, muitas vezes banalizados, 
subjugados e sem expressividade, passam a ocupar uma nova dimensão estética 
diante do espectador: ready-mades contemporâneos, poéticos e irreverentes.

Coincidências industriais (Figura 03), obra em constante desenvolvimento, 
faz parte desse contexto. Trata-se de exploração, observação e aproximação de 
objetos de diferentes funções e naturezas a fim de criar um novo conjunto esté-
tico, que instiga e surpreende o espectador: Um rolo de filme super-8 se encaixa 
no interior de um rolo de fita adesiva; Dentro do mesmo rolo, cinco bastões de 
cola são dispostos organizadamente; Um gabarito circulografo se adere à tampa 

Figura 03 – Coincidências Industriais
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de um pote de tinta nanquim; Por fim, um copo descartável de café, se acopla à 
circunferência de uma lata de alumínio. Lemos observa que a semelhança visual 
entre objetos padronizados é uma constante e gratuita coincidência do universo 
industrial e da sociedade de consumo.

Nesse sentindo, se aproxima a uma série de artistas do início do século 
XX, como dadaístas e surrealistas, que se utilizaram como estratégia poética a 
prática de apropriação de objetos do cotidiano, trazendo-os para o campo ide-
alizado da arte. Por meio desse deslocamento físico de objetos comuns, esses 
artistas contribuíram para a desestabilização da arte dita burguesa, calcada na 
valorização do objeto único, realizado como materiais preciosos e impregnados 
da aura da manualidade do artista. Dessa maneira, esses artista tentavam rom-
per com os limites que separam o território da arte do ambiente cotidiano.

Amaral15 ressalta que Guto Lacaz pertence a uma linhagem de artistas 
paulistas tipicamente urbanos, da qual se incluem Nelson Leirner e sua vivência 
como industrial, Waldemar Cordeiro se seu abstracionismo geométrico, Marcelo 
Cipis e também Artur Lescher. Uma de suas principais características é a utili-
zação de objetos industriais. Peças aparentemente efêmeras e despretensiosas, 
mas que obedecem a um rigoroso estudo compositivo e estético, pseudo-designs 
bem humorados, que tecem comentários sobre a contemporaneidade: “este cria-
dor-inventor é um exemplo da tentativa de integração da arte/cultura com a vida, 
tão corrente na segunda metade do século XX”16. 

Figura 04 – Máquinas, performance de Guto Lacaz

15 AMARAL, 2006, p. 215.
16 AMARAL, 2006, p. 220.
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Na obra de Guto Lacaz, destacam-se também as performances, meio pelo 
qual o artista impõe uma nova realidade funcional às mais diversas categorias 
de objetos. Em seu repertório, destacam-se as performances onde o artista se 
utiliza do absurdo, do deslocamento e da subversão para propor, com humor e 
irreverência, novas e inusitadas utilidades para conhecidos objetos e máquinas 
do cotidiano do homem contemporâneo, como a série Máquinas (Figura 04). As 
máquinas estão quase presentes e são os principais personagens do jogo lúdico 
que Guto Lacaz propõe a seus espectadores: aqui, arte, ciência e tecnologia se 
encontram e são reinventadas a todo o momento. Manipulador irônico e enge-
nhoso, Guto Lacaz brinca de forma consciente com os aparatos que o rodeiam, 
causando estranhamento e provocando o riso. Uma cadeira é empurrada por 
locomotivas de brinquedo; um guarda-chuva é aberto por uma máquina de es-
crever que foi acionada por uma pistola de brinquedo; uma vassoura é acoplada 
a uma furadeira elétrica e se torna uma máquina de varrer. Guto Lacaz é um 
grande experimentador, que revigora e amplia as possibilidades dos objetos e 
máquinas com os quais trabalha. 

Guto Lacaz procura com suas performances descobrir esses diversos e 
múltiplos aspectos de cada objeto que utiliza, transformando essa descoberta em 
um fazer artístico. Guto observa os objetos com liberdade, a ponto de descobrir 
seus segredos, e faz com que esses mesmos objetos sejam vistos sob uma nova e 
ousada perspectiva, expandindo suas ações para representar atos triviais. São ce-
nas que perseguem no espectador uma resposta emocional, um questionamento, 
reflexão e, principalmente a revisão sobre seu entorno e sua relação com os obje-
tos e o mundo. Suas performances não são respostas concretas, são dominadas 
pelo ambíguo, de forma a propor uma maior disparidade de interpretações.

Poesia e alegria

O humor e a irônia tão característicos na obra de Guto Lacaz são, segundo 
o próprio artista, herança de família: “na minha família sempre houve pessoas 
muito engraçadas, tios que poderiam ter sido ótimos comediantes, mas eram 
médicos e engenheiros”17. Guto Lacaz é um artista que diverte e se diverte com 
seu próprio trabalho, um humorista plástico18, como se autodefine. 

A alegria é uma das principais características de sua produção e está pre-
sente também na série de edições que vem publicando ao longo de sua carreira. 
Com a mesma inventividade com que  brinca e subverte as funções de objetos e 

17 Entrevista ao autor em 
11 de julho de 2009.
18 VISIONI, 1993.
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máquinas, Guto Lacaz cria poemas com imagens e palavras. Poesias despreten-
ciosas, onde o artista  potencializa o lúdico, joga com o absurdo e a irreverência. 
Seus poemas estão sedimentados na alegria da redescoberta, na revalorização 
da simplicidade e no despertar de uma nova sensibilidade. 

Inveja (Figura 05), publicação de 2007, é um pequeno livro que se aproxima 
do chamado Livro de Artista. Nesse trabalho Guto Lacaz abusa de trocadilhos, a 
começar pelo próprio título que faz alusão à Revista Veja, faz referências e reverên-
cias da Antoine de Saint-Exupéry, Monteiro Lobato e Lewis Carroll, cria anagra-
mas e palíndromos e se utiliza da mídia para criar poesia. É um livro de percepção, 
que se assume como objeto de arte ao nos aproximar da produção de Guto Lacaz.

Inveja pode ser considerado um livro de artista subvertido, um livro de artis-
ta reproduzível tecnicamente. Afinal é um livro inteiramente idealizado e realizado 
por Guto Lacaz, no qual o artista dá forma ao trabalho através de suas idéias, não 
se prende a padrões e rompe com as fronteiras comumente atribuídas aos livros 
de leitura. É também diferente de um livro ilustrado, no qual o escrito ou mesmo o 
editor convoca um artista ou ilustrador para dar visualidade a seus textos.

Inveja é um suporte de representação que abriga as idéias, os conceitos de 
Guto Lacaz.Seu trabalho pode ser entendido como um bom encontro entre arte 
e design, repleto de experimentação e onde não há julgamentos de valores. Um 
encontro que gera alegria! Alegria gerada a partir de um bom encontro que acon-

Figura 05 – Páginas de Inveja, livreto de Guto Lacaz
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tece quando um corpo compõe diretamente com outro e a força que recebeu o 
outro aumenta; diferente de um mau encontro que ocorre quando um corpo 
decompõe a relação com outro e se enfraquece. Um bom encontro aumenta a 
potência, enquanto o mau encontro a debilita. A alegria do encontro é precisa-
mente a composição de dois corpos em um corpo mais poderoso. 

Nas páginas do livreto, palavras se tornam imagens e as imagens brincam 
com as palavras, em uma articulação gráfica que busca ao mesmo tempo a multi-
plicidade e a condensação dos sentidos. Apoiado na Poesia Concreta, Guto Lacaz 
toma a palavra como unidade mínima de sentindo e a distribui no espaço gráfico, 
observando e comparando a similaridade verbal, vocal e principalmente visual. 

Guto Lacaz é um criador nômade, desterritorializado, que transita livre-
mente pelo intermezzo que há entre a arte o design. O conjunto de sua obra é 
múltiplo e rizomático, mesclado de inter-relações: para ele  não há matéria fixa, 
imutável, tudo é possível e/ou se torna possivel. 

Entre arte e design, os limites são tênues e difusos: espaços-tempos onde 
esses dois campos coexistem, se comunicam, se penetram, estabelecem trocas 
e aumentam suas potencialidades. O espaço do desejo, habitado por afectos e 
acontecimentos, repleto de multiplicidades. Espaço no qual Guto Lacaz intervém 
e faz dele poética. Aqui, arte e design, são multiplicidades que mudam de nature-
za ao se conectarem uma a outra. Multiplicidades que não constituem um sujeito 
ou objeto, mas apenas dimensões. 

Dimensões que são produzidas por meio de relações afectos e afecções 
entre arte e design: corpos que, na obra de Guto Lacaz, exercem simultanea-
mente ações um sobre o outro, se misturam e reciprocamente são influenciados. 
Dessas interrelações surgem novos devires, passagens e ascensões. Relações 
intensivas de movimento e transição que potencializam suas criações: é pelos 
afectos que a obra de Guto Lacaz se desenvolve e progride.
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Resumo
Este artigo evidencia parte dos estudos que têm sido realizados no Programa de 
Pós-Graduação em Artes – Mestrado em Artes – da Universidade Federal do Es-
pírito Santo. Busca-se analisar as obras plásticas de Waldemar Cordeiro empre-
endidas por meios eletrônicos. O objetivo do texto em questão é refletir acerca 
das possibilidades que levaram Cordeiro à construção destas obras, bem como 
contextualizar o tempo histórico das mesmas. Pretende-se mostrar a importân-
cia deste estudo que almeja analisar as particularidades das referidas imagens 
concebidas por meio eletrônico.

Palavras-chave: Imagens; eletônicas; História da Arte.

Abstract
This article shows part of the studies that had been realized on the Postgradua-
te in Art- Mestrado in Art – of The Federal University of Espírito Santo. It looks 
for analysis the Waldemar Cordeiro’s artwork that was built with electronic me-
dia. This paper intends to reflect up the possibilities that leaded to the build of 
Cordeiro’s electronic artwork. We hope to show the importance of this study that 
wants to analyses the particularities of electronic artwork. 

Keywords: graphics; eletronic; art history.

1 Introdução

No século XIX as relações entre a arte e as novas tecnologias prefiguram-
-se a partir da popularização da fotografia. Com este novo aparato mecânico, 
bem típico do crescente cenário industrial, as técnicas tradicionais da pintura 
entram em crise e levam o artista a repensar seu lugar nesta sociedade nascente. 
Segundo Argan (2001)1:

O problema da relação entre as técnicas artísticas e as novas técnicas 
industriais se concretiza, especialmente para a pintura, no problema 
dos diferentes significados e valores das imagens produzidas pela arte 
e pela fotografia. (...) Com a difusão da fotografia, muitos serviços so-

* Professora do Centro 
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Santo, graduada em Artes 
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de Pós-graduação em artes 
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do Espírito Santo.
1 ARGAN, Giulio Carlo. 
Arte Moderna. 7.ed. São 
Paulo: Companhia das 
Letras, 2006. p.78.
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ciais passam do pintor para o fotógrafo (retratos, vistas de cidades e 
de campos, reportagens, ilustrações etc.). A crise atinge sobretudo os 
pintores de ofício, mas desloca a pintura, como arte, para o nível de 
uma atividade de elite. 

Se por um lado o uso crescente da fotografia significou um processo de 
decadência para alguns pintores, por outro acabou por liberar os artistas mais 
ousados da representação do real e possibilitou a investigação da criação da 
imagem por um meio mecânico e químico. Vale citar que o caráter experimental 
deste tipo de investigação, reverberará por toda a prática artística no decorrer do 
século XX. Suzete Venturelli2, ao analisar o livro de Edmond Couchot intitulado 
La tecnologie dans l´art, nos diz que o autor em questão 

agrupa como arte que nasce da tecnologia toda uma série de práticas, 
que vai desde a fotografia até a realidade virtual (...).Pode-se dizer que 
a arte em conjunto com o mundo tecnológico e também científico con-
tribui na produção de muitas invenções e descobertas que a sociedade 
moderna, desde a origem da humanidade nunca havia visto.

Do rádio à televisão, do automóvel ao avião, da máquina de escrever ao 
computador – todas estas invenções modernas que incutiram no homem uma 
nova percepção do espaço e da forma. Imersa neste contexto, a arte não poderia 
deixar de refletir sobre a complexidade dos novos espaços e imagens inseridas 
numa nova percepção do próprio tempo.

As questões espaço-temporais que começam a se manifestar na moderni-
dade chegam à contemporaneidade revestidas de uma velocidade de informação 
e comunicação cada vez mais intensas, se não instantâneas. Velocidade medida 
pelo avanço do mundo digital na vida das pessoas. O uso do computador trouxe 
para a humanidade e consequentemente para a arte novas maneiras de perceber 
o mundo. A própria fruição do objeto artístico não pôde mais se restringir aos 
espaços fechados da galeria. Em fins da década de 60, o artista Waldemar Cor-
deiro prefigurou para a arte os questionamentos advindos da tecnologia digital, 
uma vez que fora o pioneiro da arte computacional no Brasil. Sobre as questões 
espaciais da arte tradicional, é o próprio artista quem nos diz que “as obras tra-
dicionais são objetos físicos a serem apresentados em locais fisicamente deter-
minados, pressupondo o deslocamento dos fruidores”3; o que não representaria 
uma forma de comunicação viável nos meios urbanos em expansão.

Esta pesquisa se propõe a analisar as obras computacionais de Wal-
demar Cordeiro, através de uma busca dos antecedentes metodológicos que 

2 VENTURELLI, Suzete. 
Arte: espaço_tempo_ima-
gem. Brasília: Universida-
de de Brasília, 2004. p.20.
3 Fragmento do texto 
Arteônica, de Waldemar 
Cordeiro, retirado de BE-
LUZZO, Ana Maria; AMA-
RAL, Aracy; RESTANY, 
Pierre; PIGNATARI, Décio. 
Waldemar Cordeiro – uma 
aventura da razão. São 
Paulo: MAC, 1986. p.166.
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possibilitaram, dentro do contexto do próprio desenvolvimento das pesquisas 
plásticas de Cordeiro, a incursão na arte digital. Inicialmente temos analisado 
os textos escritos pelo artista - que corroboram para a fundamentação teórica 
de seu trabalho e nos fornecem subsídios para compreender o pensamento 
crítico de sua época. Posteriormente se fará necessário tecer relações entre os 
aspectos contextuais da arte concreta e a consequente pesquisa plástico eletrô-
nica empreendida por Cordeiro.   

Antes de ingressar nas pesquisas da arte computacional Waldemar Cor-
deiro fora o expoente máximo do Concretismo, tendo atuado como líder do gru-
po de São Paulo. Em Waldemar Cordeiro – uma aventura da razão (1986), Ana Maria 
Belluzzo salienta que a década de 50 concretista pressupõe a possibilidade de 
produção da arte por meios eletrônicos, como de fato ocorrerá no final dos anos 
60; porque a década de 50 empreende uma busca das leis estruturadoras da 
imagem, utilizando métodos científicos na criação de imagens que refletem a era 
industrial. Certamente o aparecimento e aperfeiçoamento da indústria é o fator 
histórico que está no cerne de toda a arte contemporânea. Em Arte e meio artís-
tico: entre a feijoada e o x-burguer (1983), Aracy Amaral confirma-nos o clima da 
sociedade industrial brasileira da década de 50 (remanescente do II Pós-Guerra), 
ao citar o contexto político-econômico que possibilitou a construção de Brasília, 
a implantação da indústria automobilística, bem como proporcionou a alta dos 
preços internacionais do café e a implementação de novos meios de comunica-
ção.  É o próprio Waldemar Cordeiro, no seu texto crítico Arteônica, quem nos 
afirma que a arte concreta foi, em termos de Brasil, “a única que utilizou métodos 
digitais para a criação. Coincidindo com o período que apresentou o maior índice 
de industrialização, a arte concreta no Brasil, principalmente nas áreas urbanas, 
forneceu algoritmos largamente utilizados para comunicação através de meios 
industriais de comunicação.” 

Apesar da arte por vias eletrônicas proposta por Waldemar Cordeiro ter 
sido inicialmente renegada nos meios culturais e institucionais, as pesquisas 
tecnológicas deste artista, num caráter experimental bem próprio da arte con-
temporânea, impulsionaram o surgimento da arte digital no Brasil. Surgimento 
este que pretende-se elucidar neste trabalho, na tentativa de discutir questões 
referentes à estética das obras de Cordeiro oriundas da pesquisa computacional 
(imagens de algumas destas obras a seguir). A própria noção de “estética” ad-
quire novas conotações sob aspectos digitais. Pode a Estética significar ou ter a 
mesma conotação que tinha quando do seu aparecimento no século XVIII? Se ela 
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modifica-se com a contemporaneidade, quais os parâmetros de análise podem 
ser adotados para a estética computacional das obras de Cordeiro do final dos 
anos 60 e início dos 70? Por que os trabalhos iniciais desta pesquisa eletrônica 
despertaram tanto a atenção do público em geral? Será que só o fato da utilização 
de um meio eletrônico para a criação pode ser responsável por este interesse 
público ou há algo mais “estético” que explicaria a fascinação por estas imagens? 
E, finalmente, quais são os pressupostos metodológicos da arte computacional 
presentes já nos procedimentos concretistas? A temática debatida por todos os 
autores acima citados interessa-nos diretamente, principalmente os textos crí-
ticos que o próprio Cordeiro escreve, pois a análise destes escritos amplia as 
possibilidades de pesquisa. 

2 Novos tempos

A Revolução Industrial propôs ao mundo modificações infindáveis no sis-
tema de relacionamentos humanos – a convivência com as máquinas trouxe 
novidades automatizadas ao cotidiano das pessoas, em seus trabalhos, nos seus 
percursos diários, na própria maneira de cuidar de afazeres domésticos. A ma-
neira de ver o mundo mudou. 

As distâncias se aproximaram, a velocidade redefiniu espaços, o tempo 
andou ritmado em novos compassos. Nesta nova dinâmica de inteiração ho-
mem-máquina-vida moderna, o artista não pôde continuar a pensar a arte com 
pressupostos passadistas. A modernidade inaugurou para a arte uma era de 
buscas pelo “novo”, que ora promulgava a expansão dos campos de atuação da 
obra artística, eliminando categorizações classificatórias (pintura e escultura); 
ora declarava a morte da arte e rompia com os “ismos” antecessores em novas 
vanguardas; o artista – imerso neste contexto – via-se sempre diante de novas 
realidades que forneciam a ele possibilidades, também novas, de re-pensar o 
lugar do objeto artístico.

Em 1968 era este o contexto artístico que se apresentava ao mundo pelo 
alvorar de uma sociedade complexa, resultado das revoluções da indústria e do 
desenvolvimento cada vez mais intenso da tecnologia. Neste mesmo ano, Wal-
demar Cordeiro afastava-se da experiência concretista para empreender uma 
nova pesquisa: a da arte por meio do computador. O artista buscava estudar a 
linguagem, que hoje podemos considerar “primitiva”, do computador a fim de 
extrair as possibilidades de criação de imagens por vias eletrônicas. Pioneiro do 
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percurso da arte computacional no Brasil, Cordeiro inaugurou a pesquisa de um 
novo instrumento para a arte, possibilitando o surgimento de uma estética que 
estampa aspectos da sociedade abarcada pelas funções técno-digitais. Talvez o 
artista não tivesse, naquela época, dimensão do que suas pesquisas inaugurais 
significassem, mas o fato é que as obras criadas a partir deste novo recurso, 
ampliaram o leque de possibilidades – e de questionamentos! – para a arte, além 
da própria estética inovadora conseqüente de um novo mecanismo de criação, 
fruição e exposição. E é aqui que reside a importância de realizar um estudo da 
problemática computacional na obra de Cordeiro: analisar as particularidades 
destes trabalhos, contextualizando-os no seu tempo/espaço e relacionando-os 
com obras de outros artistas que utilizaram o mesmo recurso eletrônico que o 
artista em destaque. 

Para o desenvolvimento deste estudo também serão utilizadas como refe-
rências publicações de autores nacionais e estrangeiros – e aqui podemos citar 
alguns autores referenciais como Abrahan Moles, Max Bense, Arlindo Macha-
do, dentre outros - que especifiquem em seus trabalhos as relações entre arte 
e tecnologia, e também autores que teçam contextualizações que nos propor-
cionem panoramas políticos, econômicos e sociais das décadas de 50, 60 e 70. 
Waldemar Cordeiro compreendeu os processos da arte eletrônica como uma 
conseqüência metodológica do Concretismo, segundo o artista “a arte concreta 
(...) digitalizava a imagem, números, superfícies com quantidades, relacionava 
essas quantidades, programava os quadros”4. A sociedade urbana industrial 
constitui uma questão fundamental ao trabalho de Waldemar Cordeiro. Esta 
questão fundamental pode estar ligada à procura empreendida pelo artista pelo 
lugar da arte neste tipo de sociedade e os meios de produzi-la – meios que mu-
dam no compasso do desenvolvimento tecnológico. E ao se tratar da tecnologia 
dos espaços urbanos, tratam-se também dos meios de comunicação inerentes 
a estes espaços – cada vez mais rápidos, mais dinâmicos e mais aproximados 
pelos processos eletrônicos que encurtam as distâncias da urbe. Como pensar 
a arte nestes espaços encurtados? Cordeiro compreende a insustentabilidade 
dos espaços tradicionais de fruição da arte no novo contexto da metrópole e 
então inicia as pesquisas de imagens criadas por meio do computador. Neste 
trabalho, que atualmente encontra-se em sua fase inicial, pretende-se analisar 
as imagens computacionais criadas nesta época por Cordeiro, averiguando os 
processos técnicos, poéticos e metodológicos que embasam estas criações (im-
agens de algumas destas obras a seguir).

4 Depoimento de Cordeiro 
gravado em 16 de maio 
de 1970. In: Waldemar 
Cordeiro, CD-ROM.
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Figura 1 - Retrato de Fabiana, 1970. 1/4 out put, lists, 37,5 x 50,5 cm

Waldemar Cordeiro / Ernesto Vita Jr., Unicamp. Retrato de Fabiana, 1970
2/4 out put, lists, 37,5 x 50,5 cm
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ARTE EXPERIMENTAL, SUPERAÇÃO DO OBJETO ARTÍSTICO E IMATERIALIDADE.
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Resumo
Partindo das discussões de Anne Cauquelin e de Christine Mello nos textos Ca-
pítulo do tempo e do exprimível: a arte imaterilizada e Espaço em relação fluidez e si-
multaneidade, respectivamente, este artigo procura conectar o Bloco-experiências 
in Cosmococa – programa in progress de Hélio Oiticica com questões como a tec-
nologia e a imaterialidade artística. Associar a arte de Hélio Oiticica com a arte do 
século XXI, refere-se muito mais a uma atitude crítica sobre arte e seu sistema 
do que sobre singularidades em si, mas mesmo que esta relação seja indireta e 
longínqua possuem em comum a conciliação entre arte e vida.

Palavras-chave: Arte contemporânea; Hélio Oiticica; Cosmococa.

Abstract
From the discussions of Anne Cauquelin and Christine Mello in the texts Chap-
ter of time and of expressible : the art immaterial and Space in relation : fluidity and 
simultaneity, respectively, this article seeks to connect the Hélio Oiticica’s Bloco-
-experiências in Cosmococa – programa in progress with the issues such as techno-
logy and the immateriality of artAssociating the Hélio Oiticica’s art with the art 
of the twenty-first century, refers to a much more critical attitude about art and 
their system than about singularities in itself, but even though this relationship 
is indirect and remote have in common reconciling art and life.

Keywords: Contemporary art; Helio Oiticica; Cosmococa.

O tempo como característica da arte

Anne Cauquelin inicia o texto Capítulo do tempo e do exprimível: a arte ima-
terializada (2008, pp. 89-125) diante do fato de que a representação contempo-
rânea de uma obra de arte perde a necessidade do espaço; esta necessidade 
espacial seria tomada por uma característica temporal. Hélio Oiticica, já no início 
da década de 1960, ao teorizar a saída da estrutura do espaço bidimensional para 
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o tridimensional, também admite uma característica temporal na obra artística, 
esta característica foi por ele chamada de “estrutura tempo” (1986, p. 44). 

A ensaísta francesa exemplifica a “troca” do espaço pelo tempo na arte 
contemporânea com as obras de vapor de Robert Morris. O vapor não ocupa 
lugar no espaço, ou seja, não assume corpo, logo, para que uma obra de vapor 
aconteça e torne-se visível ela precisa apenas de um intervalo de tempo. Algu-
mas práticas artísticas contemporâneas passam, então, a trabalhar com a noção 
de duração da manifestação artística: é a duração temporal da obra que é perce-
bida pelo espectador. Diante deste fato, a obra abandona a noção de representa-
ção para adquirir a noção de acontecimento.

 Para o artista da vanguarda brasileira existia na obra artística quatro di-
mensões inseparáveis: estrutura, cor, espaço e tempo, tais dimensões se apre-
sentariam como um só fenômeno. Hélio Oiticica usa no texto, Cor, tempo e estru-
tura, expressões como cor-tempo e estrutura-tempo, obviamente o artista ainda 
não citava um espaço imaterializado ou vazio, como o faz Cauquelin ao tratar 
do espaço temporal, mas, já problematizava a inserção do tempo no espaço ar-
tístico. Através da fundição das quatro dimensões citadas por Oiticica, a obra de 
arte adquire a noção de organicidade, desta forma a cor e a estrutura chegariam 
a um estado de não-representação, em que a concepção de tempo passaria a 
ser primordial ao acontecimento artístico. O tempo, referido por Hélio Oiticica, 
também possui o sentido de duração, assim como no tratado de Cauquelin, po-
rém, no caso de Hélio Oiticica, a duração é o tempo dispensado pelo espectador 
para a vivência da obra, este espectador abandona a contemplação estática para 
envolver-se com a obra de arte. O sentido da obra passa a estar intimamente 
ligado à percepção e à relação do homem com o mundo.

 Diferentemente da duração da obra de Hélio Oiticica, que é estabelecida 
pelo próprio espectador, o que acontece nas obras contemporâneas, como a de 
Morris, é um imediatismo do tempo presente, uma ação no tempo real, ao que 
Pamela Lee chama de presentness e Christine Mello de continuum do tempo. No 
caso de Morris a obra não permanece, ela se esvai no tempo. Se o acontecimento 
da experimentação artística passa a depender do tempo real, do tempo presente, 
esse espaço temporal somente é explorado por quem vivencia a experiência, 
que, segundo Mello, se dá na forma de um evento “móvel e transitório” (2009, p. 
281). Diante de tal transitoriedade o próprio objeto artístico é subtraído da obra e 
toma o tempo como condição de existência, é o tempo que corporifica a obra de 
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arte. Esta corporificação, no caso de uma obra artística que depende do tempo, 
significa permissão de existência.

 A corporificação temporal do objeto artístico é impalpável, intocável. No 
caso do vapor criado por Robert Morris essa intangibilidade pode afagar o corpo 
do espectador que, por sua vez, continua não podendo tocar a obra, proibição 
esta que não mais advém das leis museológicas, mas da característica física da 
obra, ele não toca a obra, mas a sente.

A ação como tempo artístico

 A existência da obra de arte diante da sua característica temporal se dá 
através de ações, que podem, ou não, acontecer, logo, a obra pode, ou não, ser 
corporificada. O tempo, então, só ganha corpo diante do recebimento de uma 
determinada ação. Esta ação no tempo presente não é dotada de uma cronologia 
que depende de um passado e de um futuro, pois o presente não vai reproduzir 
um acontecimento armazenado na memória; o presente vai produzir um deter-
minado acontecimento em um determinado instante.

 Na abordagem da ação artística como tempo presente e desvinculado de 
passado e de futuro, Cauquelin (2008, p. 95) cita a obra Telephone Piece de Walter 
de Maria , em que um telefone é colocado no meio de uma sala juntamente com 
um aviso para o espectador: “Se esse telefone tocar você pode atender. Walter 
de Maria está na outra ponta e gostaria de falar com você”. O que acontece neste 
caso é que a ação futura completaria a obra, porém a obra não necessita ser com-
pletada; o toque do telefone é apenas uma possibilidade, não uma obrigatorieda-
de, o telefone pode tocar, ou não, e o espectador pode atendê-lo, ou não; como 
a ação é incerta a obra pode manter-se no incorporal. Este espaço temporal que 
envolve ação é um espaço ativo ou, como prefere Christine Mello, um “espaço 
intensivo” (2009, p. 281). Quando Hélio Oiticica teoriza sua ideia de ambiente ele, 
logicamente, ainda não situa o incorporal, mas, já contava com a possibilidade 
da não-participação do espectador como prática de criação. No caso da obra de 
Hélio Oiticica ela não deixaria de acontecer, pois já estava materializada, mas 
também não seria completada já que chama pela participação. Seu programa am-
biental propunha a total liberdade, condição esta inevitavelmente anárquica para 
a época. Tanto na arte de Oiticica, que propunha a participação, quanto na arte 
contemporânea que trata Cauquelin, o espaço é ativo ou intensivo por que clama 
pelo corpo do espectador, ou receptor, como prefere chamar Christine Mello. 
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Desde a construção dos Relevos Espaciais, que deslocou a estrutura artística para 
o espaço, que Hélio Oiticica descobre a temporalidade da cor, nesta temporalida-
de o espectador é chamado à ação e à percepção pluridimensional da obra.

O Espaço em relação

Quando o corpo do espectador é ativado, seja na arte contemporânea ou 
na arte brasileira de vanguarda, a ação ou experiência artística envolve sensibili-
dades perceptivas, sendo assim, o espaço da arte, que já não é mais necessaria-
mente um espaço institucional, transforma-se, segundo Mello, em um “espaço 
em relação” (2009, p. 280). Relação com o receptor, com o meio ambiente e com o 
que é vivenciado. Um espaço em relação é um espaço expandido para uma reali-
dade social e ampliado para uma escala coletiva. Este espaço ampliado não está 
obrigatoriamente vinculado à obra, ao contrário ele se expande para fora dela. 
Hélio Oiticica também propunha a expansão da arte para além da obra e do espa-
ço institucional: “Museu é o mundo; é a experiência cotidiana” (1966, p. 103). No 
seu programa ambiental Oiticica acreditava na antiarte como “ligação definitiva 
entre manifestação criativa e coletividade [...] comunhão com o ambiente” (OITI-
CICA, 1966, p. 105), vale dizer que a antiarte para Oiticica não significava a nega-
ção da arte, mas a positivação da mesma, uma espécie de renascimento artístico. 
Para Christine Mello, assim como para Oiticica, este lugar artístico ampliado ten-
de a se confundir e a se fundir com a vida cotidiana. As imagens selecionadas 
por Hélio Oiticica para as Experiências in Cosmococa – Programa in Progress são 
imagens-relação, ou seja, são imagens que se constituem a partir da relação com 
o espectador e com seu processo de recepção, “o que as Cosmococas propõe é 
a relação como forma sensível” (MACIEL, 2005, p. 172).

Hélio Oiticica prova considerar o espaço da arte como um espaço em re-
lação quando alega que a obra artística seria dotada de uma dimensão infinita se 
apresentasse unidade e significação, uma “não-particularidade que há na relação 
entre vazio e cheio, direção espacial e duração temporal” (OITICICA, 1986, p. 48). 
Para Hélio existia duas direções que se completariam na obra, uma de sentido 
arquitetônico e outra de sentido musical. A musicalidade nasceria na essência 
da obra, para exemplificar esta questão Hélio Oiticica cita os grandes núcleos, 
em que as partes não são iguais e a relação com o participador é imprevista. 
O espectador se envolve na estrutura da obra intuitivamente, na vivência orgâ-
nica e cósmica, onde não haveria a possibilidade de separação entre matéria e 
espírito, ou seja, entre arte e vida cotidiana. Se em Cor, tempo e estrutura Hélio 
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propõe um espaço cujo movimento ocorre no tempo e que relaciona-se com uma 
estrutura musical e arquitetônica que virtualiza o espaço real, é em Cosmococa 
que acontece realmente a virtualização desse espaço, onde a arquitetura é feita 
de imagens.

A questão da repetição na obra de arte

Cada vez que um espectador vivencia obras como o grande núcleo ou Cos-
mococa adquire uma experiência diferente. Para Cauquelin, quanto mais uma 
experiência artística se repetir, mais ela terá a possibilidade de preencher os 
vazios incorporais e intemporais, ou seja, mais terá a possibilidade de se corpo-
rificar. É o espaço artístico ampliado que admite repetição e percepção, nele a 
obra é contextualizada a partir da relação do receptor com as “coisas do mundo” 
(MELLO, 2009, p. 276). Uma obra de arte ativa propõe uma ação que pode ser re-
petida n vezes, mas cada repetição, como não carrega uma memória do passado, 
acontecerá sobre uma nova forma em um determinado momento presente que, 
consequentemente, torna-se original. A originalidade que acontece na repetição 
da temporalidade está na apreensão do instante do acontecimento, ou seja, o 
conteúdo da repetição é alterado e atualizado pela apreensão do presente. Não 
raramente, os acontecimentos envolvem a recolocação de sensibilidades reor-
ganizando “a percepção e a cognição temporal” (MELLO, 2009, p. 280). Oiticica 
também não deixou de propor uma reorganização da percepção e cognição artís-
ticas, para o artista, as novas experiências artísticas envolveriam improvisação e 
expressividade corporal, junção de palavra, som e ação. Essa nova experiência 
artística foi chamada por Lygia Clark de “vivência infra-sensorial”, onde aconte-
ceria o apelo a todos os sentidos, não para causar um estímulo sensorial, mas, 
um “dilatamento interior” (OITICICA, 1968, p. 130). Esse dilatamento interior, 
por sua vez, foi chamado por Oiticica de suprasensorial. A suprasensorialidade 
remete aos estados alucinógenos, pois desemboca numa experiência que en-
volve liberdade, dilatamento da consciência, dança, corpo e sentido; esse tipo 
de experiência depende diretamente da percepção e da participação. Ora, o que 
seria a arte tecnológica, a arte dos VJ’s e as raves se não a corporificação dessa 
experiência de liberdade que envolve dilatamento de consciência, dança, corpo, 
sentidos, percepção e participação?

 Se na repetição a originalidade da obra depende, segundo Cauquelin, da 
apreensão do instante, ela torna-se passível de plágio. O plágio, por sua vez, 
quando reinterpretado na cena presente representa a incorporalidade do tem-



296

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

po e remete a uma cópia de um modelo. Diante da possibilidade de repetição e 
reinterpretação o conteúdo da obra artística acaba por cair no vazio incorporal. 
Quando à este vazio incorporal é concedido a existência em um determinado 
instante ele passa a revelar uma marca, um signo, é desta maneira que um acon-
tecimento exprime o tempo. É a ocupação temporal da experiência artística que 
corporifica a linguagem em elemento exprimível. Ao descrever Cosmococa, Hélio 
Oiticica refere-se a um plágio gratuito quando dispõe a cocaína nas margens da 
figura-base como se ela fizesse parte do desenho, para ele este plágio é gratuito 
por que não importa, é apenas uma brincadeira para a camuflagem da coca no 
desenho-base, não se trata então exatamente de plágio, mas sim de experimen-
talidade. Hélio Oiticica considera as carreiras de pó uma paródia sutil que brinca 
com a submissão de valores burgueses. Se o plágio remete a uma cópia de mo-
delo, a paródia é marcada por um desvio deste determinado modelo. Os plágios 
ou paródias que marcam as Cosmococas dizem respeito à liberdade de invenção, 
neste aspecto podemos realizar uma conexão com o tratado de Cauquelin.

A comunicabilidade da obra artística

 O que podemos observar como linguagem exprimível na arte tecnológica 
é o seu princípio comunicacional. Instala-se a partir de então uma nova estética 
da comunicação, onde a tecnologia da informação estabelece uma nova relação 
da arte com a sociedade. É exprimindo-se em linguagem que a arte tecnológica 
adquire comunicabilidade. Essa comunicabilidade é alcançada, segundo Cau-
quelin, pela substituição da aura espiritual em aura comunicacional, o que é 
encontrado exemplarmente nas redes virtuais e na transmissão de informações. 
As redes virtuais constituem um espaço híbrido, onde as informações e comu-
nicações são interceptadas constantemente, o que provoca a descontinuidade 
dos espaços por meio da provisoriedade das imagens e de processos artísticos 
não lineares. Diante da velocidade das informações dos meios virtuais ocorre a 
alteração da noção de espaço através da criação de lugares virtuais, além dos 
tradicionais e conhecidos lugares físicos. Nesses lugares virtuais surgem novos 
espaços sociais de relacionamento, onde os “modos de apresentação e circu-
lação da arte” (MELLO, 2009, p. 283) são alterados diante das transformações 
sensórias do século XXI. A arte tecnológica oferece a expansão do espaço e 
da atividade corporal e seu objeto artístico é imaterial e intangível e “tematiza 
o espaço-tempo” (CAUQUELIN, 2008, p. 124), é, então, através das técnicas de 
emissão e recepção, e não mais através do objeto, que ocorre a percepção da 
obra de arte.
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Bloco de Experiências in Cosmococa – Programa in Progress – 
Experiências quase cinema

A experiência artística de Hélio Oiticica que mais se aproxima da lingua-
gem tecnológica é o Bloco de Experiências in Cosmococa – Programa in Progress 
realizado em conjunto com Neville D’Almeida. O programa Cosmococa foi elabo-
rado de 13 de março de 1973 à 13 de março de 1974 e consiste de 9 blocos de 
séries de slides (fotografados enquanto se espalhava carreiras de cocaína em su-
perfícies como capas de discos e livros) e trilhas sonoras unidos a proposição de 
atuação do público em determinados ambientes. As imagens de cada cosmococa 
são repetidas continuamente, cada qual em seu ambiente e sempre procuram 
sugerir um espaço descontraído, uma festa, uma reunião de alegria.

As projeções de Cosmococa são constituídas por momentos, fragmentos 
de imagem, “o que de mais visual predomina é relativo e joga com o todo que 
se propõe realizar” (OITICICA, 1973, p. 178). A imagem das projeções perde o 
significado condutor e unificante da obra, é esse “deslocamento da supremacia e 
da constância da imagem” que aponta para o experimental. Com este processo o 
visual não deixa de ser importante, ao contrário, é enriquecido, mas não unifica. 
Faz parte do “jogo fragmentado que origina das posições experimentais levadas 
a limite” (OITICICA, 1973, p. 178). 

Tanto em Cosmococa, quanto na arte tecnológica, a imagem projetada 
muda de função se comparadas com a imagem cinema. Esta, de modo geral, 
apresenta uma sequência completa, e aquelas insistem na ideia de Cauquelin de 
que obra de arte não precisa ser completada, é um programa in progress seriado, 
repetido e permanentemente incompleto. “A mim me anima insuflar experimen-
talidade nas formas mais espetáculo-espectador que continuam a permanecer 
virtualmente imutáveis” (OITICICA, 1973, p. 180). No programa Cosmococa Hélio 
Oiticica foi atraído pela multiplicidade das propostas artísticas, ele considera que 
com o programa concretizou a continuidade do programa o seu “mundo-inven-
ção”. Tanto na Cosmococa, quanto na arte tecnológica inexiste a fixação de um 
modelo, o que acontece, conforme palavras de Oiticica, é a “participação como 
invenção” (1973, p. 181).

O teor naturalista do cinema e a sua consequente narração eram proble-
mas para Hélio Oiticica, o artista não intuía a representação do tempo através 
da sucessão de momentos narrativos. A experiência Cosmococa não envolve dis-
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curso, por esse motivo, por esse não-narrar, a experiência não é considerada 
como sendo cinematográfica, mas, quasi-cinema, o que acontece é uma projeção 
de slides no lugar da película quadro a quadro. Assim a percepção do tempo em 
Cosmococa não incorpora regras e a noção de espetáculo é desprezada. Hélio 
Oiticica redimensiona a ideia do espaço cinematográfico, Cosmococa é uma si-
tuação não-narrativa que produz uma nova sensação de espaço. O que seria a 
cenografia do cinema tradicional foi chamado por Hélio Oiticica de ambiente. A 
Cosmococa tirava a platéia e o “cinema” da passividade. “A hipnotizante submis-
são do espectador frente à tela de super-definição visual e absoluta sempre me 
pareceu prolongar-se demais: era sempre a mesma coisa: porque?” (OITICICA, 
1973, p. 174).

Hélio Oiticica, a Cosmococa e a arte do século XXI

O programa Cosmococa demorou trinta anos, depois da sua idealização, 
para ter sua primeira aparição pública, fato que não decorreu da evolução do 
mundo ou da aceitação das drogas, mas da possibilidade da participação contí-
nua, da vigilância por meios eletrônicos, da velocidade de informação, ou seja, 
pela transferência de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de controle. 
Através de um caráter intempestivo as Cosmococas abordavam tanto contraposi-
ções ao controle que começava a se anunciar, quanto forças de liberdade. Cos-
mococa é sinônimo de mudança de atitude.

As anotações de Hélio esclarecem que o artista tomava a cocaína como 
veículo de “retorno a questões da imagem, da máscara, da tela, do espectador: 
em outras palavras em relação entre a arte e a vida” (BRETT, 1992, p. 234). Cos-
mococa contrastava a seriedade acadêmica, a autenticidade da obra artística e 
o controle da imagem sobre o espectador. Hélio chamava Cosmococa de quase 
cinema, porque o ambiente era participativo, havia colagem de músicas e se-
quência de imagens (slides). E é por esses motivos que podemos considerar a 
experiência de Oiticica não como quase cinema, mas como além do cinema. Em 
alguns momentos a música inserida descontextualiza a imagem, como no caso 
de CC1 em que a música nordestina parece tornar-se ruído diante das imagens.

Se hoje as redes virtuais constituem um espaço híbrido, Hélio Oiticica, 
diante das possibilidades e limitações da década de 1960 e de 1970, pensava no 
hibridismo como resultado das transformações dos meios tradicionais da arte 
que, por sua vez, levaria a “um novo comportamento perceptivo, criado na par-
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ticipação cada vez maior do espectador, chegando-se a uma superação do obje-
to como fim da expressão estética” (OITICICA, 1968, p. 127). É essa superação 
do objeto que desemboca no mundo-invenção de Oiticica e que provavelmente 
o conduziria à arte tecnológica, pois a consequência das transformações e da 
superação do objeto artístico seria, para este artista visionário, a liberdade do 
improviso – o exercício experimental da liberdade. E o que faz a arte tecnológica 
se não propor a liberdade do improviso?

Outro programa criado por Oiticica pode também ser considerado pre-
cursor da arte tecnológica, é o Programa Parangolé. A síntese do Parangolé como 
programa é circunstancial, é a negação do objeto artístico diante dos eventos de 
experimentalidade. O Programa Parangolé é a participação corporal direta, movi-
mentação, dança. A dança no Programa Parangolé não é vista como manifestação 
humana, mas como “liberação inventiva das capacidades de play”. “Invenção-play” 
no lugar da performance. “Perform não deve mais ser preform mas ação simultâ-
nea” (OITICICA, 1972, pp. 165-166). Quando Oiticica utiliza a palavra performan-
ce em seus escritos parece estar se referindo a uma experiência única. No caso 
das Cosmococas uma experiência seria vivenciada a cada sessão, o artista propõe 
novas sensações-cinema na desconstrução de um público paralisado diante de 
narrativas. As sessões de cosmococa são, assim como os ambientes criados pelos 
VJ’s, imersivas, onde o modo de recepção cinematográfico é alterado, pois o es-
pectador pode escolher o que quer fazer: sentar, deitar, lixar a unha, jogar bexigas 
para cima... Segundo Katia Maciel é no corpo do espectador que o “dispositivo 
cinema se atualiza” (2005, p. 172); as novas tecnologias da arte contemporânea 
também deslocam o dispositivo cinema diante das imagens em tempo real.

Tanto a arte de Hélio Oiticica, como a arte tecnológica, em especial aquela 
praticada em tempo real, realizou (no caso de Oiticica) e continua realizando (na 
arte tecnológica) a síntese imagética, o suprasensorial, a não submissão de uma 
forma acabada, o crelazer. Crelazer: “o mundo que se cria no nosso lazer, em 
torno dele, não como fuga, mas como ápice dos desejos humanos” (OITCICA, 
1970, p. 136). Ambas são proposições abertas ao participador, que por sua vez 
elabora suas próprias sensações fora de modelos e condicionamentos. O que é 
a arte tecnológica se não o “sonho da construção de totalidades que se erguem 
como bolhas de possibilidades”? (OITICICA, 1970, p. 137).

Em cosmococa Hélio Oiticica propõe sensações táteis, auditivas, sinestési-
cas e visuais. A sinestesia se dá por ações corporais, para além da visão contem-
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plativa. A Cosmococa programa uma experiência do tempo por meio da vivência 
de ritmos, não o tempo passado, ou o tempo futuro, mas aquele que acontece 
em um determinado instante e em um espaço. O tempo é vivenciado em Cos-
mococa, seja no movimento sobre os colchões, nas redes, lixando as unhas ou 
brincando com bexigas, são atos ritmados, ou não, com a música e as imagens. 
É a experimentação do tempo não como cinema, mas quase como cinema. Em 
cosmococa existe o espaço a ser vivenciado e a atenção à duração das imagens 
projetadas. Como o espaço citado no texto de Cauquelin, o espaço de Cosmococa 
se torna imaterial, pois é pura imagem, e é a sucessão desta imagem que produz 
a duração da obra e que corporifica o tempo diante das relações estabelecidas. 
É no cinema que Hélio encontra a materialidade do tempo que ainda não havia 
encontrado nas suas manifestações espaciais. Em cosmococa a arte ultrapassa 
linguagem e transforma-se em “coisa-obra”. Cosmococa instaura o encontro entre 
elementos híbridos, pessoas comuns, espaço, instituição, e assim desmonta a 
identidade plena da arte.
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Resumo
Esse artigo é um recorte de pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Gra-
duação em Cultura Visual – Mestrado, FAV/UFG e tem o grafite como objeto. O 
texto busca construir uma imagem de como se configura a cena grafiteira atual 
na cidade de Goiânia composta a partir da fala de 9 informantes, entre pessoas 
ligadas a grafitagem e ao circuito de arte. A ideia é observar o objeto e as relações 
sociais e culturais que o envolvem a partir de olhares de dentro da prática. 

Palavras chave: Grafite em Goiânia, história das imagens. 

Abstract
This article is part of a research developed at the Programa de Pós-Graduação em 
Cultura Visual – Mestrado, FAV/UFG and has graffiti as its object. This text try to 
build an image of how to configure the current graffiti scene in the city of Goiania 
composed from the speech of nine informants, including persons involved in the 
graffiti and the art circuit. The idea is to observe the object and the social and 
cultural relations that surround it looks from within the practice. 

Keywords: Goiânia´s graffiti, image history.  

Um retrato falado é o que esse artigo busca construir. Contido numa pes-
quisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual – Mestrado, esse 
texto traça o que chamo de retrato falado do grafite contemporâneo goianiense. E as-
sim é chamado por que a imagem se configura a partir de relatos de atores da cena 
grafiteira atual na cidade de Goiânia. Dessa forma não é uma fiel representação, mas 
visões particulares, e por vezes diferentes, de pessoas relacionadas à prática. 

A pesquisa de mestrado foi realizada entre 2008 e 2010, a metodologia 
empregada foi a pesquisa qualitativa estruturada em entrevistas episódicas rea-
lizadas nos dois primeiros anos compondo uma história das imagens. A escolha 
dos métodos buscou olhar o objeto inserido numa teia de relações culturais, 
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sociais e, inclusive, subjetivas. A intenção era evitar os rótulos, não fazer dis-
tinções pela intenção de seu produtor, não privilegiar o definido como pichação 
ou aquele tomado como arte, não excluir um ou outro pelo material ou técnica 
com que é feito, mas verificar como tais questões emergem na cena goianiense 
contemporânea. 

A escolha dos participantes buscou abranger não só envolvidos direta-
mente com a pintura na rua, mas atuantes em outras instâncias, o que acabou 
por reunir um informante relacionado à história do grafite na cidade - Edney 
Antunes, sete informantes que participam da prática atual que segundo suas 
próprias definições, ocupam nela diferentes posicionamentos - Plai, VH, Wés, 
Rustoff, Paulista, Mateus, Ebert Calaça ou Ocyo - e uma informante ligada ao cir-
cuito artístico goianiense - Tatiana Potrich. Isso por que a intenção era mostrar 
a variedade de opiniões em torno do tema. Suas falas surgem no texto de forma 
integral e identificadas por nomes sugeridos pelos entrevistados em negrito e 
itálico. O recorte aqui posto surge da recorrência de alguns tópicos nas falas dos 
participantes como técnicas, motivações, grafite e pichação, grafite e arte.

Técnicas, materiais e conceitos renovam o grafite

A partir das primeiras entrevistas comecei a perceber um cenário atual 
incerto e múltiplo para as características do grafite e da cena de rua. Assim, em 
busca de unidade que caracterizasse o grafite, pedi a alguns entrevistados que o 
definissem. Plai disse que acha difícil fechar um conceito sobre o que é grafite, 
seja pelas técnicas ou instrumentos usados em sua confecção, e prefere dizer 
que o conceito depende de como classifica quem faz o trabalho. 

Rustoff evita assumir posicionamentos, apenas define o que faz hoje em 
suas produções como: “nada. A gente só pinta na rua”. Ele diz que não levanta 
bandeiras por que há no meio quem desconsidere o uso de pincel, rolinho e es-
têncil como grafite. Wés não exclui do circuito grafite essas adequações de tinta 
e ferramentas, pois as atribui também a questões econômicas: “por isso [limita-
ções financeiras] que a galera usa muito PVA, a tinta líquida, pra poder render 
mais, mas não foge da proposta, não foge do contexto do grafite. 

Para Manco (2005), o Brasil é um cenário único para expressões de grafi-
tagem, pois há uma mistura de culturas – índios, escravos africanos, colonizado-
res portugueses e ondas migratórias – que acaba inspirando grande diversidade 
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de temas a serem grafitados e, além disso, os altos preços dos materiais incita os 
grafiteiros a desenvolverem suas composições de maneiras alternativas. Dessa 
forma, a tinta látex ocupou o lugar da tinta em aerosol para a grafitagem e outras 
soluções também surgiram no cenário da rua, como impressão sobre jornais 
velhos ou páginas de listas telefônicas que assim se transformam em pôsteres a 
serem colados (MANCO, 2005). 

O trabalho de Mateus se situa entre as alternativas apontadas por Manco 
(2005), é a colagem de desenhos e pôsteres.  No entanto, ele recusa a definição 
de grafite para seu trabalho, pois acredita que o grafite vem basicamente da cena 
hip hop e sua produção, acredita, está situada na intervenção urbana e na arte 
de rua. Além de associar o grafite ao hip hop, Mateus também liga a prática ao 
uso do spray, pois admite que sua inabilidade com as latas o levou a desenvol-
ver soluções com canetões e papel, o que considera arte de rua. Assim, como 
Mateus, Paulista também prefere adotar um termo mais amplo para seu trabalho 
e categoriza simplesmente como street art por que a produção acontece na rua, 
seja sua aplicação comercial ou apenas resultado de seu momento de lazer. 

Ganz (2008) acredita que o grafite feito hoje já não se limita ao uso da 
lata, mas inclui a utilização de estênceis, aerógrafo, pastéis oleosos, além da pro-
dução de stickers (etiquetas adesivas) e pôsteres, que “como resultado, muitos 
falam atualmente de um movimento pós-grafite, caracterizado por abordagens 
mais inovadoras quanto à forma e à estética, que vão além das percepções tra-
dicionais do estilo clássico do grafite” (2008). Já Stahl (2009, p. 151) considera o 

Figura 1 - painel com grafites, colagem de papéis e uso de estêncil. 
Autoria desconhecida. Registro pessoal set. 2009.
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aparecimento de novas nomenclaturas para classificar a produção de rua apenas 
uma tentativa de torná-la aceitável em outros circuitos: “os conceitos como High 
Urban Folz Art, Subway Art, Spraycan Art, Street Art e, ultimamente, pós-graffiti, 
dão nome às respectivas estratégias de absorção e delimitação de presença dos 
artistas: para que um produto fosse comercial era condição essencial a depura-
ção daquele passado ilegal”.

Grafite como diversão, questionamento e oportunidade

Dos entrevistados que produzem na rua hoje, a maioria aponta a pichação 
como inferior e sua função seria abrir as portas para o grafite, principalmente 
por tornar-se um elemento de sociabilização. Essa característica é agregada a 
outra que reaparece sempre nas falas sobre as motivações de quem produz na 
rua: a satisfação pessoal.

 Wés relata a importância do grupo em experiência inicial com spray: 

Eu pichei a primeira vez em Fortaleza, num réveillon de 99 pra 2000, 
com uns primos lá. Aí, quando vim pra Goiânia já comecei a reparar na 
pichação. Era uma coisa que nem, era uma coisa que não me chamava 
a atenção. Daí, cheguei no colégio, formamos uma galerinha assim. Aí, 
a partir disso que... você vê a cidade. (...)Você começa a participar da 
modificação da cidade. (WÉS, 2009)

Ele diz que passou pela pichação, mas define o que faz hoje por grafite, 
que considera entre outras coisas, um momento de lazer e convívio com colegas. 
Ele diz que tenta “arrastar todo mundo pro grafite. Até quem nunca mexeu, você 
vai que da primeira vez que você mexer você não vai querer parar (...) por que a 
sensação de botar tinta na parede é muito foda”.

Ocyo também entrou para a pichação como forma de socializar com os 
amigos, embora acredite que esteticamente o pixo seja limitado. Ele fala da práti-
ca como estratégia para se adaptar as mudanças da nova cidade: 

Eu comecei com um grupo de amigos só que ninguém na época grafita-
va, todo mundo saia pra pichar. Aí, eu fui percebendo... - fui percebendo 
não, eu já gostava de desenhar, desde pequeno desenhando, desenhan-
do... - Aí, eu fui percebendo que só a pichação pra mim não servia. (...) 
Tipo, eu morava em Brasília e mudei pra cá e conheci mais amigos que 
também gostavam de pichar, então eu comecei a pichar de novo e depois 
eu parei e comecei a grafitar. (OCYO, 2009)
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Ele conta que passou para o grafite quando viu que assim o trabalho po-
deria ter melhor acabamento e transmitir uma mensagem mais positiva. Rustoff 
não chegou a passar pela pixação, sua chegada ao grafite aconteceu por via dire-
ta, mas o primeiro contato também se deu através colegas da universidade: “Foi 
em 2006 [que começou a pintar], logo quando eu entrei na faculdade. E aí, o Iowa 
[colega de curso e grafiteiro] me passou uns fotologs, umas coisas do pessoal do 
grafite. Eu achei massa...”. 

Valenzuela Arce (1999), em seu estudo sobre sociabilidade juvenil no Mé-
xico, dá pistas sobre a necessidade dos jovens participarem de grupos, inclusive 
para grafitar ou pichar. Para ele, as culturas contemporâneas têm que lidar com o 
problema das “crises de identidade sociais, do vazio espiritual e da expropriação 
da ideia de futuro a grandes setores sociais” (idem, p. 122) e assim, os jovens 
usam tais práticas para questionarem os novos usos dos espaços públicos que 
se desenvolveram com a modernização tecno-industrial que interfere também 
na organização social de famílias, associações e bairros, por exemplo. Na fala 
dos colaboradores não é possível notar diretamente a filiação ao grafite pelo 
compartilhamento de ideologias políticas, no entanto, os discursos atestam o 
que afirma Arce (1999) quanto a questionar o espaço e as configurações sociais 
de hoje. Ocyo, por exemplo, diz que as questões tratadas pelo seu trabalho em 
grafite são a ocupação do espaço e a relação de dependência que a tecnologia 
acaba nos causando.

Baudrillard (1979), em seu ensaio sobre o fenômeno dos tags e grafites, 
que eclodiu nas ruas de Nova York na década de 1970, tratou das manifestações 
que surgiam sem preocupar-se em categorizá-las por intenção ou características 
formais. Para ele, as inscrições eram primordialmente uma forma de desafiar a 
organização da cidade como lugar da sociabilidade baseada em signos da mídia 
e do consumo. Ele percebeu que o grafite age sobre o espaço urbano abrindo 
reflexões sobre si mesmo e sobre signos da cidade. Nesse sentido, a visão de 
alguns informantes sobre seu papel de questionar a ordem da cidade é revelado 
quando afirmam que consideram atos de vandalismo as inscrições urbanas que 
produzem. Ocyo acha que pichação e grafite diferem na elaboração, mas vê am-
bos como vandalismo, pois “os dois questionam o papel da pessoa que vive na 
cidade e os espaços da cidade”.

Além dos grupos de grafitagem funcionarem como novo modelo de asso-
ciação e seu produto questionar a estabilidade da organização social, os entre-
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vistados citam repetidamente o papel do grafite como opção de lazer. Ocyo é um 
dos que enfatiza o prazer como responsável por seu envolvimento com a prática:

No final de semana, eu tenho, eu pratico meu hobby, minha paixão que é 
o grafite, mas não é meu ganha-pão, é a minha diversão. Eu faço pela di-
versão, por estar com amigos, por... não sei, pra ver a cidade mais bonita. 
Eu gosto de pintar onde eu vou passar depois pra estar vendo. É como 
se fosse um bom dia pra mim eu ver um grafite que eu fiz. (OCYO, 2009)

Snyder (2008), em sua etnografia pelo grafite em Nova York, diz que cada 
grafiteiro atribui um significado à sua prática, sendo que alguns vêem como arte, 
outros como vandalismo ou meio de comunicação. Mas afirma que para muitos 
o grafite é como um vício, uma forma de produzir endorfina e assim obter satis-
fação, prazer. Paulista pode ser um exemplo do que fala Snyder, pois cita como 
sua motivação o bem-estar: “Me deixa tranqüilo, me tranqüiliza. (...) eu acho que 
é como o cara que trabalha a semana inteira e joga futebol na quarta, na terça 
com a rapaziada”. Quando perguntado sobre a motivação para pintar na rua, Plai  
destaca: “o que me leva pra ir pra rua principalmente, hoje em dia, são duas for-
mas: ou o trabalho comercial, fazer grafite de maneira comercial e (...) a parada 
do bomb. (...) É um lazer! No fim de semana, o pessoal vai pro clube, o pessoal 
vai jogar futebol e eu vou fazer grafite”. VH é assertivo: “isso é nosso outdoor”, 
ou seja, é a vitrine onde o grupo expõe seus produtos a espera de contratantes. 

Snyder (2008) afirma que o grafite acaba tornando-se atrativo para muitos 
jovens também por que pode dar início a uma carreira profissional sem exigir um 
investimento inicial. A cena do grafite parece mesmo funcionar como um ponto de 
partida para diversos caminhos, entre eles, algumas possibilidades profissionais. 

O grafite se afasta do pixo

Como foi possível notar, nos discursos de quem compõem a cena grafi-
teira hoje, a pichação costuma ser citada como diferente do grafite e ponto de 
partida para ele. Para Paulo Knauss (2001), no Brasil, durante a ditadura militar, 
o rótulo de pichação serviu para homogeneizar todas as manifestações feitas na 
rua com spray tornando-as criminosas. Já pelos anos 80 é que a impressa e os 
críticos de arte começaram a resgatar as expressões urbanas para o circuito de 
arte e adotaram grafite como nomenclatura para diferenciá-las dos atributos ne-
gativos construídos anteriormente. Mas ao que se nota, a distinção entre grafite 
e pichação continua presente na cena urbana atualmente. 



308

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

Ocyo e Plai concordam que grafite e pichação têm mais semelhanças que 
diferenças, pois interagem com os habitantes e a arquitetura da cidade, embo-
ra destaquem também que o grafite é mais elaborado graficamente. As visões 
diferenciadoras entre grafite e pixo citadas na cena urbana goianiense são as 
mesmas que muitos estudiosos relatam. Ramos (1994, p. 47), embora deixe claro 
que grafite e pixo são expressões do mesmo movimento, diz que “a pichação é 
um protografite, que parte de um processo mais anárquico, onde o que importa 
é transgredir e até agredir; marcar presença, provocar, chamar a atenção sobre 
si e sobre o suporte”.   

Para Manco (2005, p. 27), os pichadores mantêm seu traço simples, não 
usam jatos grossos nem muitas cores, mas podem preparar o fundo com tinta lá-
tex; eles escrevem apenas seu nome ou do grupo que fazem parte, e desenvolvem 
letras baseadas ao estilo de gangues latinas que existiam em Los Angeles nos anos 
1930 ou de capas de discos de bandas de rock, como Pink Floyd e Black Sabbath.  
De outra forma, embora seja comum a opinião de que o pixo não tem elaboração 
formal, essas preocupações indicam que há sim modelos a serem seguidos. 

Wés vê o grafite como evolução da pichação e acha que os dois começa-
ram como protesto, fato que Knauss (2001) e Armando Silva (2001) confirmam 
citando os exemplos: Wall of Respect, painel produzido pelo movimento Black Po-
wer contra a discriminação racial nos Estados Unidos, e como resistência contra 
a ditadura. Wés diz que os dois têm muito a ver, sendo que a intenção é o que 
diferencia, e emenda: “pichação é uma coisa que, conforme o lugar, ela é feita 
pra agredir. E aqui em Goiânia ela é feita pra fama. Infelizmente. (...) Todo mundo 
que picha é por isso: ‘cara, eu quero fazer meu nome, eu quero arrumar mais..., 
eu quero que as mocinha fica fã’”. 

O cerco e o combate à pichação em Goiânia tornaram-se empecilho para a 
participação de um colaborador ligado ao pixo. Mas exatamente em textos sobre 
ações de contenção da prática, surgem informações que confirmam o depoimen-
to de Wés sobre a prática da pichação como status. Em matéria publicada no 
site Terra (2009), o delegado Luziano Severino de Carvalho, titular da Delegacia 
Estadual do Meio Ambiente afirma: “Quando começamos, achávamos que essas 
pessoas faziam isso por protesto ou que tinha algo a ver com demarcação de 
território, mas hoje sabemos que não há nada disso. É tudo pela adrenalina, pela 
fama fácil entre seus pares. Quanto mais ousada for a pichação, maior é o status 
e é atrás disso que eles estão”. 
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Mateus também vê diferenças entre grafite e pichação: “no sentido da pi-
chação ser aquela coisa mais de gueto, com uma pegada mais territorialista. É 
turma A, B ou C, mediante aos bairros ou aos lugares que eles moram, como se 
organizam em turmas”.  Arce exemplifica os placazos – espécie de tag, com nome 
e referência de bairro do jovem, com a peculiaridade de ser feito no México – 
como uma forma que os jovens de periferias encontram de socializar em torno 
do espaço onde vivem e das ideias que compartilham:

[o placazo] alude a uma realidade de jovens nas zonas populares, defini-
da pela busca de demarcação dos limites de identificação/diferenciação. 
Identificação com os membros do bairro, com quem partilham gostos, 
carências, necessidades, aventuras e perspectivas de vida. (ARCE,1999, 
p. 124)

Mateus apoia a iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente que faz uso da 
lei ambiental 9.605 (in GITAHY, 2009) para combater a pichação em Goiânia, mas 
diz que falta clareza entre o que é pixo e grafite: 

Às vezes os critérios não são muito claros, muito maduros, pra diferen-
ciar. E eu acho que isso faz parte de um processo de amadurecimento 
das instituições que regulam e que controlam ou que combatem esse 
tipo de atividade sacar que que é grafite, que que é arte e que que não 
é. Em São Paulo, que é a cidade que já tem 30 anos [de grafitagem], o 
[Gilberto] Kassab lá andou pintando paredes e paredes (...) se fosse botar 
no metro quadrado dos artistas, a prefeitura não teria dinheiro pra pagar 
aquilo. (MATEUS, 2009) 

Um incidente noticiado no jornal O Popular exemplifica a confusão. Se-
gundo autor da matéria Itaney Gonçalves (2009), grafiteiros da ONG Centro de 
Cidadania Negra do Estado de Goiás (Ceneg) foram abordados, algemados e le-
vados para a delegacia por policiais militares enquanto pintavam um muro no 
Setor Sul. Os grafiteiros detidos desenvolvem um trabalho em pontos pichados 
ou depredados em parceria com a Associação de Moradores do Setor Sul (in 
GONÇALVES, 2009).     

Ao que parece, as ruas tem sido palco de várias formas de expressão que 
recebem diferentes classificações de acordo com o olhar de quem classifica e a 
intenção de quem produz. No entanto, diferenciar pichação e grafite com base na 
intenção ou na estética torna-se inviável pela interseção de características que se 
aplicam a alguns tipos de expressão. A ideia de grafite relevada nas falas preza a 
interação social, a intervenção no espaço e a composição formal. É o que diz VH 
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quando defende que sua geração, a formada nos anos 2000, foi a que renovou a 
cara do grafite goianiense: 

Antes aqui em Goiânia, o grafite o que que era? Ele se resumia a um 
bomb, era só bomb. A partir dessa geração nova, a gente começou a 
preocupar mais com a composição disso, sabe? Não é só a gente ir lá e 
pá, rapidão. Não. Vamos trabalhar em cima disso. Vamos fazer um pai-
nel, vamos interagir 4, 5, 6, 10 grafiteiros no mesmo painel, entendeu? 
(VH, 2009) 

Wés acredita que esse tipo de grafite conquista espaços, garante trânsitos 
e diz que isso se deve ao fato da “representatividade que o grafite tem cultural-
mente falando”.  Com isso, Wés chama a atenção para a criação de uma identi-
dade grafiteira socialmente aceitável e inserida no circuito da mídia e de artes. 
Para Tomaz Tadeu da Silva (2000, p. 76), a identidade, e as diferenças que ela 
exclui, é produzida ativamente: “elas não são criaturas do mundo natural ou de 
um mundo transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós que as 
fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais”. A criação de uma iden-
tidade grafiteira começa, portanto, na negação da atividade como vandalismo ou 
como protesto, por exemplo, de forma ativa, ou seja, não natural, mas produzida 
e, como mostra Knauss (2001) ao falar das construções em torno das palavras 
grafite e pichação, produzida política e culturalmente a fim de incorporá-la ao 
mundo da arte.  

O grafite se aproxima da arte

A construção da ideia de grafite como expressão artística, e consequen-
temente a negação de seu parentesco com a marginalização atribuída ao pixo, 
começa a ser alicerçada por volta do fim dos anos 70 e início dos anos 80. Maria 
do Carmo Veneroso (2000) conta que em 1981 a Fun Gallery, que daria início à 
carreira de Basquiat, emergiu no East Village, região underground de Nova York, 
promovendo eventos com grafiteiros e hiphoppers. 

No Brasil, o mesmo fenômeno da aproximação entre as identidades de 
grafiteiro e de artista também começa a ser negociado pela aceitação de grupos 
de arte urbana como 3nós3 e Tupinãodá. Edney Antunes considera arte o grafi-
te de hoje, ele atribui à geração 80 a conquista de espaços nobres. Da mesma 
forma, Mateus vê que a cena hoje margeia o circuito artístico e confere a Jean 
Michel Basquiat a aproximação desses dois circuitos: 
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De 15 a 20 anos pra cá, o grafite começou, na minha opinião, a ter uma 
conotação mais artística mesmo. As pessoas começaram a viajar, a ter 
ser trabalho reconhecido e (...) algumas pessoas do mundo artístico, do 
mundo acadêmico e críticos de arte começaram a valorizar, de forma que 
rolou o Jean Michel Basquiat, que acho que ele foi o primeiro a bombar e 
ir pra uma grande galeria e ter um padrinho como o Andy Warhol. Então, 
ele foi o primeiro, na minha opinião, a mostrar que o grafite dialoga, o 
grafite é uma forma de arte contemporânea. (MATEUS, 2009)

Veneroso (2000) explica que Basquiat surgiu em meio a um contexto favo-
rável no campo das artes. Nos anos 80, “o artista se tornou tão importante, às ve-
zes até mais importante, que sua obra” e o neo-expressionismo era o movimento 
artístico da vez. Basquiat se tornou interessante para o circuito artístico por sua 
origem mestiça – pai haitiano, mãe porto riquenha – e seu trânsito entre referên-
cias como Goya e Degas e ao mesmo tempo em que produzia na rua. A autora 
enumera interseções entre o neo-expressionismo e o grafite que se popularizava 
naquele momento: “a espontaneidade do gesto, a caligrafia pessoal do artista, os 
grandes formatos das telas, pintadas como se fossem grandes pinturas murais” 
(VENEROSO, 2000, s/p). Ela atesta ainda que o retorno à pintura, depois de expe-
riências em body art, arte conceitual, happenings e land art, facilitou o comércio 
de arte e gerou uma urgência das galerias por obras. Dessa forma, a carreira de 
Basquiat foi impulsionada pela configuração do mercado que de um lado busca-
va obras para comercializar e de outro absorver e atribuir valor à transgressão 
que ganhava força na rua. 

Atualmente parece se repetir uma configuração que facilita a aceitação do 
grafite como arte. Tatiana Potrich confessa que o grafite está em alta no circuito 
de artes: “nessa questão da gente ter engajado com as intervenções urbanas 
[exposição Famiglia Baglione/ projeto Fabulosas Desordens, outubro de 2008], é 
por que eu acho que [o grafite] tá na moda mesmo, sabe?”. E atribui essa moda 
ao processo de desenvolvimento pelo qual o grafite passou desde seu uso em 
momentos de luta sócio-política até sua aplicação como ferramenta artística. 

Ocyo, que já participou de algumas exposições com suas obras transfor-
madas em telas, se questiona sobre a classificação desses trabalhos como arte e 
diz que o aval do circuito artístico é usado para legitimar sua produção.  A dúvida 
de Ocyo sobre o papel de seus trabalhos situados entre a rua e a galeria se baseia 
no circuito fechado e auto-protegido que acaba se tornado o mundo das artes. 
Seu questionamento reaparece em se tratando de outras obras e artistas. Chai-
movich (in SILVA, R., 2009), por exemplo, comenta que o trabalho d´osgemeos 
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perde em espontaneidade quando dentro de instituições reservadas à arte. Para 
ele, a produção da dupla “abandona a vida urbana para habitar espaços protegi-
dos da alta cultura. Nesse trânsito, desaparece a transgressão da propriedade, 
ganhando lugar a obediência às regras do circuito da arte”. 

A proteção e a obediências às regras são explicadas por Bourdieu (2008) 
como uma construção necessária para a manutenção da distinção que o campo 
das artes tanto preza.  Bourdieu (1998 e 2000) explica que o circuito da arte, bem 
como suas regras, trabalham para gerar marcas que atribuem valor cultural e 
simbólico ao produto. Dessa forma, o status de obra de arte não é determinado 
pelo artista, mas pelo campo de produção que reproduz a crença na arte como 
fetiche e no artista como gênio criador. Instituições como academias, salões e 
museus atestam a legitimidade do artista e da obra. 

Tatiana confirma esse fato na prática quando explica que de certa forma o 
papel da galeria em exposições de grafite é divulgar o trabalho. Já que a obra de 
grafite geralmente é aplicada sobre a parede da galeria e não pode ser comercia-
lizada, uma mostra nesses espaços serve para tornar conhecido o trabalho do 
artista. Assim, exemplifica: 

O Sesper, por exemplo, na última exposição que eu fui dele, que foi na 
Galeria Bergamim, em São Paulo, ele colou papel no chão, na parede, 
no mundo inteiro, enfim... é uma arte conceitual, mas o suporte dele é 
aquela colagem nas paredes. Aquilo vai vender? Não vai. Mas aquilo é o 
cartão dele, é o cartão de visita dele. Então, ele vai receber encomenda 
pra fazer uma coleção de street wear, uma vinheta pra MTV, o que está 
dentro da linguagem que ele produz. (POTRICH, 2009)

Dessa forma, o grafite fica situado no que Cauquelin (2005) caracteriza 
por arte contemporânea, que é baseada na comunicação e não mais no consu-
mo, como era a arte moderna. A arte contemporânea depende de sua inserção 
nos circuitos de comunicação para ser reconhecida e adquirir valor simbólico 
e consequentemente comercial. Tatiana destaca que parte essencial no proces-
so de entrada na galeria é fazer contatos e estar atento ao que espera a crítica 
e a curadoria. Ocyo é o próprio exemplo do que Tatiana comentou, diz ele que 
os convites para exposições vieram por intermédio de amigos que já são re-
presentados por galerias. Segundo o modelo de redes em que se baseia a arte 
contemporânea apresentado por Cauquelin (2005), o circuito de arte garante sua 
auto-sustentação alimentando a mídia e o próprio campo com informações sobre 
“produtos” dignos de serem comprados num ciclo que se move indefinidamente.  
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Tatiana e Wés destacam ainda que o grafite hoje é basicamente uma téc-
nica que pode ser aplicada a vários suportes e objetivos, desde objetos de deco-
ração e design, até se transformando em arte. Wés, Plai e VH trabalham juntos 
com a intenção de desenvolver produtos ligados ao grafite, por isso têm também 
uma visão para o grafite como perspectiva profissional. Wés continua: 

Hoje a proposta [de trabalho do grupo] já é mais linkada com o design 
por que a gente tenta vender uma coisa já mais profissional. Deixa de 
ser aquele grafite só de rolê, de tá pintando na rua só coisinha particular 
e tal... Acaba que nisso você fica gastando seu material, sempre você se 
banca. E o que a gente quer é vender o trabalho... (WÉS, 2009, depoi-
mento)

Plai e VH, estudantes de design, procuraram na universidade um diálogo 
entre os trabalhos na rua e os desenvolvidos para outras linguagens comerciali-
záveis. Assim, conforme declara VH: “comecei a fazer design e interessei nova-
mente pelo grafite justamente pra aliar as duas coisas, pra aliar design e grafite 
e tornar isso uma coisa aceitável tanto na rua quanto na parede da sua casa”.  A 
apropriação da cultura grafiteira pela indústria cultural e a necessidade de reite-
rar o discurso de distinção do grafite talvez seja o que permite que a grafitagem 
passe a circular por outros círculos, pois VH, por exemplo, acredita que a acei-
tação do grafite hoje é grande, tanto como referência para produções gráficas 
e ilustrações, como também como objeto de decoração. Ele percebe ainda que 
está surgindo uma leva de artistas com origem no grafite e que seu status vem 
se igualando ao do objeto de arte. 

Seguindo o pensamento de considerar grafite como arte, um fenômeno 
curioso vem acontecendo em São Paulo: muros, portões e tapumes grafitados 
por nomes conhecidos têm sido negociados como objetos de arte (CASTRO, 
2010).  Os empresários e colecionadores chegam a tirar partes de muros, resga-
tar peças do lixo ou mesmo pagar “alguns trocados” por suportes com trabalhos 
de artistas como Titi Freak e Osgemeos. Galeristas e artistas condenam a prática 
dizendo que as pinturas feitas na rua são para toda a população, se deslocadas 
para um espaço fechado perdem o sentido e não tem valor comercial. 

O trabalho de Arce (1999) no México aponta que já na década passada o 
grafite estava sendo cooptado pelo mercado, que apropriava-se da estética para 
transformá-la em produtos: 

Do mesmo modo que outras expressões juvenis como o hippismo ou 
o punk, a expressão gráfica desses jovens também foi apropriada por 
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parte do mercado comercial, que a integrou a diferentes produtos audio-
visuais, aos desenhos de peças de vestuário (camisetas e bonés), à de-
coração e à publicidade comercial. Uma vez mais, as indústrias culturais 
recriam e transformam os conteúdos críticos das expressões populares, 
tornando-as assépticas, vendáveis e rentáveis (ARCE, p. 140). 

Para Ocyo a composição e o uso de cores dos grafites sofrem influência 
de sua profissão de designer, da mesma forma que há “Alguns elementos que o 
design absorve do grafite, tipo o escorrido, a tipografia punk, um monte de coi-
sas”. Ele define o grafite como uma ilustração em grandes proporções e diz que 
o mercado publicitário se interessa por esse tipo de produção.  

Uma prova da aceitação do grafite pelo mercado publicitário é a campa-
nha “Mais cor pra sua vida” lançada pela empresa goianiense Flávios. O filme de 
um minuto de duração é ambientado em algumas ruas da Cidade e se utiliza de 
composições feitas a grafite, que, além de compor o fundo para interação dos 
atores, recebem efeitos de animação e movimento. A ideia da propaganda é uti-
lizar o grafite como recurso para alegrar, colorir, embelezar uma vida sem graça 
como a do personagem que inicia o filme. 

Algumas empresas já adotaram a atitude estética do grafite em suas cam-
panhas publicitárias, outras percebem a importância de engajar-se em eventos 
que promovem a prática para aproximar-se do público jovem. Em março de 2009, 
aconteceu em Goiânia o Concurso de Grafitti Coca-Cola que convidou grafiteiros 
a produzirem trabalhos a serem julgados e premiados. O evento oferecia brin-
des, apresentação de músicos e dançarinos, além de bolsa de estudo, material de 
grafite e dinheiro para os premiados. 

Sturken e Cartwright (2005), ao falarem da produção de sentidos para 
imagens pelos espectadores, citam a apropriação ou bricolagem como forma de 
conferir novo significado a uma prática, estética ou objeto. Para essas autoras, 
ressignificar acessórios ou peças de vestuário adotados por certos grupos, por 
exemplo, são também formas de afrontar as normas políticas e classistas. No 
entanto, elas confirmam ainda a existência da contra-bricolagem que trata-se do 
movimento que faz a própria indústria cultural a fim de apropriar-se de táticas e 
culturas marginalizadas. 

Sobre as possibilidades de desenvolver atividades profissionais a partir 
de grafite, Mateus acredita que a aceitação vem crescendo e o mercado abrindo 



315

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

cada vez mais espaços. Wés , além de trabalhar com grafite, disse estar tentando 
organizar uma exposição com trabalhos seus feitos em tela. Para ele, o grafite é 
muito bem aceito comercialmente e abre um leque de opções profissionais. Ele 
cita os exemplos de Plai, que saiu do pixo para o design, e Kboco, que vem se 
firmando como artista plástico de destaque no país e que iniciou a carreira entre 
as latas de spray nas ruas de Goiânia. 

Em constante movimentação das ruas para as telas, de telas para cami-
setas, de camisetas para outdoors, o grafite vem sendo absorvido pelo mercado 
ao mesmo tempo em que conquista seu valor e transforma-se em passagem 
para esse trânsito. De acordo com Veneroso (2000): “a mídia responde a esta 
transgressão absorvendo-a”. Para Sturken e Cartwright (2005), é assim que a 
hegemonia trabalha: a cultura dominante em constante fluxo e tensão com as 
culturas marginais.
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DO PAPEL PARA A TELA, DA ALBÂNIA PARA O NORDESTE BRASILEIRO: 
ABRIL DESPEDAÇADO E A ESTEREOTIPIA NEGATIVA DO SERTÃO.
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Resumo
Na escrita que agora apresento faço uma análise das representações do rural em 
Abril Despedaçado, para tanto, acompanho o percurso da narrativa que salta do li-
vro para as telas e levanto as questões: por que o sertão nordestino aca bou esco-
lhido como locação para uma obra originalmente ambientalizada nas montanhas 
albanesas? Como o gê nero narrativo que estrutura o filme significa o universo 
sertanejo? Acredito que a escolha do sertão como locação para o desenrolar da 
história não foi simples coincidência, se alojando dentro das expectativas nutri-
das pelos espectadores de que os fatos narrados se encontram na possibilidade 
de um “real acontecido”. 

Palavras-Chave: Cinema, Sertão, Abril Despedaçado.  

Abstract
In writing that I now present an analysis of representations of rural Behind the 
Sun, for both, I follow the route of a narrative that jumps from the book to the 
screen and raise the questions: why the northeastern jungle aca bou chosen as 
a location for a work originallyenvironmentalized Albanian mountains? As the ge 
nero narrative structure that the film means the universe backcountry? I believe 
that the choice of the interior as a location for the unfolding of history is not sim-
ply coincidence, if staying within the expectations nourished by the spectators 
that the facts are narrated in the possibility of a “real happened.”

Keywords: Movies, countryside. Shredded April.

Um romance “histórico”: olhares sobre uma Albânia medieval no século XX

O filme Abril Despedaçado, primeiro trabalho do diretor brasileiro Walter 
Salles após o sucesso de seu filme anterior, Central do Brasil, é na verdade uma 
adaptação do livro homônimo escrito pelo albanês Ismail Kadaré, publicado pela 
primeira vez em 1978 e lançado no Brasil em 2001. O livro é fruto das obser-
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vações feitas pelo escritor durante uma viagem à região norte de seu país, um 
reduto da tradição católica albanesa, em particular das suas impressões acerca 
do Kanun – código de origem medieval que ainda regulava praticamente todos os 
aspectos da vida pessoal e social dos habitantes da região. 

O livro, estruturado sob a lógica que move as narrativas trágicas e cuja his-
tória é ambientalizada na gélida província de Mirëtë, fronteira com Kosovo, narra 
o drama pessoal do jovem Gjorg Berisha que é impelido pelo pai e pela tradição do 
Kanun a cobrar o sangue derramado de seu irmão mais velho, assassinado por um 
membro de uma família rival. A obra tem início com a narração dos preparativos 
da emboscada preparada por Gjorg para surpreender a sua vítima, Zef Kryeqyq. 
A narrativa do romance irá girar em torno de três eixos: primeiro, a angústia de 
Gjorg que reluta, pelo menos no esconderijo de seus pensamentos mais íntimos, 
a aceitar sua obrigação de tirar a vida de outro homem em nome da cobrança do 
sangue de seu próprio irmão. Nos pensamentos de Gjorg fica evidente o peso da 
figura do pai, que mesmo ausente fisicamente na maior parte do texto, parece es-
tar sempre presente nos seus pensamentos como emblemático de uma tradição. 

O segundo êxito sob o qual se desenvolve a história de Abril Despedaçado são 
os diálogos de um jovem casal aristocrático que percorria a região em lua de mel 
acerca do Kanun, especialmente de como esse instrumento regulava as vendetas 
de sangue. A presença desse casal, que no filme irá sofrer sensíveis modificações1, 
é fundamental para a construção do clima trágico da história.  Embora o casal olhe 
a região através do olhar de quem busca encontrar o pitoresco – por isso o local é 
escolhido para passar a lua de mel – esse olhar é fundamental para lembrar ao leitor 
que aquele mundo apresentado nos dois primeiros capítulos, sob o olhar de Gjorg, 
não se confunde com o mundo do leitor. Desse modo, o casal enxerga com olhos es-
trangeiros o que o jovem Gjorg e seu pai já haviam relatado com certa naturalidade. 

O local das vendetas é pensado pelo casal, especialmente pelo marido, 
sempre pelo colorido do pitoresco. Aquele, segundo o marido, seria o local onde 
poderiam encontrar o modelo ideal de camponês, mas que, por conta do Kanun, 
não passava de um lugar desgraçado. É desse modo que o romance se estrutura: 
Ismail Kadaré alterna relatos e olhares familiarizados com o Kanun –os pensa-
mentos e atitudes de Gjorg – com olhares e mediações feitas por personagens 
que, assim como o leitor da obra, não pertencem àquele mundo e que, por isso, 
não só consegue enxergar o lado bárbaro das práticas das vendetas como elabo-
ra uma visão exótica e distanciada daquela cultura.

1 É muito comum na 
literatura especializada en-
contrarmos uma tentativa 
de ver no casal de artistas 
circenses (Salustiano e 
Clara)  incorporados na 
adaptação de Walter Salles, 
a transposição do casal 
Diana e Bessian Vorps, os 
aristocratas que visitam a 
região onde a estória de 
Abril Despedaçado se passa. 
A idéia de uma trans-
posição direta é apenas 
parcialmente correta, pois, 
no filme, o casal de artistas 
não consegue desempe-
nhar totalmente o papel 
cabido ao casal Diana e 
Bessian no livro.    
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Essa visão e atitude de estranhamento não são compartilhadas por Gjorg. 
Para o protagonista, o Kanun, ao mesmo tempo em que o sufoca, obrigando-o a 
cometer um crime que não deseja, também lhe garantia existência e reconheci-
mento social: 

Bebia o café que a mãe preparara para ele quando ouviu o primeiro gri-
to lá fora: ‘Gjorg dos Berisha atirou em Zef Kryeqyq [...]. Tinha vinte e 
seis anos, e era a primeira vez que seu nome ocupava os fundamentos 
da vida [...] ocorreu algumas vezes a idéia de fugir daquela situação ab-
surda [...]. Podiam censurá-lo, zombar dele, dizer que violara um código 
secular, até atirar pelas costas se quisessem, contanto que ele pudesse 
ir para longe. Porém, ele sabia que jamais fugiria, assim como seus avós, 
bisavós, tataravós, não tinham fugido,  cinqüenta, cem, mil anos antes. 
(KADARÉ, 2001, 14-18).

Esse sentimento ambíguo de repulsa e necessidade de seguir os preceitos 
do antigo código irá acompanhar Gjorg por toda a narrativa. Em suas meditações 
solitárias durante o percurso que separava sua província daquela em que ele tinha 
que ir depositar o pagamento que era feito a um “Feitor de Sangue” – espécie de taxa 
paga por tirar a vida outro – Gjorg até tenta imaginar como seria viver numa família 
não envolvida numa dívida de sangue e acaba por concluir que nessas famílias a 
vida parece ser mais monótona, pois seus membros parecem não dar valor à vida.

Nos seus pensamentos mais íntimos, Gjorg sabia que não poderia escapar 
do seu destino:

Por mais que fizesse, não se libertaria daqueles cânones. Seria inútil se 
enganar. O Kanun era mais poderoso do que parecia. Estendia-se por 
toda parte, deslizava pelas terras, pelas bordas dos campos lavrados, 
penetrava nos alicerces das casas, nos túmulos, nas igrejas, ruas, feiras, 
festas de noivado, erguia-se até os cumes alpinos, talvez ainda mais alto, 
até o próprio céu, de onde caia uma forma de chuva para encher os cur-
sos de água que eram o motivo de um terço dos assassinatos [...] Desde 
aquela tarde, tinha a sensação de que passara a ser outra pessoa. Além 
de ter lhe dado a ordem de vingar o sangue do irmão, o pai o prevenira, 
em frases curtas, de que não envergonhasse o clã, para que depois o 
povo não dissesse que Gjorg Berisha, como um reles salteador de estra-
das, esquecera o sangue do próprio irmão. (KADARÉ, 2001, 27).

 Código de origem medieval, o Kanun conservou muitas das tensões que 
marcavam a sociedade albanesa na época de sua criação. A primeira dessas 
tensões diz respeito aos limites e as competências cabíveis ao Estado e à família 
enquanto instituição. Como observa Kadaré em seu romance, sempre através do 
olhar estrangeiro do casal, a eficácia e obediência ao Kanun é fruto da ineficiência 
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do Estado como agente regulador das relações sociais. Essa também será uma 
idéia recorrente na adaptação feita por Walter Salles para as telas de cinema: no 
filme os assassinatos entre famílias inimigas se devem à ausência de um Estado 
regulador das tensões que envolvem disputas por terra no sertão.     

Observada a ausência de um Estado regulador, cada indivíduo busca se 
proteger dentro da organização que lhe é mais próxima, no caso, a família, estan-
do autorizado a fazer justiça com as próprias mãos:

Na maioria das vezes, todas as dívidas de sangue eram lembradas, gera-
ção após geração, por todos os membros da família. Constituíam a me-
mória mais importante de um clã, que só se apagava no caso de aconte-
cimentos excepcionalíssimos e de longa duração, como guerras, êxodos, 
pestes, momentos em que a morte se desvalorizava, perdia a majestade, 
desregulava-se, desindividualizava-se, e assim, banalizada e tediosa, já 
não tinha peso nenhum. (KADARÉ, 2001, 131).

Essa relação de dependência e apego à memória familiar pode ser pensa-
da a partir da regra, também posta pelo código medieval, de que entre os túmulos 
de parentes não se poderia construir túmulos de famílias ou pessoas estranhas 
àquele clã. Isso demonstra o que torna a vingança possível e inevitável: o forte 
sentimento de pertencimento a um grupo.  Nesse caso, os túmulos e cemitérios 
funcionam como elos entre as várias gerações de uma mesma família, o que leva 
os mais jovens a se unirem pela tradição e pela necessidade de honrar a memó-
ria dos parentes mortos.

Como nos mostra os estudos medievais, a morte serviu como fator de 
aliança entre gerações, como mecanismo de reprodução social:

As dimensões sociais da memória funerária foram reveladas [...], seu pa-
pel na constituição de grupos sociais (comunidades eclesiásticas, grupos 
de parentela, confrarias, guildas) [...] no Ocidente medieval, o tratamento 
dos defuntos constituía uma prática essencial para a reprodução social. A 
presença dos mortos entre os vivos e o culto dos ancestrais não são ex-
clusivos das sociedades exóticas. Na Idade Média, os mortos foram uma 
referência, um desses ‘valores últimos’ que se impõem às sociedades atra-
vés do conjunto de relações que as constituem. (LAUWERS,  2006, 244)

Por outro lado, o fato da morte ser percebida apenas como uma passagem, 
um “trepasse” para uma nova vida, fazia com que se difundisse a crença de que 
o morto deveria encontrar seu lugar no além e isso poderia ser conseguido tanto 
em vida como depois da morte através das práticas e “cuidados” prestados pelos 
parentes vivos:
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Devido um modelo tradicional [modelo na forma de significar as relações 
entre o mundo dos vivos e dos mortos], que de certa forma já havia sido 
o da sociedade antiga, os vivos devem cuidar de seus defuntos, quer 
dizer, dos membros de sua parentela. Quando do falecimento de um dos 
seus, os familiares procuravam realizar a separação, acompanhar a ‘pas-
sagem’. Através de celebrações regularmente repetidas, os próximos 
deveriam em seguida acalmar as almas que não haviam encontrado re-
pouso. Pois estava difundida a crença de que os mortos podiam retornar 
para junto dos vivos e atormentá-los, principalmente quando o trepasse 
ou a conduta de seus parentes não os satisfaziam [...]. Era necessário 
que os mortos encontrassem seu lugar. Os herdeiros deviam, em com-
preensão, cultivar a lembrança daqueles de quem haviam recebido um 
nome e uma condição, bens e terras: eles tinham que administrar uma 
memória que foi ao mesmo tempo pacificada e fecunda. Assim, o culto 
dos mortos foi primeiro um assunto da parentela, que consolidava as 
solidariedades carnais. (LAUWERS, 2006, 247)

   É nesse sentido que a morte, como dispositivo de memórias e constru-
tora de identidades para os grupos familiares, funcionará em Abril Despedaçado, 
tanto no livro quanto no filme, como fator de coesão e significação social para 
as famílias envolvidas em guerras de sangue. Desse modo, a prática de estender 
a camisa do morto ainda suja de sangue em um varal à espera que o sangue 
mude de cor e possa, ou não, ter início a vingança contra seu algoz representa, 
na verdade, um gesto de cuidado e respeito à memória do falecido, para que esse 
possa encontrar o seu descanso ao mesmo tempo em que sua morte é vingada e 
a união da família é preservada. 

É aproveitando esse lado “social” – construtor de memórias e identida-
des – das vendetas, que Walter Salles – como demonstra o texto Amigos de Abril, 
documento elaborado pelo diretor e pelo roteirista Sérgio Machado para ser en-
tregue a toda a equipe que participaria da produção do filme – constrói o fio 
narrativo para sua história:

A fossa do morto e o espaço que a cerca são ao mesmo tempo a matéria-
-prima e a primeira cena do teatro trágico. O personagem principal, o 
morto, está entre dois reinos rivais – a vida e a morte. Como não é mais 
capaz de falar de si, outros o farão por ele. (SALLES. Apud. BUTCHER e 
MÜLLER, 2002, 81).    

O livro também aborda, embora essa não se configure na tônica da nar-
rativa, as questões de ordem econômica que envolve o Kanun, especialmente 
as que dizem respeito às vendetas de sangue. Além dos personagens até agora 
apresentados – Gjorg e o casal Diana e Bessian Vorps – irá aparecer no romance 
Mark Ukaçjerra, anfitrião da casa onde o casal de aristocratas estava hospedado 
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e possuidor do cargo de “feitor do sangue”, espécie de funcionário responsável 
pela cobrança dos tributos referentes às vendetas2. A partir das mediações feitas 
por Mark Ukaçjerra fecha-se o terceiro eixo da narrativa.  A chegada do casal à 
casa do feitor, especialmente de Diana que, ao contrário do marido, não via uma 
beleza exótica nas regras do Kanun, provoca medo no anfitrião que vê seus te-
mores referentes ao futuro das vendetas, da tradição e do seu próprio emprego, 
ameaçado pela diminuição do número de mortes no vilarejo. 

Uma história, um roteiro e a busca de um lugar

De forma sucinta, é esse o romance que Walter Salles compra o desafio de 
adaptar para o cinema. Ao tentar trazer a obra de Ismail Kadaré para a realidade 
ou a cultura brasileira, Salles iria se deparar com o primeiro desafio: em que 
região e em qual época a história seria adaptada? A solução para esse problema 
é mostrada logo na cena de abertura do filme: “sertão brasileiro – 1910”. Todo o 
resto da caracterização do local é feito pelo personagem sem nome, apenas cha-
mado de “menino”, e que posteriormente recebe o nome de Pacu:

 Nós vive em Riacho das Almas. Fica no meio do nada. De certo mesmo, 
só precisa ter ciência de que fica em cima do chão e debaixo do sol. E 
sol daqui é tão quente... oi, mas tão quente, que às vez a cabeça da gente 
ferve que nem rapadura no tacho.

Essas referências ao local onde se passaria a história trazem consigo al-
gumas implicações: primeiro, quando apenas se afirma ser o sertão o local onde 
a história se passa, o filme irá fazer referência a uma região muito vasta, “sertão 
brasileiro”, e que é tomada como uma cartografia auto-evidente. Segundo, quan-
do deixa para o menino a tarefa de apresentar o local, Salles tenta tornar o local 
o menos exótico possível aos olhos do espectador, pois quem irá descrever esse 
local, por mais pejorativa que seja essa descrição, é aquele que mais o conhece, 
o seu habitante. A implicação de maior peso, todavia, reside no fato de que com 
a localização imprecisa, o filme acaba, propositalmente, construindo uma narra-
tiva fabular e, por isso, eximiu-se de reproduzir ou comprovar historicamente a 
veracidade/possibilidade da história narrada.

Segundo o próprio Walter Salles, o que havia lhe atraído na história de 
Abril foi “a precisão e ressonância do texto, a narrativa seca e muscular” e que, a 
princípio, o filme não necessariamente tivesse que ser ambientalizado no sertão 
brasileiro:

3 As regras do Kanun 
exigem que, após a 
consumação da execução 
de seu inimigo, o atirador 
(chamado de gjaks), se 
dirija até a província que 
serve de residência ao 
príncipe que administra a 
localidade e literalmente 
pague o tributo devido 
pela morte do inimigo.
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Como eu queria fazer um filme essencialmente fabular, e não realista, 
não tive a intenção de realizar um filme sobre o Nordeste, e sim, um 
filme que poderia se passar no Nordeste. “Abril” poderia também acon-
tecer em outras latitudes do mundo. Essa não é, aliás, uma qualidade 
própria ao filme, mas algo que decorre da universalidade do tema pro-
posto pelo Kadaré: o confronto secular entre os homens, que repetem os 
mesmos erros através do tempo. (SALLES, 2008). 

 No entanto, segundo o diretor, a escolha do sertão como o local onde a 
história do filme seria ambientalizada não foi simples coincidência, pois, nas pa-
lavras de Salles “existe uma relação entre a geografia física e a geografia huma-
na, quer dizer, a aridez do lugar de uma certa forma impregna aqueles persona-
gens”. O que Walter Salles corriqueiramente irá tentar fazer em suas entrevistas 
é justificar a escolha do sertão a partir de pesquisas realizadas pela equipe de 
produção do filme através das quais se chegou à constatação de que existem 
“muitas semelhanças entre a vendeta no Brasil e a história que o livro narra. 
Em episódios como a ocupação do território do Inhamuns, no sertão cearense, 
vários crimes de sangue tiveram características iguais às descritas por Kadaré” 
(SALLES, 2007). Essa explicação para a escolha das locações do filme no sertão 
nordestino contradiz a afirmação inicial do diretor segundo a qual “queria fazer 
um filme essencialmente fabular, e não realista”.     

O que torna as explicações de Salles acerca da escolha do local que serviu 
de locação para as filmagens de Abril ainda mais contraditórias é seu duplo posi-
cionamento, onde ora o diretor afirma que pretendia realizar um filme que pode-
ria se passar no Nordeste como em qualquer outro lugar do mundo devido o seu 
caráter fabular, ora que “existe uma relação entre a geografia física e a geografia 
humana, quer dizer, a aridez do lugar de certa forma impregna aqueles persona-
gens”. De outro modo: as afirmações de Salles significariam que para fazer um 
filme que abordasse a violência e a irracionalidade da tradição teria necessaria-
mente que ambientalizá-lo numa região igualmente tradicional e violenta.

Como afirma Gerd Bornheim (1975), embora as narrativas trágicas traba-
lhem com esferas de valores inerentes ao homem, como o próprio Salles afirma 
ser a força de Abril, para que esta possa efetivamente acontecer são necessários 
dois pressupostos: a existência de um personagem trágico e uma ordem, um 
ambiente, igualmente trágico em que se possa contextualizar as ações desse 
personagem. Para Bornheim, embora quase sempre pensado como o início e fim 
da tragédia, o protagonista não se constitui no centro da narrativa, ao contrário, 
o trágico só se revela como tal quando aquele é posto em suspensão, quando 
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fica dividido entre o seu caráter e suas ações, que na maior parte das vezes é 
impelido a realizar. Desse modo, o herói trágico é antes de tudo um ser dividido 
entre dois pólos, seu caráter (subjetividade) e suas ações (social), é a partir desse 
conflito que se tem o início da catarse trágica.  

Esse conflito só é possível quando o universo interior do herói entra em 
choque com outro universo que lhe é exterior, mas que tem sobre ele grade in-
fluência:

Quando se mostra o teor do trágico tão-só a partir do homem, esqueceu-se 
de um outro pressuposto sem o qual a tragédia não chegaria a concretizar-
-se. Em certo sentido, trata-se de um pressuposto até mais radical que o ho-
mem, porque se refere àquela realidade que permite o advento do próprio 
herói trágico. Este outro elemento fundamental é o sentido da ordem dentro 
da qual se inscreve o herói trágico. De fato, o trágico seria inexplicável ape-
nas a partir da subjetividade do homem, como se este, de repente, ou por 
si só, se encontrasse em situação trágica, como se o homem fosse única 
perspectiva possibilitadora do trágico. (BORNHEIM, 1975, 73). 

Ao final dessa tensão entre a subjetividade e o universo em que o herói 
se encontra, a narrativa deve se encaminhar para o seu desfecho, o que coincide 
com a reconciliação entre os dois pólos, ou seja, a reconciliação entre os senti-
mentos do herói e o ambiente que o circula. Essa reconciliação pode acontecer 
de formas as mais diversas: para o desfecho da narrativa, a ação trágica não 
precisa recorrer, necessariamente, ao martírio do protagonista, o que importa é 
que ocorra o fim da tensão entre os dois pólos do conflito:

O mais importante, longe de ser a morte do herói, é a conciliação dos 
dois pólos ou a suspensão do conflito, embora a reconciliação possa 
acontecer através da morte. Herói e sentido da ordem se resolvem, pois, 
em termos de conflito e reconciliação. Na medida em que um dos pres-
supostos perde sentido e força, o teor trágico da ação enfraquece, perde 
sua razão de ser. (BORNHEIM, 1975, 74-75). 

 Em Abril Despedaçado encontraremos os dois pressupostos básicos para 
que, segundo Bornheim, a narrativa trágica possa ser efetivada: no livro de Ka-
daré, o herói trágico é personificado em Gjorg, que é fruto de um ambiente igual-
mente trágico e marcado pela ausência do Estado; já no filme de Walter Salles, 
encontramos não apenas um, mas dois personagens centrais na tragédia: Tonho 
(Rodrigo Santoro) e seu irmão Pacu (Ravi Ramos), igualmente submersos num 
ambiente que lhe impõe obrigações e que os dois relutam aceitar como sendo 
suas. A questão quanto aos pressupostos para que a tragédia no filme Abril Des-
pedaçado possa efetivamente acontecer, é como a busca de um ambiente trágico 
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no sertão brasileiro influenciará na forma de representar imageticamente esse 
espaço. De outro modo: porque, ao se buscar um ambiente trágico, foi se chegar 
exatamente ao sertão?

Como o próprio Walter Salles confessa em suas entrevistas – e uma análi-
se atenta do filme, confirma essa intenção do diretor – o filme Abril Despedaçado 
foi pensado a partir de características que lhe constituía como fábula, ou seja, 
como uma “narrativa alegórica da qual se tira uma moralidade” e que estrutura 
“a seqüência dos acontecimentos apresentados tal como eles teriam se desenro-
lado na vida” (AUMONT e MARIE, 2003, 115). Essa busca por uma narrativa que 
se aproxime do gênero fabular, será cara ao interesse de adaptação do roman-
ce homônimo primeiramente ambientalizado nas gélidas montanhas albanesas 
para o contexto do sertão brasileiro, pois, a fábula é construída, e ganha signi-
ficado, a partir da disposição de elementos (episódios, personagens e aconteci-
mentos) numa certa ordem e que se aloja no “interior das possibilidades míticas 
de uma cultura (FOUCAULT, 2006, 210).

Essa necessidade intrínseca à fábula de se alojar nas “possibilidades mí-
ticas de uma cultura”, coloca sob suspeita os motivos que teriam levado Salles a 
buscar no sertão os personagens e acontecimentos que dão sentido e torna pos-
sível a narrativa de seu filme. É provavelmente com a ambientalização no sertão 
nordestino que a trama de Abril passa a ser aceita como sendo uma seqüência 
de acontecimentos que, embora ficcionais, são apresentados de tal forma que 
possam ser aceitos como se realmente tivessem acontecido na vida real. 

O próprio diretor, contradizendo suas declarações de que a escolha do 
sertão nordestino como palco para a história narrada seria uma escolha de im-
portância secundária por está abordando uma temática universal, afirma: “como 
eu vim do documentário, mesmo para fazer uma coisa que tenha uma qualidade 
fabular, portanto não totalmente realista, eu preciso partir de uma base realista” 
(SALLES, 2007). Seria como afirmar que o arcaísmo do Kanun e a tragédia fami-
liar que norteiam o romance de Kadaré, não poderiam, pelo menos sem prejuízo 
de sua verossimilhança com a vida real, ser ambientalizados em outro local que 
não fosse o sertão nordestino. 

Não é apenas a estrutura psicológica e social que marcam o caráter trá-
gico da narrativa do filme Abril Despedaçado. A reconciliação entre os dois pólos 
tensos da narrativa, no caso específico com a suspensão do conflito, ocorre das 
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duas formas imagináveis por Bornheim: com a morte do herói, ou um deles (o 
menino) e a perda da força dos motivos que haviam levado às ações trágicas 
(com o sangue do irmão sendo injustamente derramado, Tonho resolve deixar 
para trás tudo que vivera e fora obrigado a acreditar.). Essa atitude de Tonho de 
deixar para trás tudo o que vivera até então, incluindo sua família e as dívidas de 
sangue, o que teria levado ao fim do conflito entre os dois clãs inimigos, fica claro 
ao final do filme quando a mãe fala chorando ao seu marido que quer atirar em 
Tonho pelas costas caso ele não volte para vingar a morte do irmão mais novo: 
“acabou homem, acabou homem, acabou tudo homem...” ou mesmo no lamento 
do patriarca dos Breves, “meu Deus, ô meu Deus”, como se finalmente após a 
morte injusta e precipitada do filho mais novo, tivesse ganhado a consciência da 
tragédia que se envolvera. 

  

  
Além da caracterização negativa feita pelo personagem Pacu, as imagens, mesmo que algumas formem belas fotografias, e as atitudes 
dos personagens, retomam a idéia de um sertão trágico. Fotografia 1: a opção da câmera em captar a vastidão do lugar onde a história 
é ambientalizada parece suprimir os personagens ao seu próprio ambiente; fotografia 2: imagens do trabalho árduo que diariamente 
realiza a família Breves; fotografia 3: como de costume, a família Breves esta sempre reunida entorno da bolandeira ou da mesa de 
jantar, nesse caso a opção foi por uma locação cuja a marca é a caracterização de um ambiente sombrio e tenso; fotografia 4: numa 
mesma imagem o personagem Tonho é cercado pela caatinga e pela morte (o corpo do inimigo que acabara de matar).               
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Palavras finais 

Como já explicado anteriormente, o filme Abril Despedaçado constrói sua 
narrativa, suas personagens e acontecimentos dentro de uma certa ordem como 
meio de poder localizá-los no “interior das possibilidades de uma cultura” (FOU-
CAULT, 2006, 210). Ao pensar o filme, Walter Salles e sua equipe busca recuperar 
um tempo pretérito – ano de 1910 – e fabular, mas, para que a história narrada 
possa capturar o espectador é necessário que ela trabalhe sobre espaços e per-
sonagens reconhecíveis pela “experiência” do público. Desse modo, para além 
do sertão criado por Salles, já existe uma estereotipia difundida na sociedade que 
é responsável por significar negativamente o sertão e é com essa estereotipia 
que Salles se propõe a dialogar. 

É desse modo que o sertão de Abril é o sertão onde o tempo parece não 
querer passar, onde a violência ainda se faz presente (não mais na forma do can-
gaceiro, mas na violência que “aproximava” duas famílias rivais) e a superstição 
ainda reina (basta lembrar a crença de que o sangue amarelado na camisa seria 
indício de que o morto pede vingança por seu sangue derramado).        

Os personagens encontrados no filme de Walter Salles, pelo menos a 
maior parte deles, são referências comuns entre as representações sociais que 
significam historicamente o sertão brasileiro: a presença do patriarca como sím-
bolo da tradição que une a família, da mulher que em seu papel de mãe submissa 
ao poder patriarcal e que funciona como eixo a partir do qual gira a família, os fi-
lhos igualmente submissos ao pai através de uma relação sufocante na qual não 
se separa o respeito e o medo nutridos sobre uma mesma pessoa. Do mesmo 
modo, para Salles, parece impensável excluir do filme a típica cena de exploração 
da qual o Sr. Breves é uma vítima no armazém ou deixar de prestar as homena-
gens à metáfora do “sertão virar mar e o mar virar sertão”. 

Pode-se concluir que mesmo rompendo com algumas imagens estereoti-
padas que incide sobre o sertão, o filme Abril Despedaçado estabelece um diálogo 
com outras ainda vigentes, como aquelas que significam o sertão como local do 
atraso, do patriarcalismo e da violência.
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Resumo
O presente artigo analisa o projeto visual das colunas femininas escritas pela 
escritora e jornalista Clarice Lispector sob diferentes pseudônimos nas décadas 
de 50 e 60 na imprensa carioca. Observa-se aqui as peculiaridades da imagem e 
a função de tais ilustrações em um contexto onde a arte gráfica na mídia era ain-
da incipiente. Pretende-se mostrar como a colunista conseguiu improvisar com 
recursos atípicos para a época a diagramação de suas páginas e mostrar como 
esse projeto visual dialoga com os textos e as ideias contidas nessas colunas.  

Palavras-chave: Imagem; ilustração; imprensa; jornalismo.

Abstract
This article analyzes the visual design of the columns written by female writer 
and journalist Clarice Lispector under different pseudonyms in the decades 50 
and 60 in the local press. Observed here the peculiarities of the image and func-
tion of such illustrations in a context where the artwork in the media was still 
in its infancy. It is intended to show how the columnist could improvise with 
features atypical for the time the layout of their pages and show how this project 
visual dialogues with the texts and the ideas contained in those columns.

Key-Words: Image; illustration; press; journalism.

Clarice Lispector, a escritora

A importância de Clarice Lispector no cenário literário brasileiro fez com 
que ela se tornasse na atualidade a escritora mais pesquisada nos meios aca-
dêmicos nacionais e internacionais, junto ao escritor Rubem Fonseca, segundo 
dados da Revista Bravo (Nov/2009, ed. 147).

No campo da literatura, características como, enredo centrado nas sensa-
ções e não nas ações dos personagens, aparente banalidade do cotidiano alte-
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rada por um acontecimento banal que transforma toda a percepção dos perso-
nagens frente à própria vida (epifania), ruptura com o tempo cronológico linear 
que cede lugar ao fluxo de consciência e uma escrita profundamente intimista 
e introspectiva, colocam-na como uma escritora com lugar de destaque nas dis-
cussões acerca da literatura. 

Mais recentemente, a faceta de jornalista de Clarice Lispector também 
tem aberto espaço na academia, ampliando as discussões e configurando o jor-
nalismo da autora como objeto de estudo passível de diversas problematizações. 
Entre elas, a contribuição clariceana na imprensa feminina brasileira, em que 
chegou a escrever quase 450 crônicas. 

Uma dessas possíveis problematizações da produção jornalística claricea-
na encontra-se nas imagens e ilustrações que a autora utilizou para dar forma ao 
projeto visual das colunas que escreveu na imprensa feminina carioca entre os 
anos 50 e 60. Em um contexto ainda sem muitos expedientes tecnológicos que 
possibilitassem uma arte gráfica inovadora, a jornalista improvisou ferramentas 
que possibilitaram o diálogo entre imagem e texto, de modo a oferecer à suas lei-
toras uma perspectiva ampliada de leitura. Antes de aprofundar essas questões, 
faz-se necessário colocar de que forma se deu a incursão de Clarice no universo 
jornalístico.

Clarice Lispector jornalista

O primeiro contato da jovem Clarice com o jornalismo ocorre por ocasião 
da morte do pai, quando trabalha como redatora na Agência Nacional, um órgão 
oficial do governo criado por Getúlio Vargas em 1934 durante o Estado Novo. 
O órgão será posteriormente o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 
subordinado diretamente ao Presidente da República. 

Posteriormente escreve reportagens no jornal A Noite, quando ainda era 
estudante de Direito na Faculdade Nacional. Nessa fase, são seus colegas de 
redação alguns romancistas que mais tarde, assim como ela, alcançarão renome 
no meio literário.

Aqui já se pode antever o caráter vanguardista da escritora, que não ape-
nas submete-se a trabalhar fora, coisa ainda não muito comum para as mulheres 
da época, mas resolve atuar em um setor que até então era predominantemente 
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masculino: a imprensa de forma geral. Assim, Clarice foi uma das primeiras re-
pórteres brasileira. 

Após casar-se com o diplomata Maury Gurgel Valente, inaugura um perí-
odo em que mora em diversos países para acompanhar o marido. No intervalo 
de tempo em que o casal deixa a Inglaterra rumo a uma estada de oito anos nos 
Estados Unidos, Clarice passa alguns meses no Brasil. 

Nessa ocasião, o amigo e cronista Rubem Braga a convida para ser a res-
ponsável por uma coluna feminina no tablóide Comício. E é aí que começa a in-
cursão de Clarice no universo das imagem, ilustrações, fotografias e artes gráficas. 

O tablóide Comício

De acordo com NUNES (2006), a imprensa brasileira da época passava 
por transformações gráficas e editoriais, com a adoção do modelo norte-america-
no. A revista O Cruzeiro estabeleceu o processo de ligação entre texto e imagem, 
ambos com peso informativo. A partir de 1944, a revista adotou a linha das gran-
des reportagens e inaugurou para a fotografia, significados e valores diferentes. 

Foi o fotógrafo Jean Manzon, da Paris Match, quem revolucionou o fo-
tojornalismo brasileiro em O Cruzeiro, ao chegar ao país durante a Segunda 
Guerra Mundial. Posteriormente, a revista Manchete, também surgiu na esteira 
do movimento que conferia à imagem o poder de comunicar tanto quanto e em 
complemento ao texto. 

De maio a setembro de 1952, com receio de comprometer sua produção 
ficcional, Clarice adota o pseudônimo Tereza Quadros e escreve 17 edições da 
coluna Entre Mulheres no semanário Comício, que durou apenas seis meses. 
Clarice escreve diariamente, com exceção dos domingos, já que os vespertinos 
não saíam nesse dia. É no periódico Comício que o projeto gráfico improvisado 
pela jornalista mais se desenvolve.

Em Comício, Clarice segue o padrão da imprensa feminina da época, tra-
tando de assuntos como, conselhos de etiqueta, moda, maquiagem, culinária e 
colocações sobre os papéis da mulher como esposa, mãe e, sobretudo, a tarefa 
de ser mulher. 
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A coluna ocupa uma página inteira do jornal, entretanto, segundo NUNES 
(2006), não há uma página fixa para o encontro de Tereza Quadros com suas 
leitoras. A coluna pode ser encontrada na página 18, 19, 20 ou 21 do semanário. 
O que para Aparecida Maria Nunes - que reuniu e organizou duas coletâneas 
com as colunas femininas claricenas nos três jornais em que exerceu o ofício de 
colunista – demonstra que o jornal não tinha um rígido projeto visual.

O fato contraria uma prática da época, rompendo com a ideia defendida 
pela imprensa de minimizar o esforço do leitor, selecionando as informações em 
editorias fixas, em páginas e cadernos preestabelecidos. Outra característica di-
versa do corrente e que os textos de moda não eram são destacados por títulos. 

Apesar da feição gráfica não poder ser considerada o forte de Comício, 
Clarice revela-se novamente inovadora (p. 121):

Tereza Quadros até que tentou idealizar sua página com espírito inova-
dor para a época. Não se pode esquecer que os recursos gráficos dos 
anos 1950 eram ainda incipientes, comparados com os atuais, e que a 
fotografia no jornalismo havia pouco começara a ter peso de informação.  

Pode-se descrever a coluna Entre Mulheres como uma página dinâmica, 
composta de textos narrativos curtos de seis a oito notas, dependendo do espaço 
que não seria ocupado pelas ilustrações. 

A vinheta que confere identidade visual à coluna é padronizada com o tí-
tulo da coluna envolto por arabescos e dentro de um retângulo que não aparece 
nas cinco primeiras publicações.  O título aparece grafado em caixa alta e em 
negrito. A localização ora se dá a direita, ora a esquerda e ora no centro. 

Para NUNES (2006), esse recurso é uma inovação para a época e confere 
dinamismo na diagramação. Ainda segundo a autora, as fotografias são sempre 

Vinheta do jornal Comício e algo incomum: não há localização fixa
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sobre moda e retratam modelos de costureiros famosos de Paris, como Christian 
Dior e Jacques Fath. 

Clarice utilizava um recurso até hoje muito adotado, de fazer com que o 
texto contornasse os vestidos, tailleurs, boleros e outras peças da silhueta femi-
nina, casando escrita e imagem. 

A página utiliza também desenhos caricatos, esboços de figurinos e íco-
nes espalhados entre os fios que delimitam o espaço da publicação e os boxes 
que separam e destacam as notas narrativas.

Apesar de tratar assuntos tais como, culinária, o papel da esposa, a mãe 
como educadora, dicas de etiqueta e postura, maquiagem e diversos outros con-
selhos de temas variados, a moda é o assunto constante de todas as edições da 
coluna. Mais que isso, a moda será nessas páginas o elemento decorativo pri-

Coluna Entre Mulheres, no jornal Comício: recortes, improvisos 
e fotos de moda
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mordial. É sobre a moda e por meio da moda que os desenhos e fotografias são 
convidados a dividir espaço com o texto. 

A distribuição dos elementos gráficos na composição dessas colunas não 
é isenta de significação. A diagramação não era realizada por uma equipe espe-
cializada e separada do processo de escrita, como se dá atualmente na imprensa. 
Era a própria Clarice quem se encarregava de dispor os elementos textuais e 
visuais em suas colunas e enviava a página pronta para o tablóide. 

A jornalista extraía as imagens de revistas de moda estrangeiras e fazia 
colagens dessas fotografias na página dedicada à sua coluna. Uma senhora ale-
mã chamada Lothe, doava revistas estrangeiras como Paris Match, Jude France e 
Bunte para a escritora. Desta forma, tais revistas se converteram na fonte onde 
Clarice buscava o ornamento visual de sua página. O texto clariceano aliado a 
imagem pretende despertar também sensações, a partir do momento que a colu-
nista descreve texturas e materiais de tecidos.

Uma característica da imprensa da época são os textos imensos nas pá-
ginas destituídas de áreas de descanso para visão, o que conferia um formato 
pesado à página, leitura desconfortável e poluição visual devido à grande quan-
tidade de notas e textos distribuídos em uma só página. 

Clarice dribla essa característica espalhando pequenos desenhos que 
ilustram as notas. Já as fotografias de moda, ganham tamanho de meia página 
e por vezes, até mesmo quase a página inteira. As colagens feitas por ela para 
ilustrar a coluna, interferem de modo decisivo na página para lhe dar significado. 
As explicações da colunista acompanham a imagem, como se Tereza Quadros 
traduzisse a ilustração para as leitoras. 

De acordo com BARTHES (1979), a fotografia de moda tem pouca relação 
com a foto de imprensa e mesmo com a de um amador. Para ele, a fotografia de 
moda encontra-se sempre inserida em um cenário, fazendo com que a câmera 
não concentre o foco somente no vestuário. Modelo e vestimenta fazem parte 
de um contexto que relaciona a roupa com todo o estilo de vida embutido nela. 
Assim, faz-se necessário recorrer a um tema que sirva de pano de fundo para 
mostrar as associações entre o estilo e o tipo de roupa. Tal cenário foi batizado 
por ele de décor.      
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NUNES (2006) evidencia que desta forma, o décor de Tereza Quadros é 
composto pelas notas que tratam do cotidiano da mulher. Assim, as fotografias 
são recortadas por Clarice de forma a contornar a silhueta das modelos, eviden-
ciando poses e gestos que tem como fundo a própria página. 

Um detalhe percebido por Clarice é que o rosto das modelos está sempre 
voltado para dentro da página, nunca para fora. Esse fato não é dado ao acaso, 
mas novamente casa imagem e texto de forma que estes dialoguem entre si e 
com a leitora. O recurso é utilizado até mesmo nos dias de hoje por veículos de 
comunicação impressa. De acordo com Aparecida Maria Nunes, “Se a modelo 
olha para a direita, a foto é colocada à esquerda, na parte inferior da página; os 
textos se acomodam então em cima de sua cabeça e à direita da página, bem à 
frente de seus olhos”, (p. 139). A imagem é, pois um atrativo a mais nas colunas 
claricenas de Comício. 

A pose clássica de braços apoiados na cintura ou nos quadris ou caídos 
ao longo do corpo divide espaço com poses em que a modelo expande os gestos, 
abrindo os braços para exibir detalhes do vestuário. Esses braços acabam por 
invadir o espaço de outros textos relacionados a outros assuntos. Segundo NU-
NES (2006, p. 140):

Não havendo um décor específico para o vestuário, a modelo não estará 
isolada, em contexto próprio e diverso dos assuntos tratados. Ao contrá-
rio, ela faz parte da página como um todo. Ela dialoga com as notas que 
estão a sua volta. É como se a modelo as aprovasse. Este é o seu cenário. 
Este é o seu mundo. Podemos inferir, pois, que a leitora, identificando-se 
com o mundo da moda, procurará se espelhar na figura das modelos, 
nos seus traços de mulher moderna, jovem e bela. As modelos são, de 
fato, cuidadas e elegantes, e apresentam-se em poses até sensuais. Se o 
mundo da modelo está naquelas páginas, por que não fazer parte tam-
bém desse mundo? Por que não conhecê-lo, se está tão perto, nas bancas 
de jornais?

Clarice complementa aquilo que a imagem não consegue alcançar com 
traços de uma escrita subjetiva, como na frase: “A écharp negra, envolvendo ne-
gligentemente o pescoço, empresta ao conjunto um ar Paris”, (p. 140). 

Expressões como “Neste modelo, por exemplo” e “Observe”, indicam à 
leitora o caminho que o olhar deve percorrer e onde ele deve se deter na imagem 
selecionada, conferindo ao texto um ar didático ao guiar o olhar da leitora. 
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Em algumas fotografias, o rosto da modelo não é nítido devido ao jogo 
de luz e sombra. Dessa forma, Clarice enfatiza para a leitora que o que deve ser 
percebido na imagem é a elegância e a feminilidade. 

A jornalista utiliza um tom didático para explicar as fotografias para a leitora. 
Tal recurso confere à jornalista a autoridade de uma pessoa que, portadora de um 
determinado conhecimento, pretende por meio de ilustrações e conselhos compar-
tilhar esse conhecimento com suas leitoras. Segundo BARTHES (1979, pp. 13-14):

O texto de moda representa, de algum modo, a palavra autoritária do que 
sabe tudo o que há atrás da aparência confusa ou incompleta das formas 
visíveis. Ela constitui, pois, uma técnica de abertura do invisível, em que 
se poderia quase descobrir, sob uma forma secularizada, o halo sagrado 
dos textos divinatórios. Visto que o conhecimento da moda não é gratui-
to, ela comporta, para os que dela se mantêm afastados, uma sanção: a 
pecha do fora de moda. 

A íntima relação estabelecida entre texto e imagem pode ser conferida 
quando a colunista escreve sobre a figura de uma modelo com determinada 
pose: “Não é necessário tomar exatamente essa atitude declamativa ao usar este 
tailleur... Mas use-o sem susto, que ele é muito bonito, tanto no conjunto como 
nos detalhes”, (NUNES, 2006, p. 143).

Após seis meses de circulação, Comício não consegue mais pagar as dívi-
das que adquiriu com os custos de impressão. O tablóide era rodado na oficina 
do Última Hora, de Samuel Wainer. Assim, o jornal encerra seu curto, mas in-
fluente período de vida, tendo sido precursor do jornal O Pasquim.  

Pode-se observar que, apesar das limitações na esfera das artes gráficas 
na imprensa dos anos 50, Clarice consegue driblar essa circunstância e confere 
um caráter inovador e uma diagramação apurada em tempos em que o fotojor-
nalismo era ainda uma instância tímida que começava a alçar voo. 

Clarice como Helen Pamer  

Recém-separada do marido, Clarice volta ao Brasil com os dois filhos, Pe-
dro e Paulo, e vai morar no Leme. A pensão que recebe de Maury e o dinheiro 
dos direitos autorais de seus livros e dos contos que publica na revista Senhor 
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não são suficientes para suprir as despesas financeiras da escritora. Dessa for-
ma, no Brasil ela volta a atuar na imprensa feminina, desta vez por necessidade. 

Entra então para o corpo de funcionários do jornal carioca Correio da Ma-
nhã, onde adota o pseudônimo Helen Palmer e torna-se responsável pela coluna 
Correio Feminino – Feira de Utilidades, com 128 edições que circulará as quartas e 
sextas-feiras no segundo caderno do jornal, de agosto de 1959 a fevereiro de 1961.

A coluna é fruto de um contrato da escritora com a marca de cosméticos 
Pond’s. A ideia é escrever para e sobre mulheres, de modo a incitar o consu-
mo de produtos da linha Pond’s. Cláusulas contratuais mostradas por GOTLIB 
(1995, p. 331) detalham a iniciativa:

A seção poderia criar um personagem feminino permanente que falaria 
na primeira pessoa, contaria seus problemas de mulher e como os resol-
vera, falaria dos problemas de suas amigas, etc. O tom: o de uma pessoa 
razoavelmente inteligente, informada sem ser uma sábia, e inclusive às 
vezes indecisa como se contasse com a opinião da leitora. 

Desta forma, Clarice assume a função de difundir hábitos de consumo em 
suas leitoras de forma subliminar, algo que consequentemente contará com o 
apoio da imagem. 

Diferente de Comício, Correio da Manhã não possui o mesmo apuro na dia-
gramação. De acordo com NUNES (2006), a seção pode ser descrita como uma tira 
de duas colunas, impressa geralmente na página 5 e alinhada ora à direita, ora à 
esquerda e por vezes também no centro. A coluna divide espaço na mesma página 
com temas de colunas sociais e informações sobre artistas do rádio e da televisão. 
Estes espaços não eram escritos por Clarice e percebe-se aí que neste periódico 
a colunista ocupa uma liberdade relativamente menor se comparada a Comício. 

Os assuntos versados, entretanto são basicamente os mesmos, com pe-
quenas notas sobre beleza, moda, saúde, comportamento, culinária, cuidados 
com os filhos, soluções para problemas domésticos e reflexões acerca da mulher 
e do casamento. 

O jornal mantém o padrão gráfico durante todo o tempo de vida da coluna, 
sem anúncios no espaço dedicado a Helen Palmer e sem grandes inovações no 
campo visual.



338

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

Novamente Clarice encontra-se em um jornal que defende o jornalismo 
de opinião e faz oposição ao governo, nesse caso ao Presidente da República 
Juscelino Kubitschek.

Clarice enquanto a colunista Helen Palmer, costumava abrir sua página 
com um desenho de moda, os chamados croquis, de algum estilista famoso. A 
jornalista, entretanto não dá os créditos da imagem que possibilitariam que a 
ilustração fosse identificada, o que denota a pouca responsabilidade sobre as 
imagens no jornalismo de então. Assim, a leitora fica sem saber se a figura se 
refere à determinada coleção, se trata de uma tendência de moda ou coisa assim. 

Para NUNES (2006, p. 217), os textos de Helen Palmer são extremamente 
referenciais, pois realçam por meio da linguagem os detalhes que poderiam pas-
sar despercebidos na imagem. Utiliza então o discurso como auxílio imagético. 
Ainda de acordo com Aparecida Maria Nunes, adjetivos como “moderno, inte-

Coluna Correio Feminino: Feira de Utilidades, Correio da Manhã: 
a primazia do desenho
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ressante, suntuoso, gracioso e bonito”, servem para justificar o motivo pelo qual 
determinada imagem foi escolhida para estar ali. Assim, a colunista, tal qual já 
fazia em Comício, orienta a leitora indicando-lhe onde sua atenção deve se ater 
no desenho. 

Devido à limitação de o jornal ser em preto e branco, a colunista informa 
às leitoras as cores das peças ilustradas. O recurso pode ser conferido: “Gracio-
so conjunto de Balmain para verão: calças compridas em tecido grosso branco 
rajado de preto. Reparem na linha simples e de belo efeito da blusa, em malha 
leve de algodão. Para completar, bolsa-saco de rayon vermelho”.  

Além de escrever, Clarice é quem possibilita às suas leitoras imaginar o 
modelo descrito ao explicar as cores usadas. Novamente, a colunista dribla as 
limitações jornalísticas, fornecendo explicações acerca das cores em um periódi-
co que não podia contar com o apelo visual da cor. 

Apesar de contar com poucas imagens, a coluna Correio Feminino – Fei-
ra de Utilidades conta com uma história em quadrinho da personagem Amélia, 
sempre envolvida em alguma dificuldade doméstica. O nome da personagem 
alude ao samba “Ai que saudade da Amélia”, de 1941, escrito por Mário Lago e 
cantado por Ataulfo Alves. 

As histórias de Amélia não são criadas por Clarice e nem são imputadas 
a Helen Palmer. Trata-se de um material de divulgação da Agência de Notícias 
Apla. Pelo roteiro e o nome da personagem, a HQ reproduz o pensamento da 
época, da mulher circulando em um ambiente limitado pelas construções so-
ciais: o eixo do lar e da vida doméstica. 

A HQ é disposta sempre na vertical, ao contrário do que é mais usual na 
atualidade, em que elas aparecem na horizontal nos cadernos jornalísticos. As-
sim como o restante do periódico, a história em quadrinhos é em preto e branco. 
Amélia é a única personagem na tirinha. Ao comentar a dificuldade em que se 
encontra, surge uma voz em off que a auxilia a encontrar a saída para o seu pro-
blema. Tal problema, pode ser de forma subliminar, o mesmo problema da leito-
ra, que assim também aproveitará a dica da voz de autoridade que guia Amélia. 

As dúvidas de Amélia são as mais variadas possíveis. Em uma dela, a per-
sonagem se observa em um espelho e comenta (NUNES, 2006, p. 238): “A coisa 
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pior do mundo, para mim, são os cabelos oleosos”. Ao que a voz em off responde, 
oferecendo à personagem a solução do problema: “Então, você deve lavar mais a 
cabeça, Amélia. Entre uma lavagem e outra, tente fixar o penteado com água de 
colônia. Seca rapidamente, e fica, além disso, perfumado”.

Apesar de quase uma década a frente de Comício, o Correio da Manhã 
perde para o primeiro jornal em conteúdo visual no que se refere às colunas 
clariceanas. Enquanto em Comício as figuras compõem a estrutura da página, já 
esboçando uma noção ainda que tímida de design, em Correio da Manhã o dese-
nho revela-se secundário no layout da página. Talvez o grande chamariz dessa 
fase no que se refere à cultura visual sejam as tirinhas de Amélia, que apesar de 
não serem escritas por Clarice, figuram na coluna Correio Feminino – Feira de 
Utilidades e dialogam com a dinâmica do texto de Helen Palmer. 

Em Comício, Clarice já dava mostras de como as ilustrações eram tão 
importantes quantos os textos das colunas. Desta forma, se Correio da manhã 
não segue o mesmo apuro de diagramação de Comício, talvez o fato não se deva 
necessariamente a Clarice, mas a exigências editoriais. 

HQ da personagem Amélia: 
pequena novidade no jornal
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Clarice enquanto ghost writer

Clarice atuou no Correio da Manhã de 1959 a 1961, o que mostra que por 
um determinado período de sua vida ela escreveu colunas femininas para dois pe-
riódicos diferentes ao mesmo tempo. Trata-se do jornal Diário da Noite, da cadeia 
dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Era dirigido pelo jornalista Alber-
to Dines, amigo de Clarice. Ele a convida para escrever colunas femininas no jor-
nal como ghost writer de Ilka Soares, atriz de TV da Tupi e de cinema da Atlântida.

Clarice aceita e incorpora novamente essa espécie de pseudônimo para 
escrever a coluna Só para Mulheres, de segunda-feira a sábado de abril de 1960 
a março de 1961, contabilizando 291 edições. 

Ás vezes era a própria Clarice quem levava pessoalmente os seis artigos 
da semana. Em outras ocasiões, mandava a coluna pelo contínuo que atendia os 
colunistas que moravam longe da redação. Alberto Dines atesta o empenho da 
jornalista (LISPECTOR, 2006, p. 5):

Profissional, esmerada: as páginas já vinham montadas e arrumadas, ao 
diagramador restava a tarefa de fazer pequenos acertos. Fotos e dese-
nhos recortados de revistas francesas (do ano anterior, para ajustar as 
estações), os diferentes textos e títulos datilografados e colados tal como 
deveriam aparecer. Não era apenas uma colunista diligente, atenta à sua 
leitora mas uma editora caprichosa. 

Essa nova coluna é acompanhada até mesmo por uma foto de Ilka Soares, de 
quem Clarice viria a se tornar amiga. A fotografia de Ilka aparecia à direita do título 
da coluna. GOTLIB (1995, p. 334) tece uma consideração acerca da fase di Diário da 
Noite: “esta é a mais rica do ponto de vista gráfico, já que abriga foto e desenhos”. 

Enquanto Comício primava pelas fotografias e Correio da Manhã pelos 
desenhos, o Diário da Noite inova mesclando ambos os recursos. NUNES (2006, 
p. 249) conta que Alberto Dines não orientou Clarice quanto a diretrizes e regras 
de diagramação. Fato que prova que toda a arte visual da coluna era pensada e 
executada por Clarice, que mantinha os recortes fotográficos de revistas, desta 
vez americanas. “Tudo coladinho”, segundo Dines.

Assim como Comício, as fotografias de moda ganham destaque e aparecem 
até mesmo em proporções exageradas para atrair a atenção das leitoras. Recursos 
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gráficos modernos para a época passam a ser utilizados, como é o caso dos fios e 
cercaduras de vários tipos e espessuras que delimitam fotografias e notas.

Os desenhos possuem traços leves, realçando os textos e enaltecendo 
uma visão otimista da vida, ao mostrar sempre personagens sorridentes e de 
fisionomia alegre. 

As fotografias não mais se restringem a retratar modelos de vestuário, 
mas enfocam artistas de cinema e televisão e mostram o resultado de pratos 
gastronômicos ao lado da respectiva receita. 

Fotos de moda são recortadas em volta da linha da silhueta das modelos, 
seguindo o mesmo padrão de Comício. Além do diferencial gráfico presente em 
Diário da Noite, a novidade está também no conteúdo, já que a coluna Só para 
mulheres trata exclusivamente de moda, beleza e culinária. 

Coluna Só para Mulheres, no Diário da Noite: 
união entre fotografia e desenho
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Os títulos são destacados com tamanhos e fontes de letras diversas, desde 
manuscritas as mais modernas e estilizadas. Tais títulos incorporam até mesmo 
detalhes como pontos de exclamações, fato pouco recomendado no jornalismo 
informativo, mas que pode ser explorado no jornalismo de opinião. É o caso da 
nota intitulada “Isso é um Dior!!!”, (NUNES, 2006, p. 256).  

Ao descrever os elementos da fotografia que ilustram a página, a colunista 
emite também suas opiniões. As fotos destacam o corpo delgado, a cintura fina 
e a estética da mulher.

O design das colunas clariceanas pode parecer simples a luz da atualida-
de, mas o contexto em que tais páginas se inserem é que colocam Clarice como 
uma jornalista que, mesmo em tempos desprovidos de grandes tecnologias, uti-
lizou os recursos gráficos como pôde para aliar texto e imagem em seu trabalho. 

Como essas colunas femininas de Clarice foram apenas recentemente 
reunidas em duas coletâneas por Aparecida Maria Nunes, e são ainda pouco 
comentadas, Clarice Lispector ainda não é amplamente reconhecida como uma 
jornalista que, além de pioneira na imprensa, esteve também na vanguarda ao 
conferir ao texto e a imagem o mesmo papel informativo. 

O que hoje parece simples e até óbvio, era nas décadas de 50 e 60 ainda 
uma questão de improvisos, driblando a ausência de avançados recursos gráfi-
cos e percebendo já a importância da cultura visual no campo da comunicação. 

Referências

BARTHES, Roland. Sistema da Moda. São Paulo: Editora Nacional / Edusp, 1979.

CASTELLO, José. Infelicidade Inspiradora. In: Revista Bravo. Brasil, nº147, Nov/2009, pp. 
42-44. São Paulo: Editora Abril.

GOTLIB, Nádia Battella. Clarice: uma vida que se conta. São Paulo: Ática, 1995.

LISPECTOR, Clarice. Correio Feminino. Aparecida Maria Nunes (org.) – Rio de Janeiro: 
Rocco, 2006.

______. Só para Mulheres. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. 

NUNES, Aparecida Maria. Clarice Lispector Jornalista – Páginas Femininas & Outras Pági-
nas. São Paulo: SENAC, 2006.



344

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

O PENSAMENTO SCHILLERIANO NA DIMENSÃO ESTÉTICA DE MÁRIO PEDROSA

Luana Lopes Xavier*
http://lattes.cnpq.br/5481051067682391

Universidade Federal de Goiás

Resumo
Este trabalho tem por interesse desenvolver a temática schilleriana no que diz 
respeito à cultura estética e à sensibilidade humana na dimensão estética de Má-
rio Pedrosa. O propósito da filosofia de Schiller em desenvolver um juízo estético 
a partir da razão prática e a pretensão de se fundar um sistema estético. Ademais 
se trata de uma concepção ética dada pela educação estética da humanidade 
acerca das capacidades intelectual e sensível do homem e as perspectivas trans-
formadoras da arte.

Palavras-chave: Schiller. Educação estética. Juízo estético.

Abstract
This work has the interest to develop the theme in Schiller regard to aesthetic 
culture and the human sensitivity in the aesthetic dimension of Mario Pedrosa. 
The purpose of Schiller’s philosophy in developing an aesthetic insights from 
practical reason and the claim is based aesthetic system. Furthermore it is an 
ethical concept given by the Aesthetic Education of Man about the intellectual 
capacities of man, sensitive and social changes of the art.
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Introdução

O presente artigo tem no objetivo de apresentar o pensamento estético de 
Schiller à dimensão estética construída por Mário Pedrosa posto que, o pensa-
mento schilleriano foi de grande ímpeto para tal, ressaltar a importância da cul-
tura estética e do desenvolvimento da sensibilidade humana. Uma tentativa de 
preencher lacunas presentes no que tange a influência do pensamento schille-
riano na obra de Mário Pedrosa. E na união das concepções estéticas no que diz 
respeito ao âmbito moral, social e político de que a arte tem por interesse intervir 
como função transformadora nas diversas faces postas por tais pensamentos. 
Ademais a pretensão de Mário Pedrosa em reeducar a sensibilidade por meio 
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das artes seria a redefinição do destino da humanidade. O juízo estético kantiano 
foi para Schiller um desafio a ser investigado e aprofundado para da continuida-
de aos estudos da relação obra-arte e à questão da função civilizadora que a arte 
poderia trazer ao homem moderno. Em paralelo ao caráter simbólico da arte, 
esta foi também uma preocupação de Mário Pedrosa devido à emergência de 
“símbolos novos”, de “formas intuições” e de todas as questões que transcendem 
a percepção e a forma vital da arte. Perante a produção artística mercantilizada 
recorrente do capitalismo, Mário Pedrosa analisa as possibilidades do acesso 
humano às artes plásticas e a possível instauração do pensamento schilleriano 
de educação estética da humanidade no Brasil o que concerne numa série de 
problemas a serem enfrentados.

Portanto, a exposição a ser feita será dividida em duas partes, a primeira 
evidenciará a filosofia Schilleriana e seu desdobramento a partir das contribui-
ções do juízo estético Kantiano. A segunda consiste em apresentar a influência 
da concepção estética de Schiller no pensamento de Mário Pedrosa.

A influência de Kant na Estética de Schiller

O pensamento Kantiano se desdobra de duas maneiras em Schiller, uma 
de esforço de pensamento como desafio de compreensão e, decorrente desta, 
a de uma ousadia investigativa que surgia devido a seu rigor e seu conteúdo 
de qualidade indubitável. A influência de Kant no pensamento de Schiller é de 
tamanha grandeza que o poeta alemão parte de considerações do autor das três 
críticas para, utilizando como exemplo, chegar às últimas possibilidades teóricas 
e práticas impostas por Kant, assim como enfrentar seus desafios e limites. A 
sistemática de Schiller consistia em compreender Kant para enfrentá-lo e então, 
ir além dele para uma nova elaboração da problemática do juízo estético. 

“Minhas preleções sobre estética me introduziram com bastante profun-
didade nessa matéria complicada e me obrigaram a conhecer a teoria de 
Kant com tanta exatidão quanto é preciso para não ser um mero repeti-
dor. Estou efetivamente no caminho de refutá-lo e de atacar sua afirma-
ção de que não é possível um princípio objetivo do gosto, pois estabeleço 
um tal princípio.1

A estética de Schiller se baseia na teoria de Kant para, em continuação, 
se fundar um sistema estético que complete a crítica kantiana no que diz res-
peito ao juízo de gosto. Schiller se propõe a desenvolver o juízo estético pelos 

1 SCHILLER. “Kallias ou 
sobre a beleza”. p.16.
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princípios da razão prática, em controvérsia aos que anteriormente estudaram a 
questão estética. Para Schiller o conceito estabelecido do belo que até então fora 
baseado na experiência, deveria se chocar com esta, pois o que se sente como 
belo não o é por absoluto. São muitas as razões que levam Schiller a buscar um 
novo rumo para a arte no contexto da “ideologia alemã”, a obra de Kant é um 
ponto de partida esplêndido para as procedentes reflexões estéticas e para as 
obras dramáticas que Schiller produzira. Uma continuidade entre teoria e práti-
ca, fusão entre ética e estética. 

O desafio que Schiller enfrenta é o de unir ética e estética numa perspec-
tiva em que a arte exerce um papel dominante na formação cultural do homem, 
é levado dessa forma a buscar outro método para a reflexão de juízo estético. A 
pretensão de tornar universais e cognoscíveis os conceitos no âmbito da ética e da 
moral só é possível se os juízos pudessem ser também universais e, consequen-
temente a representação da beleza no mundo sensível teria conformidade com as 
idéias apresentadas pelo entendimento ou pela razão. Portanto, na investigação da 
natureza humana o dever moral e a sensibilidade proporcionam uma união entre 
a estética e filosofia prática desvelando dessa maneira questões éticas. 

Em Schiller não há apenas a necessidade de compreender a beleza, mas 
ocorre também uma tentativa de realizar uma fundamentação objetiva do belo, 
esta se daria pela similitude entre beleza e verdade posto que, para uma pre-
tensão de validade universal, o juízo do gosto deve ser constituído por regras 
da razão. A proposta do pensamento schilleriano faz-se necessário que as leis 
do juízo do gosto sejam tais quais as leis da razão prática, pois a razão prática é 
superior à razão pura porque trata da aplicação das leis da razão pura na vida 
prática, desta maneira obter-se-á a razão em modo mais sublime, o prático.

As investigações que realiza pairam sobre o entendimento e os sentidos, 
numa mesma ordem em que a experiência moral diz respeito ao fenômeno bele-
za. A partir de uma similitude entre beleza e liberdade Schiller sustenta argumen-
tos para defender a objetividade dos juízos de gosto, afirmando o caráter da arte 
no entendimento concluindo que esta possui o papel mais nobre na formação 
cultural da humanidade. O belo é belo enquanto de acordo com algumas regras, 
o belo na natureza é mais simples que o belo na arte. Pois o belo da natureza de-
pende unicamente desta, enquanto que o belo na representação necessita lidar 
com uma série de questões. 
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Schiller remete-se à posição kantiana: o belo na natureza é uma coisa 
bela, enquanto a beleza na arte é a bela representação de alguma coisa.2 Pela 
beleza o homem enobrece o seu caráter ao apagar seus costumes, se reelabora 
constantemente com a racionalização do que a sua própria natureza havia pos-
to, da privação a livre-arbítrio transpõe a moralidade à materialidade. Em suas 
cartas a Körner, o filósofo nos leva à dedução de que o projeto kantiano possui 
questões de maior relevância para a Estética do que para a ética e a moral. Desse 
modo é proposta uma mudança nos pressupostos Kantianos, primeiramente o 
homem que é fim em si mesmo estaria para Schiller além da lei do mandamento 
kantiano, o homem possuiria autonomia não apenas pela sua racionalidade, mas 
também perante a sensibilidade. Ao desvendar a matéria o homem pode ao ultra-
passar o dever pela transgressão estética adquirir o comportamento dito nobre. 

Na investigação da natureza humana, o dever moral e a sensibilidade pro-
porcionam a união entre estética e filosofia prática. O pensamento Schilleriano 
propõe uma ética. Na necessidade de compreender a beleza a idéia central não 
suporta apenas em princípios, mas se recorre também a sentimentos, para que 
destes se adquira os fatos que construam as leis das quais os homens devam 
proceder. Para Schiller é preciso desprender do caráter físico o arbítrio e do moral 
a liberdade. Que o domínio fosse das leis e que os sentidos se educassem etica-
mente; a liberdade política não pode ocorrer senão à devida ruptura no interior 
do homem e ao desenvolvimento da sua natureza no cerne de uma criação moral.

A unidade estética se dá pela alternância entre matéria e forma proporcio-
nando a possibilidade da humanidade mais sublime. Enfim, a verdade se encon-
tra em potência na própria beleza, o homem transgride a sua natureza pelo es-
tado, e na sensibilidade ocorre o enobrecimento da educação estética proposta, 
o homem é pela sua própria sensibilidade a sua liberdade. Em outras palavras, 
a realidade ou natureza se modifica da mesma maneira que o homem apreende 
por completo o impulso sensível e racional partindo de uma realidade comum 
para a realidade estética na medida em que percorre dos meros sentimentos 
vitais aos sentimentos de beleza.

As contribuições de Schiller na concepção estética de Mário Pedrosa

Mais do que anseio de se atualizar a tradição estética brasileira, Mário 
Pedrosa persistia em avaliar a tradição crítica em análise à situação periférica 
cultural local e à diferença nacional ao normativismo de modernidade instituído 

2 KANT. “Crítica da facul-
dade do juízo”. §48.
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pela hegemonia das culturas centrais. Diante o retrocesso global era necessário 
dar passos à ação cultural que, tanto mais confortante poderia viabilizar certo 
aperfeiçoamento estético na apreensão da nova ordem mundial que, até então, 
a luta política não trouxera. Na década de 1940, Mário Pedrosa muito contribuiu 
com sua crítica de arte no que diz respeito ao movimento esquerdista. As obras 
de arte, assim como a literatura e a valorização da forma na arte abstrata trariam 
perspectivas de dimensão social e essencialmente políticas, havia o interesse 
renovador na percepção da forma não subordinada ao conteúdo que, até então, 
prevalecia como autônomo. 

O surgimento da arte moderna foi de grande ímpeto para questionamen-
tos políticos e estéticos que surgiram mais adiante por Mário Pedrosa, este que 
observava a arte abstrata como uma oportunidade de mudanças que consisti-
riam principalmente na sensibilidade humana. O crítico de arte acreditava numa 
arte autônoma, numa possível arte moderna de relação na atualidade estética e 
na função social da arte. Haveria, então, o marxismo para explicar a historicida-
de das práticas sociais, inclusive as artes, uma estética que se basearia também 
na práxis política. Nessa perspectiva encontra-se o projeto schilleriano como 
possibilidade transformadora no âmbito moral e político. 

Segundo Iná Camargo Costa a pretensão de Mário Pedrosa em reeducar 
a sensibilidade por meio das artes é uma tentativa de redefinição do destino da 
humanidade.

“para Mario Pedrosa assim como reeducar a sensibilidade do homem por 
meio da força expressiva da forma artística, esta era uma questão política 
porque estava no horizonte a redefinição do destino da humanidade, o en-
sino de arte (e por extensão o ensino em geral) era uma questão política de 
primeira grandeza, indissociável tanto das questões políticas mais amplas 
como das específicas, relativas às artes propriamente ditas”.3

No final dos anos 50, artistas, críticos e professores de arte visavam diversas 
tarefas, estas concerniam no pensamento schilleriano de educação estética da hu-
manidade que, num país como o nosso consistia numa série de problemas a serem 
enfrentados perante a produção artística mercantilizada recorrente do capitalismo, 
Mário Pedrosa analisa as possibilidades do acesso humano às artes plásticas, carac-
terizando dessa forma a “ignorância plástica” e suas causas sobre o homem. 

Na obra de Calder o estranhamento com a realidade seria para Mário Pe-
drosa a reeducação da sensibilidade e o ideal de arte do futuro. O lirismo quase 

3 COSTA, Iná Camargo. “A 
educação pela arte segun-
do Mario Pedrosa”. p. 58.
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infantil e a deformidade perante a vida moderna foram de grande entusiasmo para 
as possíveis transformações que a arte abstrata traria em si. Mário Pedrosa perce-
bia nos doentes mentais, assim como nos desenhos infantis e na arte dos povos 
primitivos a “arte virgem” que proporcionaria a reelaboração da arte como autô-
noma vinculada ao social. Faltaria, então, uma “melhor organização das emoções 
humanas”, isto é, a sensibilidade humana deveria sofrer um processo cognitivo 
contra o racionalismo para o alcance de uma razão sensível. Mário Pedrosa nas 
teorias da Gestalt buscou uma fundamentação teórica para caracterizar o objetivo 
da forma, ou seja, as emoções subordinadas a uma “ordem natural”.

A iniciativa das escolinhas de arte e as experiências artísticas com os do-
entes mentais tinham por objetivo esvair os preconceitos acadêmicos perante os 
meios da arte. A arte moderna surgiria para Mário Pedrosa como deslindamen-
to do interior do homem ignorado pelos preconceitos “racionalistas” da cultura 
burguesa: o mundo do inconsciente elucida Otília Arantes.4 Um dos mais empe-
nhados nas mudanças do mundo das artes, o crítico de artes e militante político 
Mário Pedrosa muito se engajou para a transformação no mundo das artes acer-
ca do processo de modernização que se iniciara. 

“numa civilização que teme a educação dos sentidos e das emoções, que 
timbra em abafar no homem o impulso espontâneo inicial para criar. 
Para ter do mundo um conhecimento que não seja a mera acumulação 
de informações quantitativas sobre as coisas, não basta ao homem o atu-
al conhecimento exclusivamente conceitual. Ele carece de [...] “cognição 
visual”. O homem atual é um ser imperfeitamente desenvolvido, pois a 
educação e o meio a que é submetido lhe embotam o desenvolvimento 
espontâneo da visão, dos outros sentidos, da sensibilidade”.5

O homem perante os seus costumes necessita do discurso ou de certa 
descrição em idéias produzidas que abarque o efeito causado pela exteriorização 
da obra. O novo, dessa forma prevalece em receio aos sentidos do homem, nas 
impressões, na perceptividade mais acessível. O medo constitui uma barreira 
em alcance ao inédito, à educação da sensibilidade e à liberdade de imaginação. 
Mário Pedrosa leva à crítica a importância das artes no processo de educação 
da sensibilidade o homem carece de “cognição visual”. No que tange o caráter 
da forma no processo de intermédio na educação da sensibilidade, a teoria das 
formas é o que instiga Mário Pedrosa a tratar das emoções subordinadas a uma 
“ordem natural” e da arte exercida como organizadora das emoções humanas.

A passagem do conceito visual para o representacional seria a passagem 
da forma ainda percepcional para a forma artística. Pedrosa ilustra Ivan Serpa 

4 ARANTES, Otília. “Mário 
Pedrosa: Itinerário Crítico”. 
p. 54.
5 PEDROSA, Mário. “Arte 
infantil”. In: A educação 
pela arte segundo Mario 
Pedrosa. p. 61.
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como um dos educadores socialistas que perante enormes dificuldades e preo-
cupações de seu tempo, mas convicto da educação pela arte, soube pôr em práti-
ca seus objetivos e valorizar no adolescente as qualidades da criança no proces-
so de criação, ademais realizou um papel político inestimável para as gerações 
procedentes. Mário Pedrosa visava na educação da arte o fundamento de ensinar 
a criança a não temer suas emoções, permitindo a exteriorização e afloramento 
destas. Sendo este o único ponto em comum com o “método de desibinição”, o 
projeto de arte-educação de Pedrosa quer para além do desabrochar das emo-
ções instigar as crianças a dar forma às emoções, integralizá-las e controlá-las na 
formação da personalidade. 

Para Mário Pedrosa, Brasília poderia ser uma obra autêntica, uma obra de 
arte coletiva com fundamentos morais e sociais, Brasília para o crítico, para ser 
bem-sucedida, traria consigo um ideal ético social que reunisse todas as forças 
atuantes da cidade, o caráter artificial a tornaria uma capital. Brasília seria uma 
meta, em função do domínio técnico da natureza em exemplo à pólis e à comuna, 
sem relação à alienação mercantil. Recorrendo à função de arte na polis grega, 
encontramos a utopia neoplástica, em seu foco a cidade. Brasília tornara-se a 
figura exemplar de uma discussão da função da arte na reconstrução do mundo, 
esta que já se iniciara. 

Mário Pedrosa confiava que estávamos a caminho de uma nova educação 
estética da humanidade. Escrevera um artigo intitulado “A espera da hora plásti-
ca” sobre a função da arte e o seu “espírito de síntese” que disciplinaria a ciência 
e a tecnologia do mundo, atribuindo o moderno em centro integral, ressalta-se a 
influência da utopia estética de Schiller nesse artigo. 

Conclusão

Este artigo tem por interesse a tentativa de explicitar o pensamento schil-
leriano e, posteriormente por intuito de descrever a relevância das influências de 
Schiller na dimensão estética de Mário Pedrosa, unir os pensamentos no que diz 
respeito à arte em suas respectivas propostas de inovação, de fato que una suas 
perspectivas moral, política e social. Desde a educação estética do pensamento 
moderno, – os pressupostos kantianos – toda a construção ética e moral de Schil-
ler e, contudo a dimensão artística a que Mário Pedrosa tratou de desenvolver 
diante ao processo de inovação da arte brasileira em suas diversas faces.
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Resumo
O trabalho faz uma reflexão sobre os processos de afirmação identitária do grupo 
étnico Xavante, mostrando a importância da cultura nas fronteiras estabelecidas 
no convívio com os não-índio. Analisa-se o documentário ‘INDIO NA TEVÊ’ que 
fora produzido na estação do metrô da Sé na cidade de São Paulo. Os indígenas 
realizam perguntas referentes a imagem expandida na mídia televisiva, se essa 
representação realmente apresenta o índio como ele é de fato. O espanto torna-
-se presente na estação do metrô, pois é a primeira vez que o grupo indígena 
Xavante utiliza a tecnologia em benefício próprio. 

Palavras-chave: Índios Xavante, Identidade Cultural, Imagem Indígena.

Abstract
The work is a reflection on the processes of identity affirmation of the ethnic 
group Xavante, showing the importance of culture across borders established the 
interaction of non-Indian. It analyzes the documentary “AN INDIAN TV ‘which 
was produced in the subway station of the Cathedral in the city of São Paulo. The 
Indians held questions about the expanded image in the television media, if that 
representation really shows the Indian as he really is. The shock becomes pres-
ent in the subway station, it is the first time that the Xavante indigenous group 
uses technology to their advantage.

Keywords: Xavante Indians, Cultural Identity, Image Indigenous. 

1- introdução

O presente artigo busca apresentar a cultura como um processo impres-
cindível no processo de existência de um grupo. Analisamos a importância da 
cultura na construção dos processos de identificação do grupo indígena Xavante.
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Dizemos que a imagem cultural expressa a identidade de um povo, com 
suas características específicas e singulares. A cultura rege as ações individuais 
e coletivas, fazendo com exista procedimentos de desenvolvimento existencial 
entre os membros da comunidade, tornando-os participes de um projeto comum 
de vida.

Entre os índios Xavante, a cultura possui um papel fundamental no pro-
cesso de construção da identidade. É através dela, que os indígenas partilham va-
lores e expressões com significados que pertencem e possuem sentido somente 
para o próprio grupo.  Segundo BARTH (2000), é possível mostrar de forma razo-
ável que muito do que os membros de um determinado grupo consideram como 
dados naturais é meramente um reflexo de seus próprios pressupostos. Essas 
pessoas, contudo, bem como qualquer um de nós, necessariamente agem e re-
agem de acordo com sua percepção do mundo, impregnando-o com o resultado 
de suas próprias construções. A realidade de todas as pessoas é composta de 
construções culturais, sustentadas  de modo eficaz tanto pelo mútuo consenti-
mento quanto por causas materiais inevitáveis. Esse consentimento, ao que tudo 
indica, está incrustado em representações coletivas: a linguagem, as categorias, 
os símbolos, os rituais e as instituições.

A cultura torna-se fundamental no processo de desenvolvimento dos gru-
pos, bem como processo extremamente importe para compreende-los em suas 
particularidades. Sendo assim, utilizamos a cultura para compreender as novas 
dinâmicas que estão sendo estabelecidas pelos índios Xavante, tais como o uso 
de tecnologias digitais como uma ferramenta de expansão de sua imagem para 
outras culturas. O índio Xavante está aos poucos utilizando a câmera para pro-
duzir filmes que expressem sua identidade cultural em suas especificidades.

2- a imagem indígena xavante na cidade de Barra do Garças MT

A imagem que muitas vezes é expandida do índio é uma imagem estere-
otipada, com preconceitos históricos que herdamos dos colonizadores. Segun-
do JOLY (2008), a utilização das imagens se generaliza e, contemplando-as ou 
fabricando-as, todos os dias acabamos sendo levados a utilizá-las, decifrá-las, 
interpretá-las. Um dos motivos pelos quais elas podem parecer ameaçadoras 
é que estamos no centro de um paradoxo: por um lado, lemos as imagens de 
uma maneira que nos parece totalmente “natural”, que aparentemente, não exi-
ge qualquer aprendizado e, por outro, temos a impressão de estar sofrendo de 
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maneira mais inconsciente do que consciente a ciência de certos iniciados que 
conseguem nos “manipular”, afogando-nos com imagens em códigos secretos 
que zombam de nossa ingenuidade. No entanto, nenhuma das duas impressões 
se justifica por inteiro. Uma iniciação mínima à análise da imagem deveria preci-
samente ajudar-nos a escapar dessa impressão de passividade.

Os índios xavante, tiveram uma imagem expandida junto aos não-índios, 
que de fato, não os representava. Essa imagem fora caracterizada por estereó-
tipos, que foram perpetuados ao longo dos anos. De modo algum era apresen-
tada a imagem da identidade cultural do indígena, com seus valores, crenças, 
simbologias e mitos. Para os colonizadores essas características expressas da 
identidade cultural não eram significativas, pois não poderiam ser consideradas 
como fatores de um possível conhecimento que tivesse um valor científico.  O 
índio xavante na cidade de Barra do Garças MT, inúmeras vezes é menosprezado 
em sua identidade cultural.

Todas as sociedades produzem estranhos. Mas cada espécie de so-
ciedade produz sua própria espécie de estranhos e os produz de sua 
própria maneira, inimitável. Se os estranhos são as pessoas que não se 
encaixam no mapa cognitivo, moral ou estético do mundo - num desses 
mapas, em dois ou em todos os três; se eles, portanto, por sua simples 
presença, deixam turvo o que deve ser transparente, confuso o que deve 
ser uma coerente receita para a ação, e impedem a satisfação de ser 
totalmente satisfatória; se eles poluem a alegria com a angústia, ao mes-
mo tempo que fazem atraente o fruto proibido; se em outras palavras, 
eles obscurecem e tornam tênues as linhas de fronteira que devem ser 
claramente vistas; se, tendo feito tudo isso, geram a incerteza, que por 
sua vez dá origem ao mal-estar como a mais dolorosa e menos tolerável. 
(BAUMAN, 1998, p.27)

Para BAUMAN, aqueles que fogem dos padrões ditos da pós-modernida-
de, são considerados o “lixo” da sociedade, pois não são participes de um projeto 
possível de desenvolvimento, ditado pelas diretrizes do capitalismo. Os indíge-
nas na cidade, representam um empecilho ao desenvolvimento, e um grande 
incômodo as pessoas de um modo geral, pois, por não possuírem condições 
financeiras, não possuírem emprego, plano de saúde...etc, geram uma ameaça 
aos “outros”. A população da cidade de Barra do Garças, enxerga o grupo étnico 
Xavante como um sub-grupo, não podendo interagir socialmente na cidade, de-
vendo permanecer na aldeia. A visão egocêntrica dos não-índios, é aquela que 
índio com cultura é aquele que vive na aldeia, sem contato com os não-índios.
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Em uma reportagem exibida em outubro de 2009 em uma canal televi-
sivo da cidade, apresenta-se uma agressão de policiais à um indígena Xavante. 
Segundo os policiais, o índio estava embriagado e queria “invadir” o hospital em 
horário não permitido. Os policiais com forte armamento prendem o índio que 
encontrava-se desarmado. A mídia relatou isso à população, porém, a realidade 
era outra, o Xavante queria entrar no hospital para ficar com sua mãe, pois, a 
mesma, estava internada com problemas graves de saúde, não tendo ninguém 
ao seu lado. As funcionárias do hospital, imediatamente chamaram os policiais 
para tirar o índio do hospital, porque simplesmente queria ficar ao lado de sua 
mãe. Direito esse que lhe fora negado. A imagem que fora mais uma vez expan-
dida dos índios é uma imagem preconceituosa.

O rádio, a televisão, o cinema, os jornais e as revistas de divulgação 
tornam viáveis sistemas de representação que seriam impossíveis sem 
eles. Com efeito, para que a ideologia possa ganhar generalidade sufi-
ciente para homogeneizar a sociedade no seu todo é preciso que a mídia 
cumpra seu papel de veicular informação não de um pólo particular a 
outro pólo particular, mas de um foco central circunscrito que se dirige 
ao todo indeterminado da sociedade. Com os debates públicos virando 
espetáculos e discutindo tudo: economia, política, arte concreta, sexo, 
educação, música pop, arte clássica e contemporânea, do gênero mais 
nobre ao mais trivial, cria-se a imagem de uma reciprocidade entre emis-
sor e receptor, que deve aparecer como reciprocidade verdadeira e de-
finida nas relações sociais. Essa imagem é duplamente eficaz, pois, ao 
mesmo tempo, exalta a comunicação, independente de seu conteúdo e 
de seus agentes, e simula a presença de pessoas. (...) A eficácia do dis-
curso veiculado pelos meios de comunicação decorre do fato de que ele 
não se explicita senão parcialmente como discurso político e isso lhe 
confere generalidade social. São as coisas do cotidiano, as questões da 
ciência, da cultura que sustentam a representação imaginária de uma 
democracia perfeita, na qual a palavra circula sem obstáculos” ( CAS-
TELLS,1999, p.459)

A mídia de um modo geral, possui um poder extremamente acentuado, 
pois, ela pode construir ou desconstruir uma imagem, afirmar negar positiva-
mente ou negativamente uma identidade. Como determinar o lugar social em 
que as representações ideológicas ou o imaginário ideológico são efetivamente 
produzidos? Pensamos que a ideologia invisível só se torna compreensível como 
exercício de poder se a consideramos por outro prisma, aquele que temos deno-
minado com a expressão ideologia da competência. (CHAUI, 2006). As ideologias 
são reafirmadas pelos processos midiáticos, fazendo com que aqueles que não 
pertencem a elite economicamente dominante, sejam apresentados como subal-
ternos, não permitindo que esses (indígenas), sejam partes integrantes de um 
projeto político social.
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3- o imaginário ideológico: analise do documentário ‘Indios na Tevê”

A partir do que fora apresentado, notamos que existe no imaginário de 
muitos indivíduos, uma imagem de índio distorcida da realidade, isso acarreta 
sérias conseqüências no convívio social, pois os índios estão ocupando cada vez 
mais os espaços públicos, saindo da aldeia e vindo para as cidades, em busca de 
atendimento médico, educação, alimentação etc. O que fica evidenciado é que 
esses espaços não estão abertos para uma recepção à esses grupos. A cidade 
de Barra do Garças é um exemplo disso. O que faz certas pessoas estranhas e, 
por isso, irritantes , enervantes, desconcertantes e, sob outros aspectos, “um 
problema”, é, vamos repetir, sua tendência a obscurecer e eclipsar as linhas de 
fronteira que devem ser claramente vistas. Em diferentes épocas e em diferentes 
situações sociais, são diferentes as fronteiras que devem ser vistas mais clara-
mente do que outras. Vejamos uma entrevista feita com duas pessoas na cidade 
de Barra do Garças:

1-  O que você acha dos índios Xavante, morarem e circularem na cidade 
de Barra do Garças? Quais as conseqüências dessas inserção?

Resposta de ALP/45 anos: “Acho que eles tem de ficar e no lugar deles, 
nosso modo de vida e diferente cada um no seu lugar.Se eles ocuparem o lugar 
na cidade, vai ter briga porque eles não trabalha e vivem perturbando a cidade.”

Segunda entrevista:

1- O que você acha dos índios Xavantes, morarem e circularem na cidade 
de Barra do Garças?Quais as conseqüências dessas inserção?

Resposta ARMC/19 anos: “Acho que isso não teria nenhum problema, 
mais para isso ocorra os índios teria que nos respeitar e nos como uma socie-
dade civilizada deveriam aceita-los sem descriminação, mais hoje no mundo em 
que vivemos isso será quase impossível, pois a grande maioria da sociedade 
pensa que os índios tem que ficar na aldeia e que eles não conseguem se rela-
cionar com os brancos, e quando ha essa relação gera muitas brigas e conflitos, 
pois são povos com culturas, direitos e obrigações totalmente diferentes.”

Notamos que nas duas pessoas entrevistadas (optamos por não identificar 
os participantes, colocando apenas as iniciais dos respectivos nomes), a imagem 
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que ambas possuem do indígena, é uma imagem de exclusão e preconceito, o 
que reforça nossa discussão. Segundo as falas, ambas concordam que o melhor 
lugar para o indígena Xavante seria a aldeia, pois, a cidade não seria um espaço, 
que o grupo pudesse habitar junto aos não índios. A exclusão do índio na cidade 
é notada facilmente, por qualquer um que venha conhecer a cidade.

Em nossos tempos pós-modernos, as fronteiras  que tendem a ser ao 
mesmo tempo fortemente desejadas e mais agudamente despercebidas são as 
de uma justa e segura posição na sociedade, de um espaço inquestionavelmente 
da pessoa. O estranho é odioso e temido da maneira como o é o viscoso. Na ci-
dade pós moderna, os estranhos significam uma coisa aos olhos daqueles para 
quem a “área inútil” significa “não vou entrar”, e outra coisa aos olhos daqueles 
para quem “inútil’ quer dizer “não posso sair”. (BAUMAN, 1998). Os indígenas 
vão aos poucos, nesse espaço “fechado” que é a cidade ocupar um lugar, mesmo 
sabendo que são “estranhos” e “intrusos” nesse ambiente.

Inúmeras etnias estão utilizando na cidade alguns recursos midiáticos, 
como possibilidade de manifestação, tentando romper com os estigmas coloniais 
que lhes foram atribuídos. 

Um grupo de dez índios Xavante foram até a cidade de São Paulo, com 
câmeras e microfones e televisores para gravarem um vídeo no metro, tentando 
apresentar aos não índios, o que a mídia televisiva vinha através de novelas e 
telejornais, expandindo a imagem indígena a sociedade. Os Xavante realizaram 
também, entrevistas com as pessoas que circulavam na estação do metro de São 
Paulo, tentando identificar o que perpassava no imaginário ideológico desses 
indivíduos, e como eles de fato percebiam os índios na sociedade.

Podemos perceber nessa iniciativa, que esse grupo étnico teve coragem 
de ir num espaço/território em que visivelmente eles eram vistos como “estra-
nhos”. Para estarem nesse meio, os indígenas utilizaram a tecnologia para se 
auto-representarem e anunciarem, de fato, a imagem indígena Xavante, em sua 
identidade cultural. 
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Nota-se que com o uso dessas tecnologias, os Xavante inserem-se num 
espaço que até então para o grupo seria impossível. As diferenças culturais são 
acentuadas de maneira considerável nas imagens onde  os indígenas são pro-
tagonistas. Pois ver a identidade e a diferença como uma questão de produção 
significa tratar as relações entre as diferentes culturas não como uma questão de 
consenso, de diálogo ou comunicação,mas como uma questão que envolve, fun-
damentalmente, relações de poder. A identidade e a diferença não são entidades 
pré-existententes, que estão ai desde sempre ou que passaram a estar ai a partir 
de algum momento fundador, elas não são elementos passivos da cultura, mas 
tem que ser constantemente criadas e recriadas. A identidade e a diferença tem 
a ver com a atribuição de sentido ao mundo social e com disputa e luta em torno 
dessa atribuição (SILVA, 2007). Os xavante buscam expandir sua imagem, porém 
uma imagem sem estereótipos, uma imagem que seja de fato, a representação de 
suas diferenças e que principalmente reafirme sua identidade cultural.

Imagem 1: Retirada do documentário ‘índio na Tevê.         Imagem 2: Retirada do documentário ‘índio na Tevê
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Para muitos, ver um índio com uma câmera, microfone e aparelhos áudio-
-visuais, é espantoso. O que perpassa ainda, na mente de muitos é a figura do ín-
dio romantizado da década de 80. Ver um grupo de índios Xavante na estação de 
metro, utilizando um mecanismo de comunicação em seu beneficio, mostra que 
os grupos que são deixados à margem, denominados de “subalternos”, estão ten-
tando aos poucos, ocupar um espaço, que até então era praticamente impossível.

Por um longo tempo a questão indígena se manteve presa de um pen-
samento populista e romântico, que identificou o índio com o mesmo, 
e este por sua vez, com o primitivo. E convertido em pedra de toque da 
identidade, o índio passou a ser o único traço que nos resta de autentici-
dade: esse lugar secreto onde subsiste e se conserva a pureza de nossas 
raízes culturais. Todo o restante não passa de contaminação e perda de 
identidade. O índio foi assim convertido no que há de irreconciliável com 
a modernidade e hoje privado de existência positiva. (...) Porque pensá-lo 
na dinâmica histórica já é pensá-lo a partir da mestiçagem, na impureza 
das relações entre etnia e classe, da dominação e da cumplicidade. É jus-
tamente desta maneira que hoje se procura pensar, reconceituando o ín-
dio a partir do espaço político e teórico do popular, isto é, como culturas 
subalternas, dominadas, porém possuídoras de uma existência positiva, 
capaz de desenvolvimento. (BARBERO, 2008, p.263-264)

O Documentário “Indio na TEVÊ, transmite uma percepção à população 
não índia, apresentando de fato, que os grupos étnicos podem e devem expres-
sar-se diante da sociedade não-índia. Esse documentário quebra paradigmas 
etnocêntricos, impostos historicamente. SILVA (2007) apresenta a idéia que os 
grupos no qual passaram por algum tipo de repressão, tendem a voltar, de um 

Imagem 3: Retirada do documentário ‘índio na Tevê       Imagem 4: Retirada do documentário ‘índio na Tevê
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modo reforçado e multiplicado. Porém, muitas vezes esses grupos não serão 
compreendidos, pois a identidade torna-se cada vez mais, difusa e descentrada, 
sendo expressa por meio de muitas dimensões. 

A manifestação dos índios Xavante, mostra mais uma vez, que a identi-
dade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente, e que ela é tampouco 
homogênea, definitiva, acabada, idêntica, transcendental. Podemos dizer que a 
identidade é uma construção, um efeito, um processo de produção, uma rela-
ção, um ato performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, 
inconstante e inacabada, ela está em constante ressignificação. Nesse sentido, 
os Xavante estão em busca de autonomia, para expressarem-se e principalmen-
te contestarem a imagem errônea que fora transmitida do grupo, utilizando os 
mesmos mecanismos no qual foram sub-julgados.

 

Seguindo o pensamento de BARBERO (2008), devemos analisar esse pro-
cesso de mediação na qual os indígenas estão vivenciando, esclarecendo o que 
está acontecendo nesse movimento cultural indígena com o uso das tecnologias 
para uma afirmação identitária, na qual as culturas subalternas experienciam 
aos poucos as transformações no “modus vivend” dessas sociedades, fator esse, 
que produz “novas identidades” no processo comunicacional.

Imagem 05: Retirada do documentário ‘índio na Tevê
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Considerações finais

Nota-se que os índios Xavante estão desenvolvendo meios e ações que 
tornam-se fundamentais no processo existencial, expressos nas fronteiras étni-
cas, na qual, possibilitam a “entrada” desse grupo na modernidade. O uso dos 
meios comunicação, é uma das formas encontradas pelos indígenas de poderem 
manifestar-se diante das injustiças, e principalmente da imagem errônea que 
fora expandida dessa população, que esteve à margem das relações sociais esta-
belecidas pela política dos não-índios.

Romper com paradigmas e estereótipos criados historicamente, é um 
processo lento e muitas vezes delicado, pois difundir novos conceitos para um 
padrão social já estabelecido, é algo complexo, provocando inúmeras rejeições.

Utilizar uma câmera de vídeo para retratar o verdadeiro modo de vida dos 
Xavante, está trazendo diversos benefícios ao grupo. Dentre esses benefícios, 
destacamos a afirmação da identidade étnica cultural. Os Xavante estão difun-
dindo uma comunicação transparente, mostrando quem são, e o que querem da 
sociedade. A auto-representação indígena retoma um direito do grupo que lhes 
fora roubado no processo de colonização e que perpetuava até o momento.
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Resumo
O presente estudo pretende estabelecer uma relação entre o desenrolar histó-
rico de Goiás e de Goiânia e a construção da identidade regional goiana, bem 
como visualizar elementos identitários impregnados em monumentos públicos 
que permeiam o cenário urbano de Goiânia por meio de uma análise imagética.

Palavras-chave: Identidade, regionalismo, monumentos públicos

Abstract
This study aims to establish a link between the conduct and history of Goiás Goi-
ânia and construction of regional identity goiana and display elements impreg-
nated identity in public monuments that permeate the urban scene of Goiânia by 
image analysis.

Key words: Identity, regionalism, public monuments

1. Sertão, terra inculta

A região é a construção de uma determinada comunidade que se carac-
teriza por aspectos culturais, econômicos, ambientais, sociais e políticos que a 
diferenciam de outras de uma nação. Para Duarte (1980, p.25), as regiões são 
espaços onde existe uma sociedade que realmente os dirige e organiza, que tem 
atuação sobre o mesmo, ainda que seja uma atuação associada a interesses de 
outros espaços ou de certos grupos sociais. Assim, uma região se apresenta 
como espaço construído por uma determinada comunidade que partilha carac-
terísticas culturais, econômicas, ambientais e sociais. Puig (1992, p.31) afirma 
que a região é o resultado de um processo que vincula no tempo e no espaço, à 
sociedade, a cultura, o meio ambiente e a história. 

Se a região é esse espaço construído por uma comunidade, são justamen-
te as diferentes construções que vão definir variações regionais. A identidade 
regional se constrói, então, na forma particular como determinada sociedade 
vivencia esse processo, distinguindo-se de outras.
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No período colonial e mesmo no período que se segue à Independência do 
Brasil, as terras do interior estão alheias aos acontecimentos do Brasil civilizado, 
a Corte no litoral. O interior e, portanto, a região Centro-Oeste, se identificam ao 
sertão, uma representação que, criada a partir do civilizado, designava as ter-
ras que estavam sendo descobertas. O sertão é visto, então, como “algo incerto, 
atrasado e longínquo” (PEREIRA, 1995, p.71) e, portanto, local a se civilizar, para 
a construção da nação. A essa visão, vem se aliar a aquela do Romantismo, em 
que prevalece a grandiosidade épica, o sertão como um lugar mítico e heróico, e 
o sertanejo um forte (tal concepção aparece na literatura regional). A partir dos 
relatos dos viajantes dos séculos XVIII e XIX, construiu-se uma idéia de Goiás 
identificada a esse sertão, ou seja, local isolado, terra de atraso, que precisava 
ser desenvolvido. O relato do naturalista francês, Auguste de Saint-Hilaire, ex-
posto no livro Viagem à Província de Goiás, exemplifica a concepção desenvolvi-
mentista, guiada pelo padrão europeu dos viajantes. Nela, Saint-Hilaire enxerga 
a indolência, o gosto pelo lucro fácil e a falta de planejamento no povo da região: 
“(...) o cultivo da terra não interessa a esses homens tão imprevidentes quanto os 
próprios índios. Vivem apenas o dia-a-dia, gozando a vida e parando de trabalhar 
quando conseguem tirar um pouco de ouro do rio” (SAINT-HILAIRE, 1975, p.81).

 Para o historiador Nasr Chaul (1995, p.12), o “estigma de terra do atraso, 
da decadência, do marasmo e do ócio serviu para identificar o goiano por vários 
séculos”. A idéia de decadência foi construída a partir do olhar dos viajantes eu-
ropeus, que enxergavam a região do ponto de vista da inserção de Goiás na lógi-
ca do desenvolvimento capitalista. “Goiás carecia de povoamento, de gente para 
produzir, de capital e desenvolvimento. Goiás, conseqüentemente, era totalmen-
te diferente da terra que povoava as idéias dos viajantes e divergia ao extremo 
daqueles padrões europeus de modernidade e progresso.” (CHAUL, 1995, p.15)

A preocupação dos viajantes era, portanto, de situar Goiás nesse proces-
so produtivo, a inserção do Estado como pólo econômico da nação. Essa noção 
da região, repetida pelos estudos históricos, foi a base para a história de Goiás. 
A imagem que os viajantes fizeram de Goiás era de atraso e decadência, e essa 
imagem agiu sobre a historiografia goiana, bem como sobre a forma de se ver da 
própria sociedade, gerando “sentimento de exclusão” no goiano.

 A integração de Goiás ao Brasil se daria com a modernização, isto é, com 
a inserção da região em uma lógica de desenvolvimento nacional. As elites bra-
sileiras acreditavam que a viabilização da nação brasileira se daria “a partir de 
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uma perspectiva civilizadora, partindo do modelo europeu ou norte-americano” 
(PEREIRA, 1995, p.71). A nação seria constituída com a modernização. Moderni-
zação é vista como a integração ao mercado e desenvolvimento econômico. Para 
que Goiás representasse algo em relação a essa nação era necessário superar 
esse “atraso”. Era preciso ”transformar o sertão goiano em uma terra onde hou-
vesse progresso” (PEREIRA, 1995, p.71).

 Essa modernização parte, ainda, de uma antítese entre campo e cidade, 
em que o moderno se associa ao urbano e o atraso, ao rural, ao sertão. A mo-
dernidade em Goiás é concebida como algo construído a partir da década de 30, 
quando é delineado, pelos grupos dominantes pós-revolução de 30, um momen-
to de ruptura com o “atraso”. O discurso de um Goiás moderno, vinculado à idéia 
de integração nacional do Estado Novo serve como referência a esses grupos.

 A construção de uma nova capital para o Estado é bem significativa dessa 
idéia de ruptura com um passado “atrasado”, materializada em um centro urba-
no moderno, erguido no meio do sertão numa perspectiva de modernização.

 Segundo Borges (1998, p.73), a urbanização verificada no Estado de Goiás 
não significa um predomínio de padrões urbanos em Goiás, visto que “a menta-
lidade, os valores e as formas de expressão da cultura, em que pese a integração 
ao mercado e a urbanização, permanecem atadas ao mundo rural”. O Estado de 
Goiás se moderniza, entra no mercado, e tal modernização se dá por meio da 

produção agropecuária. Assim, o fator terra é condicionante do goiano.

2. Goiânia, mito ou modernidade?

Entre todos os caminhos que a história de Goiás trilhou, a idéia da mu-
dança da capital esteve presente desde os descaminhos do ouro, quando surgiu 
a necessidade de sacudir o marasmo global de uma região rica em minérios e 
pobre em motivações sociais.

De acordo com Chaul, na década de 1930 “a idéia de ruptura com o passa-
do e a de progresso se mesclam na representação da modernidade, no Brasil, e 
em Goiás especificamente”(1997, p.154) A Marcha para o Oeste, programa esta-
donovista que buscava o avanço capitalista para o interior do país, consolidando 
os planos político-econômicos de Vargas e Pedro Ludovico, deixou uma herança 
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agrária e urbana que permeia todo o processo sócio-cultural da capital e funda-
mentou a criação de símbolos capazes de traduzir sua heterogeneidade, capazes 
de construir, com a nova capital, a representação de sua face mais dinâmica, de 
sua existência mais justificada: a modernidade.  

Goiânia simbolizaria o avesso do atraso e poderia retirar o Estado de sua 
decadência, e seria a representação do moderno, do progresso, um grande di-
visor da história, entre o Goiás arcaico e o moderno. As aspirações dos grupos 
políticos em ascensão, reunindo os anseios das camadas médias urbanas e dos 
proprietários rurais, embebidos nas promessas de desenvolvimento, encontra-
ram na mudança da capital o símbolo do almejado progresso. Por isso, Goiânia 
seria o símbolo unificador dos grupos mudancistas em ascensão, servindo, ao 
mesmo tempo, de plataforma política a seu mentor, Pedro Ludovico Teixeira e 
para o Estado Novo. 

Segundo o próprio Pedro Ludovico, Goiânia era a chave do progresso do 
Estado, início de um novo tempo onde todos os problemas que Goiás enfrentava 
seriam solucionados, e em que se daria a inserção definitiva do Estado na rota 
desenvolvimentista do Brasil e sua saída da marginalidade em que vivia até então.

Mas até que ponto o povo de Goiás compartilhava dessa utopia gestada 
pelos idealizadores de Goiânia? Para Palacin (1976), o povo goiano desejava a 
concretização da utopia da construção de uma nova capital, como forma de rom-
pimento com o atraso e com a situação marginal em que Goiás se encontrava 
perante o cenário nacional. Goiânia seria para os goianos a possibilidade de re-
alização dessa utopia.

Goiânia foi uma construção utópica realizada pelo seu principal ideali-
zador, Pedro Ludovico, um projeto de transformação que reivindicava algo que 
ainda não existia, uma realidade ainda não conquistada.

Mas em que medida essa utopia foi capaz de mudar o processo histórico 
de Goiás, a ponto de motivar a construção de uma nova capital?

 Fruto da ambição de seu idealizador e do Estado Novo, Goiânia marcou o 
processo de interiorização do país, o que, segundo Chaul, seria “a construção da 
modernidade na selva” (1997, p.222).
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Goiânia misturava o urbano e o rural, e expressava a modernidade e o 
progresso. O moderno era edificado pelo arcaico, em meio à altivez do art déco, 
enquanto o cantar dos carros de bois sinalizavam a identidade que a capital do 
sertão carregaria consigo até os dias atuais.

3. Monumentos públicos e regionalidade

 Concebida como marco histórico da instauração da modernidade em 
Goiás, e ruptura com o atraso e todo o passado histórico que o Estado trazia 
consigo, Goiânia é marcada por sua ruralidade. A cidade moderna, erguida em 
concreto armado e modelada como manda os moldes do art déco não foi capaz 
de suprimir os estigmas do mundo rural que cerca a capital até os dias de hoje. 
O sertão asfaltado não afastou dos currais concretados, as boiadas e os carros 
de boi, que hoje, simbolicamente, trafegam pelas grandes avenidas e prédios 
significativos de Goiânia.

 As obras analisadas são trabalhos importantes que marcaram a paisagem 
da cidade e se tornaram ícones da presença agrária no cotidiano da população. 
Serão observadas três produções: a primeira são os vitrais do Palácio das Esme-
raldas; a segunda é o painel Boiadas do extinto Projeto Galeria Aberta; a terceira, 
uma portinhola fúnebre em bronze de um dos túmulos do Cemitério Santana.

 Espera-se com esta análise confirmar a afirmação que Goiânia é uma ci-
dade que mescla o urbano e o rural, e que segundo Chaul (1997, p.224), “tal 
mesclagem, urbano-rural, pode até os dias atuais, ser notada na várias facetas 
da cidade que se tornou Goiânia”.

3.1 Vitrais – Palácio das Esmeraldas

Tombado pelo Município, pelo Estado e pela Federação, o Palácio das Es-
meraldas é um dos mais significativos bens culturais da cidade. Logo depois de 
lançar a pedra fundamental de Goiânia, em outubro de 1933, o interventor Pedro 
Ludovico Teixeira autorizou a construção do prédio. A nova capital estava nas-
cendo ali. 

São 71 anos de história. De 1937 até os dias atuais, nenhum governan-
te deixou de ocupar suas dependências. O Palácio das Esmeraldas tornou-se o 
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principal cenário dos acontecimentos políticos, por ser a sede dos despachos 
oficiais e dos eventos sociais e ainda por servir de residência ao governador do 
Estado e à primeira-dama.

Na fachada frontal do Palácio das Esmeraldas, no primeiro e segundo an-
dar, estão localizados os vitrais de autoria do russo Conrado Sorgenitch, o mais 
importante profissional do gênero no país no período. Não se sabe ao certo a 
data exata da execução da obra, provavelmente nos anos de 1936 ou 1937, data 
da inauguração do prédio. Sorgenitch foi responsável por vitrais de importantes 
prédios públicos espalhados pelo país, entre eles os vitrais do Mercado Central 
de São Paulo-SP que datam de 1933. Bem preservados, os vitrais apresentam 
cenas regionais, com figuras de índios, bandeirantes, motivos da flora e da fauna 
e da produção agropecuária.

No vitral do primeiro andar, pode-se observar uma cena com bandeiran-
tes e índios, remontando a ocupação do Estado em meados do século XVIII. No 
primeiro quadro a presença do bandeirante com uma picareta em mãos, remete 
a busca desenfreada pelo ouro e gemas, o índio serviçal carrega uma mala nos 
ombros. É o início da colonização do interior do país e com isso a domesticação 
dos povos nativos. O segundo bandeirante, armado como de costume na época, 
de costas para o espectador se apresenta em posição de sentido, como se ame-
açasse o indígena.

No quadro central apresentam-se cinco personagens, mais uma vez o in-
dígena é apresentado de maneira servil, prestando serviços aos colonizadores. 
Em primeiro plano destaca-se o minerador, bateando cascalho em busca de mi-
nerais preciosos. No centro da cena um bandeirante indica o caminho, possivel-

Imagem 01 – Vitral instalado no 1.º andar, apresenta cenas da colonização e domesticação dos índios feita 
pelos bandeirantes.
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mente o Anhanguera, conhecido também como Diabo Velho por ter iludido os 
índios colocando fogo em cachaça como se fosse nas águas do Rio Vermelho, 
personagem ícone da colonização de Goiás. Ao fundo uma serra, quem sabe a 
Serra Dourada, aos pés de onde foi edificada a antiga capital, Vila Boa.

No quadro a direita três bandeirantes vão à frente da tropa abrindo cami-
nho, em suas mãos, ferramentas como o machado.

Nos três quadros nota-se a natureza exuberante de um lugar inexplora-
do, com flora abundante, riacho e montanhas. Destacam-se no alto do quadro 
central as bromélias e na parte inferior do quadro a direita as helicônias, plantas 
tropicais, típicas da região. A fauna também está representada, a arara impõe 
seu colorido e a cobra se retorce em uma árvore no terceiro quadro.

Mesmo ávido em romper com as amarras do atraso que Goiás tinha im-
pregnado em seu passado histórico, Pedro Ludovico deixa registrado nas janelas 
de “seu palácio” tais cenas que ele próprio usou como argumento para a transfe-
rência da nova capital.

No vitral do segundo andar observam-se cenas rurais e de um processo 
minerador arcaico. No quadro a direita o matuto corta cana, e usa uma foice 
como ferramenta, ao fundo observamos o tradicional carro de boi, muito presen-

Imagem 02 – Vitral instalado no 2.º andar, apresenta cenas da pecuária e da mineração.
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te na cultura popular do Estado e ícone da construção de Goiânia, as primeiras 
ruas foram pavimentadas com rolos compressores movidos por tração animal, 
o arcaico edificando o moderno, e mais ao fundo um casebre, possivelmente de 
taipa com telhado de palha, moradia típica do sertanejo.

O quadro central acompanha a temática do anterior, a boiada é o tema cen-
tral, muito presente na economia do Estado desde a decadência da mineração do 
ouro, hoje a agropecuária é um das principais fontes de dividendos para Goiás, 
a figura emblemática do peão, chefe de comitiva, muito comum em tempos que 
não existiam estradas e transporte automotivo para o transporte do gado.

O terceiro e ultimo quadro, o da direita, apresenta uma cena de minera-
ção, atividade frustrada em Goiás, o ouro de aluvião rapidamente se esvaiu, fa-
zendo com que a região fosse pouco interessante e lembrada pelo Império. Mes-
mo com ferramentas rudimentares podemos observar uma certa organização 
na atividade, homens trabalham no primeiro plano, ao fundo vemos uma outra 
figura humana subindo uma escada, demonstrando que uma estrutura mínima 
de trabalho já havia sido montada.

Como no vitral do andar inferior, observa-se nos três quadros uma natu-
reza abundante, uma terra fértil onde a agricultura pode ser promissora. No qua-
dro central novamente nota-se a presença da bromélia, dessa vez acompanhada 
da quaresmeira, planta típica do cerrado goiano. Água pura e cristalina também 
se encontra em Goiás, quem sabe o quadro a direita não remonta o Largo da 
Carioca na antiga Vila Boa nos tempos áureos da mineração?

Mais uma vez o idealizador de Goiânia surpreende com a escolha da te-
mática para os vitrais do Palácio sede do governo estadual, as imagens remon-
tam o passado que tanto se pretendia suprimir com a construção da nova capital 
do Estado.

3.2 Boiada – projeto galeria aberta

O Projeto Galeria Aberta foi uma iniciativa do Governador Henrique San-
tillo no final da década de 1980. Que objetivava levar arte ao grande público, além 
de divulgar os artistas plásticos do Estado. Foram expostos noventa painéis em 
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edifícios, cento e onze em ônibus e carros, com a divulgação, ao todo, de cento 
e trinta artistas.

A obra analisada é intitulada Boiada e de autoria da artista plástica Alcione 
Guimarães que é natural de Goiânia, e desde 1963 apresenta seus trabalhos em 
exposições individuais e coletivas em Goiás e outros Estados. Utilizando-se da 
pintura, ela desenvolve uma temática em torno dos elementos do mundo rural, 
expressando a diversidade dos homens, animais e paisagens em suas relações 
e singularidades. Os painéis em estudo estão divididos em três partes, uma em 
cada torre do edifício, em perspectiva como se os animais viessem em direção 
ao observador, a artista optou pelo contraste do branco do gado e o verde da pas-
tagem com tons amarronzados da paisagem rural. Todo o lirismo da identidade 
rural goiana foi depositado nos painéis de Alcione, ela soube traduzir como nin-
guém o espírito de fazendeiro que existe em cada morador dessa cidade. A obra 
estava localizada nas paredes do Edifício Tropical, situado na Avenida Goiás, no 
Centro da cidade, a alguns quarteirões da Praça Cívica.

Uma obra de grandes dimensões é acoplada a paisagem da cidade e ao 
cotidiano da população que nela vive. Durante mais de vinte anos a boiada de 
Alcione esteve sob os olhares cuidadosos dos goianienses. Dentro de um proje-
to cultural da então Fundação de Cultura Pedro Ludovico Teixeira, hoje Agência 
Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira – AGEPEL, que visava promover a 
fluência cultural da capital e do Estado como um todo e a popularização das 
artes plásticas, bem como de seus artistas, nos deparamos com um trabalho de 

Imagem 03 – Boiada – Alcione Guimarães
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temática rural em pleno centro histórico da cidade, a alguns metros do centro 
do poder estadual. Goiânia é um centro urbano estriado por suas marcas rurais. 
Nem a chegada da modernidade e do processo de industrialização do Estado, 
conseguiram apagar da alma de Goiânia a sua essência agrária.

Desde o início do ano de 2005 a Boiada de Alcione Guimarães deixou 
de compor o cenário urbanístico de Goiânia, conforme entrevista concedida ao 
Jornal O Popular em 9 de fevereiro de 2004, o síndico do Edifício Tropical, Wan-
derley Alves Xavier, interessado em pintar a fachada do prédio, manifestou o 
interesse em manter a obra, porém, sem recursos para custear a restauração. 
“O prédio está passando da hora de ser pintado. Ainda não fizemos porque que-
remos manter os painéis, o que exige recursos e mão-de-obra especializada. É 
uma ofensa à cidade a gente mandar passar tinta sobre os painéis”. Porém sem 
recursos, sem apoio estatal e sem patrocínio a solução encontrada pelo condo-
mínio do edifício foi apagar a obra.

O posicionamento da artista em relação ao futuro da obra foi surpreen-
dente: “o projeto foi uma coisa efêmera. Os painéis foram pintados com tinta 
inadequada, por isso estão feios e deteriorados. Não tenho como restaurar. Não 
vou impedir, caso os condôminos autorizem passar tinta em cima dos painéis, 
que estão muito velhos. Acredito que seja muito cara a restauração”.

Preservar ou dar lugar ao novo? Esse é um dos grandes questionamentos da 
modernidade. Wolney Unes afirma que: “Preservar o acervo histórico ou demolir 
tudo para dar lugar às novas necessidades – esta é a grande questão com que se 
defronta o urbanismo no Brasil”. De fato, as cidades que apresentam um ímpeto 
desenvolvimentista muito acentuado e acelerado tendem a negar seu passado no 
afã de ir ao encontro das suas necessidade emergenciais e da suposta modernidade.

3.3 Portinhola funerária

O Cemitério Santana está localizado em Goiânia, e é o mais tradicional da ci-
dade. Nele estão sepultadas, desde a transferência da nova capital, as famílias mais 
tradicionais, famílias de prestígio e poder econômico elevado. Está localizado nos 
limites do extinto município de Campinas e o município de Goiânia. Ele constitui um 
exemplo típico de cemitério convencional secularizado, por ser administrado por um 
órgão secular municipal e não religioso, como era costume antes da Proclamação 
da República. Foi tombado como patrimônio histórico do município no ano de 2000. 
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A obra analisada é uma portinhola em bronze do túmulo 4, localizado na 
quadra D. É um jazigo moderno da década de 1960, a urna com o Cristo caído 
apresenta um jogo sutil de planos horizontais e oblíquos condizentes com ide-
ário da arquitetura moderna. A portinhola registra uma cena rural, um homem 
que caminha em direção a lavoura, ao fundo casas tipicamente rurais remontam 
uma pequena vila agrícola, que enaltece a agricultura de Goiás.

Imagem 04 – Jazigo moderno da década de 1960.

Imagem 05 – Portinhola em detalhe, cena de representação rural.
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Para Maria Elízia Borges (2002) a arte funerária, mantém um forte vínculo 
com as representações do luto, alicerçadas no discurso religioso, moral e econô-
mico do grupo social a que serve. Neste caso, em que Goiânia possui uma origem 
tipicamente agrária, é comum encontrar nas representações fúnebres elementos li-
gados ao ideário rural. A obra funerária reflete a mentalidade da época e o gosto do 
grupo social dominante de que procede, portanto, nada mais justo encontrar este 
tipo de representação em uma cidade onde boa parte da burguesia, mesmo sendo 
proprietário de propriedades rurais, se escondiam nas figuras de profissionais libe-
rais como médicos e advogados, que segundo Chaul (1997, p.224) “tratava-se de uma 
mentalidade urbana com os pés plantados em solo rural”. O túmulo é de arquitetura 
moderna, mas, o motivo artístico é rural. 

Os cemitérios são lugares de memória do morto e da sociedade, por isso 
propiciam o acesso a uma modalidade de construção veiculadora de determinado 
ideário estético. Para Valadares “ninguém deverá procurar em cemitérios brasilei-
ros, obras de arte acima do nível cultural da sociedade”.1 Esta obra fúnebre ilustra 
não somente o ideário estético e ideológico do morto que ali jaz, mas também 
da sociedade em que viveu, do seu período histórico e do grupo social que foi 
pertencente e que ainda agora representa.

4. CONCLUSÃO

Na diversidade artística do Estado, observamos três obras, com funções 
estéticas distintas, porém, com um mesmo sentido, representar simbolicamente 
o pensamento humano presente no coração de Goiânia, por entender que são 
reflexos da identidade regional goiana.

Talvez Saint-Hilaire durante sua viagem ao Estado, não imaginasse que Goi-
ás, um dia, pudesse contar com uma capital do porte urbanístico de Goiânia. Mes-
mo com todas as prerrogativas, de manutenção do poder, auto-afirmação como 
líder político, ou mesmo um projeto nacional, os créditos da construção de Goiânia 
devem ser dados a Pedro Ludovico Teixeira e seus correligionários mudancistas. 
Realmente a mudança da capital, abriu um novo capítulo na história goiana. 

Mesmo com um ideário modernista e de progresso, onde abolia-se qual-
quer vínculo com o passado arcaico, Goiânia não conseguiu se livrar do estig-
ma ruralista em que foi concebida. Em pleno século XXI se tornou uma cidade 
moderna e populosa, porém, marcada a ferro com a simbologia rural presente 

1 VALLADARES, C. Prado. 
Arte e sociedade nos cemi-
térios brasileiros. Rio de 
Janeiro: Conselho Federal 
de Cultura, 1972 (p.1094) 
citado por Maria Elízia 
Borges.
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em seus monumentos, prédios públicos e obras artísticas. No grande curral de 
concreto, a boiada “transita” livremente, o sinal sempre está livre.
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Resumo
Esta comunicação tenta elucidar a relação estabelecida na contemporaneidade 
entre tecnologia e artes visuais, entre dimensão pública e privada da experiência 
estética na pós-modernidade. A partir de investigações de artistas brasileiros, 
tais como Edgar Franco e Eduardo Kac, abordamos tanto o problema da ansieda-
de psicológica dos indivíduos como os condicionamentos do corpo na sociedade 
contemporânea. Esses artistas tematizam a experiência estética cada vez mais 
problemática de constituição de um espaço e de um tempo privados para os in-
divíduos nas sociedades atuais.

Palavras-chave: crise da arte, tecnologia, Immobile Art

Abstract
This paper tries to elucidate the relationship established in the contemporaneity 
between technology and visual arts, between the public and the private dimen-
sion of the aesthetics experience in the postmodernity. From the investigations 
of Brazilian artists Edgar Franco and Eduardo Kac, we are addressing such the 
problem of psychological anxiety of individuals as the conditioning of the body 
in the contemporary society. These artists choose as theme of their works the 
increasingly problematic constitution of a private space and time aesthetics ex-
perience to men in contemporary societies.

Keywords: The art crisis, technology, Immobile Art

Immobile Art, Arte-imóvel é um trocadilho inventado por Edgar Franco 
para designar a condição do aparelho tecnológico confinado em uma caixa de 
acrílico transparente lacrada por dez cadeados, que fazem com que o dito celular 
fique inacessível à manipulação das pessoas. Nos dias de apresentação de seu 
objeto-conceitual em outubro de 2009, na exposição do Instituto Computacional 
em Brasília, que aconteceu no Museu da República, e no evento Mobilefest, no 
Museu da Imagem e do Som, novembro do mesmo ano, em São Paulo, Edgar 
distribuiu seus cartões de apresentação com nome completo, endereço profis-
sional, telefone e email. Nada de mais a não ser o fato de o número de telefone 
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para contato com o artista ser justamente o celular em exposição. Situação pa-
radoxal criada no espaço expositivo para as pessoas que reconhecem a função 
interditada do aparelho ou que tentam em vão atender as ligações feitas para o 
aparelho no momento em que ele toca, muita vez insistentemente. 

A obra de Edgar Franco fez-me pensar sobre o caráter invasivo das novas 
tecnologias em nossas vidas. Aliás, é justamente essa idéia que funda a preocupa-
ção investigativa, que os artistas chamam hoje de sua poética, mas que me pare-
ce ser menos um fazer próprio que uma investigação filosófica, uma inquietação 
própria com as adversidades e os desafios de nossos tempos. Isso parece ser uma 
questão de simples nomenclatura, mas leva ao campo de definição da atividade 
artística hoje: poética (do grego poien, fazer), que se aproxima mais de uma inves-
tigação filosófica sobre os limites da experiência estética, dos condicionamentos 
sociais, quase todos colocados em questão, minados pela variabilidade de expe-
riências constituídas pela quantidade de pontos de vista, de aspectos e de gostos 
vinculados à experiência subjetivada. Como se houvesse possibilidade de se falar 
de experiência única e intransferível, como se vivêssemos em déficit permanente 
com a possibilidade de comunicação de experiências comuns. 

A Immobile Art não se situa nos parâmetros do solilóquio contemporâneo 
ou do solipsismo hodierno do conhecimento do mundo. Edgar produziu uma 
obra que produz um salto do horizonte das palavras para um sentimento vívido 
da invasão coletiva da privacidade; o homem contemporâneo extrovertido em 
sua produção simbólica, está cada vez mais acuado pelo uso das tecnologias que 
lhe retiram a posse e o uso de seu tempo próprio, de seu próprio tempo para a 
obediência às solicitações externas constantes. Solicitações essas, sempre mais 
prementes para os indivíduos que devem corresponder às demandas sociais. 
Entendamos o estado de constante disposição dos indivíduos às demandas so-
ciais como estados latentes e patentes de ansiedade, ou para usarmos uma me-
táfora, como controle via satélite do corpo, da posição e dos processos inerentes 
da vida dos indivíduos contemporâneos. As condições e os limites da experiên-
cia de vida dos indivíduos são cada vez mais dependentes das revoluções tecno-
-científicas de nossa época.

Edgar Franco justificaria isso pela concepção de pós-humano, mas não 
vamos enveredar pela condição dada pela tecnologia, como nova extensão do 
homem, tal como pensava McLuhan, para pensar por outra via a condição huma-
na. Dizer que os meios tecnológicos são uma extensão das experiências huma-
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nas atuais, como forma de mediação possível explica, mas não com suficiência 
a conexão estabelecida entre homem e máquina no mundo atual. O que ocorre 
situa-se muito mais dentro do escopo de Giorgio Agamben1, que diz que a grande 
batalha do homem de nossa época é justamente conseguir se afastar criticamen-
te da alternativa apontada pelas teorias da simbiose entre homem e máquina. 
Ousar pensar criticamente implica em se aproximar da mensagem automática 
do celular de Edgar e se aproximar do significado dela é produzir um distancia-
mento questionador dos limites da experiência humana biotécnica, na batalha 
entre humanidade e tecno-ciência a serviço do capitalismo. 

A Era do celular começou no Brasil como signo da entrada do país em 
um novo momento histórico-produtivo, esse signo da terceira revolução tecno-
lógica vivida isto sim pela Europa e pelos Estados Unidos, as grandes usinas 
da fabricação da tecnologia contemporânea, serviu para consolidar as reformas 
neoliberais no Brasil. Às vésperas da eleição de seu segundo mandato, Fernando 
Henrique Cardoso usou o celular como símbolo político da entrada do Brasil em 
uma nova fase da modernidade e ganhou as eleições, implementou as reformas 
do Estado mínimo no país e abriu as portas para o capitalismo financeiro que lida 
com a informação. 

Logo após o início do segundo mandato de Cardoso, o então ministro das 
comunicações Pimenta da Veiga falava da ‘revolução’ proporcionada pela demo-
cratização da informação no Brasil: “As telecomunicações se constituem hoje no 
setor que mais cresce em nosso país. E isto tem sido absolutamente notado. Nós 
saímos, no início da privatização, de 800 mil telefones celulares para 24 milhões. 
Na telefonia fixa, em apenas dois anos, nós saímos de 13 milhões de acessos fixos 
para os quase 40 milhões que temos hoje, sendo mais de 32 milhões em serviço.”2 

Assim como o Sr. Pimenta da Veiga, não duvidamos de nossa entrada na era 
da informação, mas de que forma fizemos isso? O desmanche estatal promovido 
pelo governo de Cardoso não resultou em melhoria do serviço; democratizou-se 
o acesso sim, cobrando mais e mais do usuário sem que isso se revertesse em 
melhora na prestação do serviço. Os monopólios telefônicos fizeram aquilo que 
a União Federativa manteve unidos até hoje, cada uma das empresas estrangei-
ras de telecomunicação abocanhou um Estado Federativo para si. O colapso do 
sistema das comunicações em São Paulo, em 2008, que deixou a população da 
cidade vários dias sem acesso a internet seria prova cabal de que o sistema deu 
certo? A resposta dessa questão deve ser dada pelas pessoas que ficaram sem 

1 Cf. AGAMBEN, G. Gloses 
marginales aux Commen-
taires sur la société du 
spectacle In Multitudes, 
juin/1990. Disponível em: 
http://multitudes.samizdat.
net/Gloses-marginales-
-aux-Commentaires. 
Acesso em: 03/03/2010.
2 VEIGA FILHO, João 
Pimenta da. A universali-
zação da informação. Ci. 
Inf. [online]. 2001, vol.30, 
n.1, p. 07.
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serviço de conexão por vários dias, inclusive aquelas que dependiam mais do 
sistema: os hospitalizados, os pensionistas, o sistema geral de informação.

Os celulares que na era Cardoso significavam o momento inaugural da entra-
da do Brasil na ordem burguesa capitalista contemporânea não significou nada mais 
do que a desproteção aviltante dos brasileiros, submetidos agora às regras de mer-
cado que são o outro lado da desestruturação do corpo social, causada pela redução 
do Estado, pela irrelevância da política e da representação dos grupos sociais orga-
nizados sob as diligências do regime de globalização. Deixamos o interior da casa-
-pátria burguesa para nos abrigarmos na calçada da rua global. Cardoso iniciou esse 
processo que foi completado pelas duras leis de mercado da nova ordem mundial. 

O Sr. Pimenta da Veiga insistia: “Social-democracia, acima de tudo, signifi-
ca desenvolvimento com justiça social. E com o audacioso processo de privatiza-
ção do sistema de telecomunicações – com certeza, nenhum outro programa de 
desestatização alcançou a amplitude do implementado neste setor – estamos as-
segurando, no Ministério das Comunicações, as condições de desenvolvimento 
de um dos mais importantes campos da vida contemporânea e ao mesmo tempo 
garantimos o direito de integração pela comunicação de milhões e milhões de 
brasileiros, antes excluídos. Os reflexos dessa revolução marcarão (sic) o surgi-
mento de um novo paradigma no país.”3 Os tais reflexos de que fala o ilustríssi-
mo ex-ministro das comunicações do mandato de Cardoso, ainda vivemos hoje, 
em pelo menos dois sentidos: nos tornamos reféns do grande balcão de negó-
cios que se tornou o Estado brasileiro e da tecnologia da informação passou a 
ser uma necessidade criada para nossas vidas. É da segunda que me ocupo aqui. 

A revolução da informação e sobretudo tecnológica descarta qualquer pos-
sibilidade de valorização do trabalhador pois contribui para a substituição da força 
de trabalho, Francisco de Oliveira4 alude ao fato quando diz que um programa de 
computador substitui vários postos de emprego na atualidade. A mediação entre 
seres humanos é feita pelas máquinas e por outro lado o trabalho acelerado pela 
força de trabalho concentrado das máquinas substitui os humanos de suas posi-
ções-chave na esfera da produção. Esse processo é chamado de desqualificação 
do trabalho. Encontramo-nos mais e mais distanciados da situação descrita por 
Domenico De Masi5 de que as máquinas substituiriam o homem, recuperando as 
idéias anarquistas do início do século XX. Ou seja, a máquina tomaria o posto do 
homem e ele reservaria seu tempo liberto dos condicionamentos do mundo das 
necessidades para sua realização no mundo da liberdade. 

3 Idem, ibidem, p. 12.
4 Cf. Mutações: ensaios 
sobre as novas configura-
ções do mundo. Adauto 
Novaes Org. Edições SESC 
SP / Editora Agir, 2008, pp. 
371-6.
5 Cf. DE MASI, Domenico. 
O futuro do trabalho – Fa-
diga e Ócio na Sociedade 
Pós Industrial. Rio de 
Janeiro: Editora UNB & 
José Olympio, 2000.
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Hoje, o mundo se desenha – ainda que o processo não esteja por si mes-
mo definido – não como realização do reino da liberdade e sim como reino da 
desumanização, como desqualificação do trabalho. Essa desestruturação da so-
ciedade é acompanhada pelo fortalecimento cada vez maior do âmbito de deci-
são dos rumos das políticas Estado Autoritários de exceção, tais como foram 
as políticas da Alemanha Nazista e da Itália Fascista. Manter as populações em 
estado de latência biológica para melhor controlá-las é a principal função dos 
Estados contemporâneos e a funcionalidade dos indivíduos passa a ser cumprir 
expectativas e demandas externas. A disposição e a submissão dos indivíduos 
devem ser totais. 

Não se caminha do reino das necessidades para o reino da liberdade, a 
sociedade dos extremos está guiada para a satisfação de necessidade alheias 
às necessidades humanas, o chip de cérebro, poderia ser a base móvel de con-
sulta de informação no cérebro humano como realização de algo que está além 
da perspectiva de controle inscrita no código de barras dos produtos? Parece 
que não. A sociedade dos extremos deriva justamente da desumanização, da 
irrelevância da política e da desqualificação do trabalho como base da socie-
dade contemporânea. Que fazer diante desse processo cada vez mais inexorá-
vel? Certamente, não estamos fadados ao derrotismo. Ainda que as condições 
históricas não apontem uma alternativa de transformação imediata viável, não 
seria o caso de pensarmos nas palavras de Zizek6, quando ele diz que a solu-
ção da crise atual passa necessariamente pela própria reinvenção do comunis-
mo? Poucos se perguntam hoje se precisam ou não do celular, aparentemente 
devemos estar disponíveis 24 horas por dia, todos os dias. A única coisa que 
sabemos é que hoje somos constrangidos pelas tecnologias que fazem parte 
de nossas vidas.

O que faz com que o celular desfuncionalizado de Edgar Franco se des-
taque das outras produções de arte contemporânea que estabelecem a interco-
nexão entre arte e tecnologia, que aproximam arte e tecnologia? O que se vê na 
maior parte da produção contemporânea brasileira – por exemplo, as exposições 
FILE, particularmente a de 2008 e a seguinte na FIESP – é a falta de senso crítico 
com que se utilizam instrumentos e dispositivos tecnológicos. Quando se vai 
a uma exposição de arte tecnologia tem-se a nítida impressão de que o instru-
mento e suas funções tomaram o lugar da produção própria, pois humana, do 
artista. A tautologia exemplar dessas exposições é: a máquina funciona; veja, 
ela funciona; ela produz os efeitos esperados! Alguém indignado perguntaria: 

6 Palestra de Slavoj Zizek, 
intitulada “What does it 
mean to be a revolutiona-
ry today?”, e debate com 
Alex Callinicos, ocorrido 
em 02 de julho de 2009, 
em Londres.
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e daí?! Arte e tecnologia reduziram-se ao ato simplório de apertar os botões em 
espaços expositivos contemporâneos, reproduzindo o ato mecânico e pavlovia-
no de pesquisas realizadas com animais? O interessante é que a maior parte do 
público de massa que visita os museus hoje não quer nada mais do que isso: 
apertar o botão; entreter-se na alienação do imobilismo de suas próprias vidas 
para o esquecimento definitivo de seu residual humano. 

Enquanto o grande público distrai-se com o apertar de botões sem imagi-
nar para além da proposta do artista, o incomensurável funcionamento e a im-
pressionante capacidade de trabalho concentrado existente na criação das má-
quinas contemporâneas, alguns se apercebem de que foram enganados e que 
o significado da interconexão entre as obras e a ciência está para além da sala 
expositiva. O programa da Bauhaus realizou-se negativamente? A estetização do 
mundo tecnológico proporcionou a humanização do mundo ou o condiciona-
mento completo das experiências estéticas diante sociedade atual? Pergunta difí-
cil de responder, pois não existe ainda uma resposta definitiva para isso. O que 
parece certo é que a negação do modernismo pela nova condição pós-moderna, 
reavivou a prática conservadora nas artes, no sentido em que cabe ao artista 
controlar o processo de fabricação desde que não interfira no que já foi decidido 
para ser produzido de antemão pelo software, pela gama de cores dadas ou pela 
rede simbólica de circulação tautológica da informação. 

O que ocorreu de fato foi a limitação da experiência estética contemporâ-
nea pelo circuito estabelecido pelos parâmetros da comunicação na sociedade de 
mercado. Se a autoria ganha mais e mais espaço, entretanto ela serve somente 
como emblema de um processo de valoração de tal ou tal obra por razões mer-
cadológicas. Foi assim com a pintura nos anos 80 – produzindo ruptura com a 
arte anti-institucional das duas décadas anteriores – para se afirmar conserva-
doramente ao lado da valorização astronômica da arte devassada pelas leis do 
mercado e pela farsa da autoria em contraposição à definição do artista como 
produtor nas sendas da arte contemporânea.

A arte causa espanto ainda, mesmo que ela esteja submetida e compro-
missada com a venda iniludível de um determinado modo de experiência estética 
do mundo, de limitação visual e de entendimento sobre o mundo. Ela constitui-
-se a partir de uma relação de funcionalidade estética inscrita nos parâmetros 
de condicionamento da sociedade atual. Reificação do olhar na medida em que 
a arte pretende cumprir sua função como mais uma peça no conjunto das peças 
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que estão submetidas à lógica de venda, de circulação e de consumo no capita-
lismo. O processo de reificação do olhar e o capitalismo promovem juntos o fim 
do tensionamento da arte com a sociedade e o vinculo histórico entre as duas se 
afrouxou inexoravelmente. O capitalismo transformou as manifestações múlti-
plas da cultura, a arte e a tecno-ciência em ferramentas de seu próprio interesse. 
Com isso, devemos nos precaver das soluções fáceis e da integração não-crítica 
com relação ao novo, mesmo porque estamos condenados a não poder voltar 
atrás. Resta saber como é possível produzir a resignificação dos instrumentos e 
de nossa maneira de viver no mundo atual. 

Quais são os elementos disruptivos da cultura e das artes? Quais são os 
limites do uso da tecno-ciência? Parece cada vez mais evidente que esses limites 
não são mais determinados pelo ser humano comum, desse se espera apenas 
adaptação no processo que lembra a transposição das leis darwinistas para o 
interior das sociedades contemporâneas, alias não se trata da lei de sobrevivên-
cia para o indivíduo, mas para as próprias nações: adaptação ou morte; por sua 
vez, as empresas e sua lógica racional de perpetuação condena os interesses de 
bem-estar social a segundo plano. Os exemplos são de todos conhecidos: Cargill 
e monopólio da matriz genéticas de sementes, Esso e a exploração de petróleo 
na Nigéria, aquecimento global e compra de vastíssimas áreas na Groenlândia 
para exploração de petróleo, diamantes que provocam guerras de bandos mili-
tarizados em Serra Leoa e que são vendidos na Europa, etc. Outra área em que 
a tecno-ciência atua é no corpo humano e não se trata da implantação de código 
de barras ou de chips nos cérebros das pessoas. A tecno-ciência faz parte do 
aparato de controle dos corpos, seres humanos estão reduzidos a corpos, suas 
expectativas diante da vida são controladas pelo aparato técnico-simbólico exis-
tente nas sociedades contemporâneas. Um exemplo disso é a corrida desenfrea-
da para reconstrução do próprio corpo, que é averiguada pelo número massivo 
de pessoas que ingressaram nos últimos anos em academias esportivas ou que 
vão reconstruir seus corpos em clinicas de cirurgia plástica. 

Diga-se de passagem, que essas pessoas são obrigadas a viver em estado 
de ansiedade constante e de insatisfação. Sintomas necessários para que elas es-
tejam integradas na nova ordem mundial, para que sejam consumidoras ávidas 
do último lançamento no mercado ou do nariz da vez. Essa reconstrução cons-
tante do próprio corpo que tenta se adequar aos padrões estabelecidos na hora 
da vez, transformou até mesmo a medicina no seu avesso. A medicina da Grécia 
Antiga, do juramento de Hipócrates, visava proporcionar equilíbrio em estados 
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de desequilíbrio, de desmedida, por isso a medicina seguia o que os Latinos cha-
maram de doutrina dos ânimos. O médico oferecia cura ao paciente a partir do 
equilíbrio dos contrários: o quente e o frio, o seco e o úmido, etc. Ora, a medicina 
de hoje é instrumento para satisfação de necessidades produzidas pelo mercado 
e para realização da desmedida e do desequilíbrio no indivíduo. 

Nesse controle do corpo, estudado a partir de Foucault como biopoder, 
encontra-se aquilo que muito bem definiu Francisco de Oliveira7 como program-
as para remediar o problema da fome no Brasil ou para encarcerar massas de 
trabalhadores inativos nos Estados Unidos. Talvez sirva designar a reconfigura-
ção do mundo atual e a condição humana segundo as narrativas dos filmes de 
terror: Mundo-zumbi é o nome dado ao tipo de construção social de indivíduos 
insatisfeitos que não tem mais prazer de viver, sua vitalidade lhes foi expropria-
da. Definitivamente as pessoas não vivem mais em função da realização de sua 
própria felicidade. 

Nesse mundo que aproxima arte e tecnologia, Eduardo Kac produz ob-
ras, inscrições, conceitos e textos sobre o desafio da ciência e as imensas pos-
sibilidades abertas pelas novas pesquisas cientificas no re-ordenamento da 
vida. O ponto de vista de interconexão entre arte e ciência em Kac é de um 
otimismo desbragado. Já o aparelho celular de Edgar Franco aponta a crise 
da arte e da ciência na sociedade contemporânea. É preciso que nos consci-
entizemos de que a ciência é um instrumento e tudo depende de como e por 
quem ele é utilizado. 
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O AMADOR DE CIDADES E O CONSTRUTOR DE SIGNOS
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Resumo
Este artigo apresenta o pensamento sobre cidades, comunicações visuais em 
geral e arquitetura de dois grandes semiólogos: Roland Barthes e Umberto Eco. 
Suas idéias são complementares e oferecem um instrumental de análise impor-
tante para quem pesquisa nas áreas mencionadas, cooperando para o aprofun-
damento dos objetos de estudo, compreendendo-os de forma mais ampla.

Palavras-chave: semiologia, cidades, comunicações visuais, arquitetura

Abstract
This article presents the thinking about cities, visual communications in general and 
architecture of two greats semiologists: Roland Barthes and Umberto Eco. His ideas are 
complementary and provide an important instrument of analysis for those who research 
in the areas mentioned, working for the completion of objects study, understanding them 
more broadly. 

Keywords: semiology, cities, visual communications, architecture

I. O “amador” de cidades

A semiologia tem sua origem na lingüística:

Em seu Curso de Lingüística Geral, publicado pela primeira vez em 
1916, Saussure postulava a existência de uma ciência geral dos signos, 
ou Semiologia, da qual a Lingüística não seria senão uma parte. Pros-
pectivamente, a Semiologia tem por objeto, então, qualquer sistema de 
signos, seja qual for sua substância, sejam quais forem seus limites: 
imagens, os gestos, os sons melódicos, os objetos e os complexos dessas 
substâncias que se encontram nos ritos, protocolos ou espetáculos, se 
não constituem “linguagens”, são, pelo menos, sistemas de significação. 
(BARTHES, 2000, p. 11)

Roland Barthes (1915-1980), pesquisador francês de suma importância 
para o estudo dos signos, sustenta que a semiologia não é uma causa, uma ci-
ência, uma disciplina, uma escola, um movimento com o qual ele se identifique 
pessoalmente. Acha muito o fato de dar-lhe um nome e abre a possibilidade de 
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revogá-lo a cada instante. Afinal, o que é semiologia para BARTHES (2001, p. 
XIII)? “É uma aventura, quer dizer, aquilo que me advém (o que me vem do Signi-
ficante).” 

Para ele, essa “aventura” efetiva-se em três momentos. O primeiro é de 
encantamento, de ficar maravilhado devido ao contato, em 1956, com a obra de 
Saussure e a descoberta da semiologia como método para a crítica ideológica. 
Barthes (2001, p. XIV) acredita que essa crítica “se quiser escapar à pura insis-
tência de sua necessidade, deve ser e não pode ser senão semiológica [...]”

O segundo momento pode ser considerado como o da cientificidade. No 
período de 1957 a 1963, o pesquisador ocupa-se com a análise semiológica da 
roupa de moda e, ao mesmo tempo, lida com a concepção de um ensino de se-
miologia que tem como resultante o livro “Elementos de Semiologia”. Nas pala-
vras de Barthes (2001, p. XIV): “[...] o que domina esse período de meu trabalho, 
creio, é menos o projeto de fundar a semiologia como ciência do que o prazer de 
exercer uma Sistemática”.

Nessa época, outros pesquisadores trabalham em semiologia sob pers-
pectivas próprias como Greimas e Humberto Eco, veteranos como Jakobson 
e Benveniste juntam-se a estudiosos mais novos como Bremond e Metz. Além 
disso, cria-se uma Associação e a “Revista Internacional de Semiologia”. 

O terceiro momento é o do “Texto” e corresponde a uma fase pós-estrutu-
ralista. Em torno do discurso de Barthes, outros pesquisadores articulam suas 
idéias: Propp, que vincula semiologia e narrativa; Julia Kristeva construindo no-
vos conceitos como paragramatismo e intertextualidade; Derrida deslocando a 
noção de signo, descentrando as estruturas e recuando os significados; Foulcaut 
locando o signo em seu lugar histórico; Lacan e a teoria da cisão do sujeito e Tel 
Quel com seu enfoque marxista.

Barthes (2001, p. XV) esclarece que

[...] esse período se inscreve, em seu conjunto, entre a Introdução à aná-
lise estrutural das narrativas (1966) e S/Z (1970), sendo que o segundo 
trabalho denega de algum modo o primeiro, pelo abandono do modelo 
estrutural e recorre à prática do Texto infinitamente diferente.
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O aludido “Texto” tem, nesse momento, o seu sentido atualizado, distin-
guido-se da obra literária ao exceder o seu campo de abrangência. A sua esfera 
é a do significante e não da significação: 

[...] não é um produto estético, é uma prática significante; não é uma es-
trutura, é uma estruturação; não é um objeto, é um trabalho e um jogo; 
não é um conjunto de signos fechados, dotado de um sentido que se 
trataria de encontrar, é um volume de marcas em deslocamento. (BAR-
THES, 2001, p. XVI)

Apesar de todo o percurso de aprendizagem, a flexibilidade e a possibi-
lidade de mudanças são fundamentais para a cientificidade da semiologia, pois 
não se intenciona que ela seja uma ciência simples e positiva, por uma razão 
primordial:

[...] pertence á semiologia, e talvez, de todas as ciências humanas, hoje, 
apenas à Semiologia, questionar o seu próprio discurso: ciência da lin-
guagem, das linguagens, ela não pode aceitar a sua própria linguagem 
como um dado, uma transparência, uma ferramenta, em suma, uma me-
talinguagem; fortalecida com as aquisições da psicanálise, interroga-se 
sobre o lugar de onde fala, interrogação sem a qual toda ciência e toda 
crítica ideológica são derrisórias: para a Semiologia, pelo menos assim 
desejo, não existe uma extraterritorialidade do sujeito, ainda que fosse 
sábio, como relação ao seu discurso; noutras palavras, finalmente, a ci-
ência não conhece nenhum lugar de segurança[...] (BARTHES, 2001, p. 
XVII) 

Barthes (2001, p. 220) considera que “o espaço humano em geral (e não 
somente o espaço urbano) sempre foi significante”. Para ele a possibilidade de se 
estabelecer uma semiótica da cidade vem de um duplo amor: amor pela cidade e 
pelos signos. Assim, o autor apresenta reflexões que são “de amador, no sentido 
etimológico da palavra: amador de signos, aquele que ama os signos, amador de 
cidades, aquele que ama a cidade.” (2001, p. 219)

Apesar do largo campo, os problemas da significação não têm sido sufi-
cientemente explorados pelos urbanistas em seus estudos teóricos. Ressalta-se 
como exceção o trabalho de Lévi-Straus em “Tristes Trópicos”, uma abordagem 
semântica de uma Aldeia Bororó. Outro exemplo é o do americano Kevin Lynch, 
que, em uma pesquisa mais gestaltista que estrutural, procurou a imagem da 
cidade sob o ponto de vista do usuário. Entre os escritores existe mais sensibi-
lidade para esse tipo de enfoque. Nas palavras de Barthes (2001, p. 221): “Um 
dos autores que melhor exprimiu essa natureza essencialmente significante do 
espaço urbano foi, para mim, Victor Hugo.” 
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Uma das dificuldades de um estudo semiológico das cidades é a contra-
dição entre os seus aspectos funcionais e os semânticos. Roma, a título de ilus-
tração, vive conflitos entre as exigências de uma vida moderna e o seu patrimô-
nio histórico, podendo encontrar, por exemplo, no roteiro de escavações para a 
construção de obras urbanas, valiosos túmulos etruscos.

Outro conflito digno de nota é entre a significação e a razão, “ou pelo 
menos entre a significação e essa razão calculadora que gostaria que todo o 
elemento de uma cidade fosse uniformemente abrangido pelo planejamento”. 
(BARTHES, 2001, p. 223)

O choque entre significação e realidade objetiva também deve ser obser-
vado, pois muitas vezes a geografia percebida nos mapas não condiz com o con-
teúdo simbólico de determinados espaços.

Na concepção de Barthes (2001, p. 224), a cidade 

[...]é um discurso, e esse discurso é verdadeiramente uma linguagem: 
a cidade fala a seus habitantes, falamos nossa cidade, a cidade em que 
nos encontramos, habitando-a simplesmente, percorrendo-a, olhando-a. 
Entretanto o problema é fazer surgir do estágio puramente metafórico 
uma expressão como linguagem da cidade. 

Como orientação para a semiologia urbana, estabelecem-se três observa-
ções básicas. A primeira “é que o ‘simbolismo’ (que deve ser entendido como 
discurso geral concernente à significação) já não é concebido, atualmente, pelo 
menos em regra geral, como uma correspondência regular entre significantes e 
significados.” (BARTHES, 2001, p. 225) 

Fundamental em outros tempos, a noção de léxico, listagem de significan-
tes e significados correspondentes, deixa de ter sentido dentro desse raciocínio. 
No campo da lingüística, essa crítica iniciou-se com Katz e Fodor, discípulos de 
Chomsky. Em psicanálise, “não se pode mais falar de um simbolismo termo a 
termo; essa é evidentemente a parte morta da obra de Freud: um léxico psicana-
lítico já não é concebível.” (BARTHES, 2001, p. 225)

Devido às críticas e polêmicas em torno do léxico, a palavra “símbolo” fi-
cou esvaziada, pois havia, implícita em seu conteúdo, a idéia de que o significan-
te se apoiava no significado. Diante da insuficiência da definição semântica de 
“símbolo”, é mais correto organizar o significante em um universo sintagmático 
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ou paradigmático. Dessa forma a noção de “símbolo” torna-se muito mais male-
ável. (BARTHES, 2001, p. 225-226)

Em semiologia urbana, as tentativas de se organizar um léxico de signi-
ficações para a cidade resultam em malogros. Um exemplo é designação dos 
lugares como significantes e as funções como significados:

Encontram-se, grosso modo, umas trinta funções para um bairro de 
uma cidade (pelo menos para um bairro central da cidade: zona que 
foi bastante bem estudada do ponto de vista sociológico). Essa lista, por 
certo, pode ser completada, enriquecida, afinada, mas continuará sendo 
apenas um nível extremamente elementar para a análise semiológica. 
(BARTHES, 2001, p. 226)

A busca dos significados é provisória, pois eles são mutáveis, fazendo 
com que as análises estejam sempre sujeitas a revisões. Os significados podem 
transformar-se em significantes de outras coisas: trata-se de um jogo extrema-
mente maleável e impreciso onde “os significados passam e os significantes fi-
cam.” (BARTHES, 2001, p. 226)

“A segunda observação é que o simbolismo deve ser definido essencial-
mente como o mundo dos significantes, das correlações e principalmente das 
correlações que nunca se pode fechar em uma significação plena, numa signifi-
cação última.” (BARTHES, 2001, p. 227) 

Isso implica em uma semiologia urbana que trabalhe com a divisão signi-
ficante como estratégia para que se possa captar com maior acuidade as espe-
cificidades dos espaços. Assim, deve-se aprender a recortar microestruturas de 
seus contextos para análises minuciosas e precisas. O caminho inverso também 
deve ser contemplado, a fim de que as macroestruturas sejam atingidas por aná-
lises mais amplas. 

A terceira observação refere-se à propositura da semiologia atual que não 
considera um significado como definitivo. Essa dinâmica prevê que os significa-
dos são significantes para outros e vice-versa. “Na realidade, em qualquer com-
plexo cultural ou mesmo psicológico, encontramo-nos diante de cadeias infinitas 
de metáforas cujo significado está sempre em recuo ou se torna ele próprio sig-
nificante.” (BARTHES, 2001, p. 228)
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Barthes prefere escapar de uma metodologia rígida para a semiologia da 
cidade. O autor aposta na ingenuidade do interlocutor no diálogo com o espa-
ço urbano, mesmo que, para isso, a base dos questionamentos seja de ordem 
pessoal. A multiplicidade de leitores, pessoas com tendências e características 
diferentes, é a riqueza fundamental para a elaboração de uma possível “língua 
da cidade”. Essas leituras multifacetadas são mais importantes que estudos me-
ramente funcionais, pois: 

[...] a cidade é um poema, como muitas vezes se disse, e como Victor 
Hugo exprimiu melhor do que ninguém, mas não é um poema clássico, 
um poema centrado no assunto. É um poema que expande o signifi-
cante, e é essa expansão que finalmente a semiologia da cidade deveria 
tentar captar e fazer cantar. (BARTHES, 2001, p. 231)

II. O “construtor” de signos

O escritor, crítico e professor de semiótica, Humberto Eco, nascido em 
1932, considera que a semiologia é uma disciplina em desenvolvimento e com 
limites imprecisos de abrangência e definição de métodos:

Tanto que ainda nos é lícito perguntar se não será melhor considerá-la 
como um território interdisciplinar dentro do qual todos os fenômenos 
de cultura são examinados sob o prisma obsessivo da comunicação, es-
colhendo em seguida os instrumentos mais adequados, setor por setor, 
para dar-se realce à natureza comunicacional do fenômeno examinado. 
(ECO, 1991, p. 385)

As incertezas, porém, estendem-se a outros âmbitos, como o nome da 
disciplina, que opiniões controvertidas fazem oscilar entre “semiologia” e “semi-
ótica”. A semiologia estaria mais ligada aos conceitos de Saussure; a semiótica 
diria mais respeito às formulações de Peirce e à semiótica morrisiana.

Humberto Eco (1991, p. 386) convenciona

[...]chamar de “Semiologia” uma teoria geral da pesquisa sobre fenôme-
nos de comunicação vistos como elaboração de mensagens com base 
em códigos convencionados como sistemas de signos; e chamaremos 
de “Semióticas” esses sistemas isolados de signos.

Ainda segundo Eco, pode-se listar uma série de semióticas já individua-
lizadas por estudiosos, tais como: códigos naturais, paralingüística, cinésica e 
prossêmica, códigos musicais, linguagens formalizadas, línguas escritas (alfabe-
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tos desconhecidos, códigos secretos), línguas naturais, comunicações visuais, 
semântica, estruturas do enredo, códigos culturais, código e mensagens estéti-
cas, comunicações de massa, códigos retóricos e códigos ideológicos.

Nesse universo, o conjunto definido como “comunicações visuais” pode 
ser subdividido em vários setores tais como: 

Sinalética de alta convencionalização: compreende os símbolos visuais 
reconhecidos e aceitos amplamente, tais como os sinais de trânsito

Sistemas cromáticos: estuda as associações em geral referentes às cores, 
sejam de ordem sinestésica, cultural, emocional etc.

Indumentária: pesquisa o universo dos artefatos gerados pela moda, “o 
seu ponto máximo de formalização é atingido pelas divisas militares e pelos hábi-
tos e paramentos eclesiásticos.” (ECO, 1991, p. 403)

Sistemas visuais verbais: compreende uma ampla esfera. Investiga o cine-
ma e a televisão, estórias em quadrinhos, publicidade, sistemas de papel-moeda, 
rébus, semióticas das cartas de jogo, das cartas de adivinhação e de todos os 
jogos em geral (xadrez, damas, dominó, etc.), estudo dos mapas geográficos e 
topográficos, dos diagramas e dos projetos arquitetônicos, notações corográficas 
e sistema simbólico da Astrologia. (ECO, 1991, p. 404) 

Outros sistemas como: códigos icônicos, iconológicos, estilísticos, e, final-
mente, o estudo do design e da arquitetura.

A sistematização das semióticas, ao mesmo tempo em que organiza as 
áreas de atuação, tende a isolá-las em compartimentos fechados. Isso se contra-
põe ao anseio de se explorar um processo aberto de investigações. Essa contra-
dição é amenizada quando se compreende o caráter processual dos fenômenos 
de comunicação.

E todo discurso que implique a totalidade das perspectivas corre o ris-
co de limitar-se a declarações gerais pelo temor de descer a análises 
particulares que desmantelem a homogeneidade do panorama. Assim, a 
totalidade permanece apenas “asseverada” e a filosofia perpetra um dos 
seus crimes mais consuetos, que consiste em não dizer nada pela pressa 
de tudo dizer. Se quisermos saber o que de fato acontece dentro dessa 
perspectiva de totalidade do processo comunicativo, precisamos descer 
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à análise das suas fases. Então a totalidade do processo se decompõe – 
de perspectiva aberta que era – nos universos “fechados” das semióticas 
que individua. (ECO, 1991, p. 415)

Assim, quando se faz o recorte “arquitetura”, opta-se pela garantia de um 
grau aceitável de profundidade de análise, canalizando-se as indicações semio-
lógicas mais adequadas ao conteúdo em questão. Por “arquitetura”, Eco designa, 
além dos fenômenos arquitetônicos propriamente ditos, os fenômenos urbanís-
ticos e do design. Para o autor:

Se virmos na Semiologia não apenas a ciência dos sistemas de signos 
reconhecidos como tais, mas a ciência que estuda todos os fenômenos 
de cultura como se fossem sistemas de signos – baseando-nos na hipó-
tese de que, na realidade, todos os fenômenos de cultura sejam sistemas 
de signos, isto é, que a cultura seja essencialmente comunicação -, ve-
rificaremos que um dos setores onde ela tem sido mais desafiada pela 
realidade que procura dominar é o da Arquitetura.(ECO, 1991, p. 187)

A arquitetura é um desafio para a semiologia porque é concebida com 
uma determinada função e não para comunicar, pelo menos não diretamente. 
Quando se trata de fenômenos culturais, o desafio para alcançar as chaves ex-
plicativas consiste em verificar se há aspectos comunicacionais tão relevantes 
quanto os funcionais, ou ainda, se outros aspectos funcionais, ainda não desve-
lados, podem vir à tona pela análise semiológica. 

Neste sentido, o que permite o uso da arquitetura (passar, entrar, parar, 
subir, estender-se, debruçar-se, apoiar-se, segurar, etc.) não são apenas 
as funções possíveis, mas antes de mais nada, os significados coligados 
que me dispõem para o uso funcional.(ECO, 1991, p. 190-191)

Na posição de objeto de estudo da semiologia, a arquitetura é considerada 
como um sistema de signos. Para Barthes (2000, p. 43), ”o signo é composto de 
um significante e um significado. O plano dos significantes constitui o plano de 
expressão e o dos significados o plano de conteúdo.”

Segundo o mesmo autor, o “signo é uma fatia (bifacial) de sonoridade, visu-
alidade etc. A significação pode ser concebida como um processo; é o ato que une 
o significante e o significado, ato cujo produto é o signo.” (BARTHES, 2000, p. 51)

Eco (1991, p. 196) reconhece “no signo arquitetônico, a presença de um 
significante cujo significado é a função que ele possibilita.” Mas, salienta que “o as-



393

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

pecto comunicacional, em Arquitetura, prevalece sobre o aspecto funcional, e o 
precede.” (ECO, 1974, p. 136)

Dependendo do enfoque pelo qual se lança luz ao signo arquitetônico, 
o significante pode ter um caráter denotativo, demonstrando funções precisas; 
como, por exemplo, uma escada que tem a função possibilitar a subida. Por outro 
lado, pode-se atribuir ao mesmo significante, significados conotativos. As possi-
bilidades são múltiplas. Por exemplo: “uma cadeira me diz, antes de mais nada, 
que posso nela sentar-me. Mas se a cadeira for um trono, não deverá servir ape-
nas para sentar, mas para fazer sentar com certa dignidade.” (ECO, 1991, p. 202)

Para um melhor entendimento do jogo de funções de características dife-
rentes, convencionou-se chamar de “função primeira” a função denotada e de 
“função segunda” a conotada. Vale ressaltar que “primeira” e “segunda” não equi-
valem a uma hierarquia de importância. Na arquitetura gótica, por exemplo, os 
signos da mensagem “catedral” conotavam complexos de funções segundas: 

[...] sabia-se que a abóbada ogival ou as paredes trespassadas por vitrais 
queriam dizer algo. E esse algo é que aos poucos se foi definindo como 
base em autênticos léxicos conotativos, fundados nas convenções cultu-
rais e no patrimônio de saber de um dado grupo ou de uma dada época, 
determinados por um campo ideológico particular e congruentes com 
ele. (ECO, 1991, p. 205) 

Ao longo da história, as funções primeiras e segundas da arquitetura são 
passíveis de variação. Por exemplo, a função primeira pode se perder enquanto 
a segunda permanece numa proporção razoável. “É o caso do Partenon, que não 
mais se compreende como lugar de culto, mas do qual se capta boa parte das 
conotações simbólicas com base num suficiente conhecimento filológico da sen-
sibilidade grega.” (ECO, 1991, p. 208)

Em outro contexto, a função primeira pode permanecer e extinguirem-
-se as segundas ou perderem-se a primeira e quase todas as segundas. As se-
gundas ainda suportam serem substituídas por subcódigos de enriquecimento. 
São exemplos as Pirâmides do Egito que não funcionam mais como túmulos ou 
referências astrológicas e geométricas, como na Antigüidade. “As Pirâmides, po-
rém, conotam-nos muitas outras coisas, desde os fatídicos ‘quarenta séculos’ de 
Napoleão até uma soma de conotações literárias mais ou menos autorizadas.” 
(ECO, 1991, p. 209)
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A função primeira pode, ainda, tornar-se função segunda. Os “ready 
made”, por exemplo, realizam essa transmutação pela conotação irônica. Tam-
bém é 

[...] o caso da estória em quadrinhos ampliada por Lichtenstein: a ima-
gem da mulher chorando não mais denota mulher chorando – mas 
‘trecho de estória em quadrinhos’ – porém assim mesmo conota, entre 
outros significados, a imagem de “uma mulher chorando vista pela civi-
lização da estória em quadrinhos”. (ECO, 1991, p. 209)

Em outras circunstâncias a função primeira é perdida e substituída por 
outra função primeira, enquanto a função segunda é deformada por códigos 
de enriquecimento. Isso acontece em casos de mudança de uso de objetos e 
edifícios.

Ocorrem, ainda, situações em que as funções primeiras são vagas, desde 
sua origem, e as funções segundas são imprecisas e deformáveis:

É o caso da Praça dos Três Poderes em Brasília. As formas côncavas e 
convexas dos anfiteatros das duas Câmaras, a forma vertical do edifício 
central não denotam de imediato a função das construções – os anfitea-
tros parecem esculturas – e não conotam com exatidão algo facilmente 
reconhecível. (ECO, 1991, p. 210)

A arquitetura é um significante estável enquanto forma sólida, suas pos-
sibilidades de significação, porém, variam segundo o jogo de acontecimentos 
que a história desencadeia. Esse mecanismo está vinculado ao fenômeno co-
nhecido como “consumo das formas” ou “obsolescência dos valores estéticos”. 
Esse fenômeno só começou a ser estudado no século XX por uma razão óbvia: 
a velocidade das transformações tecnológica, social e de comunicação acelerou 
o processo da troca de significados na arquitetura, já que esta se encontra mer-
gulhada na lógica dos contextos. 

Paralelamente à ciranda de significados atribuídos à arquitetura, ou seja, 
ao rápido consumo das formas (rápido revezamento dos códigos e fundos ideo-
lógicos), observa-se, no comportamento contemporâneo, uma célere recupera-
ção e conservação de formas.

Nosso tempo é um tempo de consciência e destreza filológica, que com 
o seu senso da história e da relatividade das culturas está aprendendo a 
“fazer Filologia” quase que por instinto. A voga, por exemplo, do Liberty 
não significa mais que isto: os usuários das mensagens aprendem, com 
descompasso de decênios, a reencontrarem os códigos de leitura de for-
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mas tornadas dessuetas; a reencontrarem fundos ideológicos ultrapas-
sados e a fazê-los reviver no momento em que procuram compreender 
os objetos que sobre eles se tinham formado. O usuário moderno das 
formas passadas aprende, sim, a deformá-las, a ler as mensagens, que 
não mais lhe pertencem, em chaves livres ou aberrantes, mas também 
aprende a achar as chaves exatas. Sua consciência cultural atua como 
móvel de recuperação dos códigos filológicos, enquanto que sua agilida-
de de recuperação amiúde intervém como ruído semântico. (ECO, 1991, 
p. 210-211)

A revalorização de determinados estilos do passado não se dá apenas pela 
compreensão de seus códigos e ideologias de origem. A arquitetura de ontem 
está inserida em um contexto atual e, portanto, sujeita às perspectivas ideoló-
gicas de hoje, que lhe submetem a códigos de enriquecimento. Esse processo, 
porém, por ser extremamente ágil corre o risco da superficialidade. Assim, “a 
vocação ‘filológica’ do nosso tempo auxilia as recuperações das formas, mas 
esvazia tais recuperações de importância.” (ECO, 1991, p. 213)

A arquitetura dispõe de códigos próprios, que podem ser classificados 
como “sintáticos” ou “semânticos”. Os códigos sintáticos referem-se a uma si-
tuação básica de lógica estrutural e dizem respeito aos elementos construtivos 
(traves, forros, abóbadas etc.) sem preocupação com a função do espaço que 
denotam. “Assim, ao nível do que seria, em outros códigos, uma segunda arti-
culação, produzem-se as condições naturais para a significação, embora ainda 
estejamos aquém do significado.” (ECO, 1991, p. 220)

Os códigos semânticos referem-se à articulação dos elementos arquitetô-
nicos, como, por exemplo, elementos que conotam funções segundas: métopa, 
frontão, tímpano etc. Outra articulação é a dos gêneros tipológicos, que podem 
se classificar como tipos sociais (hospital, vila, escola, etc) ou tipos espaciais 
(templo de planta redonda, em forma de cruz grega etc). As possibilidades de 
classificações tipológicas são grandes.

Os códigos arquitetônicos, porém, não são suficientemente instrumen-
tais para se abranger todo o universo das mensagens arquitetônicas. Asseme-
lham-se a léxicos retóricos que alcançam apenas o que já foi experimentado e 
absorvido como solução válida. Se a arquitetura se movesse apenas por esses 
códigos, suas possibilidades inventivas se anulariam, contrariando-se sua vo-
cação de subversão das ideologias vigentes. Dessa forma, é necessária a ajuda 
de códigos externos. Assim, “a Arquitetura parte, talvez, de códigos arquitetônicos 
existentes, mas, na realidade, apóia-se em códigos outros que não os arquitetônicos, 
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e em referência aos quais os usuários da Arquitetura individuam as direções 
comunicacionais da mensagem arquitetônica.” (ECO, 1991,p.230)

Quando Le Corbusier propôs a construção de elevados no lugar das ruas 
tradicionais, obedeceu a um código das exigências futuras que o fez sair da tipo-
logia tradicional. 

Em outras palavras: primeiramente codificou funções possíveis e ainda 
não claramente individuadas pela Arquitetura tradicional, e a seguir, ela-
borou um código das formas que as devem denotar. Procurou o sistema 
de relações que serviria de base à elaboração de códigos dos signifi-
cantes arquitetônicos fora da Arquitetura. Para poder elaborar uma lin-
guagem arquitetônica, fez-se sociólogo e político, higienista e moralista. 
(ECO, 1991, p. 231)

O sistema das funções está fora da linguagem arquitetônica, diz respeito a 
outros setores da cultura e se exprime por outros meios: gestos, relações espa-
ciais, comportamentos sociais, conteúdos abordados pela Antropologia Cultural, 
Sociologia, Cinética e Prossêmica.

Assim, para construir, vê-se o arquiteto continuamente obrigado a ser 
algo diferente dele mesmo. Vê-se coagido a tornar-se sociólogo, político, 
antropólogo, semiólogo[...] E que o faça trabalhando em equipe, isto é, 
pondo a trabalhar consigo semiólogos ou antropólogos, sociólogos ou 
políticos, não muda muito a situação [...] o arquiteto está condenado, 
pela natureza do seu trabalho, a ser talvez a única e última figura de 
humanista da sociedade contemporânea: obrigado a pensar a totalidade 
justamente na medida em que se torna técnico setorial, especializado, 
interessado em operações específicas e não em declarações metafísicas. 
(ECO, 1991, p. 243)

A natureza multidisciplinar da arquitetura parece ser inerente à sua pró-
pria constituição, tornando-a uma fonte de pesquisa muito complexa. Essa mul-
tiplicidade era percebida desde a Antigüidade, por isso, pode-se somar às refle-
xões de Umberto Eco, os ensinamentos de Vitrúvio, autor do mais antigo tratado 
de arquitetura que sobreviveu até os dias de hoje. 

Os primeiros tratados de arquitetura surgiram na Grécia Antiga, por volta 
do século V a.C., e são considerados como marcos do início da teoria da arquite-
tura. Infelizmente, esses escritos perderam-se no tempo. O tratado mais antigo 
que chegou até os dias de hoje foi o de Vitrúvio, De Architectura, elaborado no 
séc. I a.C.. A obra de Marco Lúcio Vitrúvio foi financiada pelo imperador Augus-
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to, dentro de seu projeto de fazer uma série de reformas em Roma, inclusive, a 
cultural. Também foram beneficiados, nessa ocasião, Virgílio e Horácio.

O De Arquitectura é um texto que trata (tratado) a arquitetura sob vários 
enfoques, do filosófico ao técnico. Curiosamente, muitos de seus aspectos mais 
reflexivos continuam válidos hoje. No capítulo I, “A formação dos arquitetos”, 
o autor recomenda que o arquiteto “seja culto, perito em desenho, versado em 
geometria, conheça história, tenha ouvido atentamente os filósofos, saiba músi-
ca, não seja ignorante de medicina, conheça os pareceres dos juristas, conheça 
astronomia e as razões do céu.” (VITRÚVIO, 1993, p. 97)

Como se vê, uma constatação feita há mais de 2000 anos pode somar-se à 
de estudiosos contemporâneos, pois a multiplicidade de conhecimentos exigidos 
para se exercer a função de arquiteto continua sendo uma verdade, embora os 
ramos de conhecimentos citados não correspondam exatamente aos exigidos 
hoje. A interdisciplinaridade e amplitude do saber arquitetônico, pelo visto, con-
tinuarão sendo atributos perenes – desafios que se estenderão indefinidamente 
para quem quer criar os espaços e para quem quer decifrá-los.
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A MODA COMO ALEGORIA NA PINTURA DE CAROLINA VECCHIO
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Resumo
Este artigo, primeiramente, estabelece cruzamentos entre as discussões de al-
guns autores estudados da escola de Frankfurt - estudados na disciplina de Es-
tética, ministrada pela professora Priscila Rossinetti Rufinoni, no 2º semestre 
de 2009 da Universidade de Brasília. Em seguida, busca associá-los à produção 
pictórica da artista Carolina Vecchio – estudante de bacharelado em Artes Plás-
ticas na mesma universidade - sugerindo uma trajetória de apreciação estética 
desses trabalhos relativa a particularidades da imagem de moda veiculada na 
contemporaneidade.

Palavras-chave: fotografia de moda, imagem midiática, alegoria, montagem, 
fetichismo.

Abstract
This article, firstly, establishes relations between discussions of some authors of 
the Frankfurt School – studied in the discipline of Aesthetics, given by the profes-
sor Priscila Rossinetti Rufinoni, on the 2nd semester of 2009, at the University of 
Brasília. Then, it tries to associate them to the painting work of the artist Carolina 
Vecchio – bachelors student of Fine Arts in the same university – suggesting a 
trail of aesthetic appreciation for these works, referred to particularities of the 
fashion image spread in contemporary days. 

Keywords: fashion photography, media image, allegory, montage, fetishism. 

Considerações gerais sobre colagem/montagem, 
alegoria e melancolia na modernidade.

Ao longo do estudo feito na disciplina de Estética na Universidade de Bra-
sília (2º semestre de 2009), tomou-se conhecimento de um grupo de autores 
que, ao se engajarem em discussões acerca das vanguardas – em especial o 
expressionismo e o surrealismo –, conduziram linhas de pensamento muito seme-
lhantes. Em primeira instância, interessam-me as considerações de Walter Ben-
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jamin em seu ensaio Sobre alguns temas em Baudelaire, no qual autor se utiliza de 
conhecimentos da psicanálise – sob influência essencialmente freudiana – para 
poder adentrar à temática da experiência, da memória e do choque. 

Sob o entendimento de Benjamin acerca das teorias psicanalíticas de Sig-
mund Freud, existiriam estímulos externos ao ser humano, dotados de uma es-
pécie de energia que o tiraria de seu estado natural – tanto para o bem quanto 
para o mal-estar; e a essa saída do estado natural dá-se o nome de choque. A 
mente humana, em sua constante busca por equilíbrio tende a enviar tais cho-
ques para o nível do inconsciente, de modo que o que retorna ao consciente 
são lembranças amenizadas do choque. No que reside no inconsciente consiste 
a memória, que por vezes é resgatada frente a estímulos semelhantes aos que 
provocaram o choque inicial1.

É muito bem colocado o exemplo de Marcel Proust, em que seu ato de 
comer uma madeleine embebida em chá o faz de fato resgatar as exatas sen-
sações de sua infância - experiência intensa e real, diferente de uma simples 
lembrança2. A experiência, portanto, se constitui desse recebimento do choque e 
conseqüente produção de memória.

Ocorre, afirma Benjamin, que conforme a presença do choque se torna 
constante, tão mais efetiva é ação do consciente na sua amenização e mais as 
coisas são excluídas do campo da experiência para tornarem-se mera vivência3. 
Não se produz memória dessa relação. É desse fenômeno que Benjamin está a 
falar quando se refere às informações jornalísticas – elas se excluem da experi-
ência do leitor, uma vez que são apresentadas desconectadas umas das outras 
e de seus reais contextos; são de fácil e constante disseminação e feitas em lin-
guagem a mais concisa e padronizada possível. Tal tipo de veiculação do jornal 
parece criar uma distância entre a informação e a realidade do leitor no sentido 
de amenizar o choque. Os fatos estão lá, temos conhecimento deles, mas eles 
não nos atingem a experiência, não são incorporados à memória4. Conseqüência 
disso é que o indivíduo não se aproprie das coisas e passe a responder com in-
diferença aos acontecimentos.

É justamente a essa indiferença que os surrealistas – também analisados 
por Benjamin em um artigo específico sobre tal vanguarda – se referem em sua 
crítica à metáfora moral. A pensar no cunho revolucionário do surrealismo, era 
defendida a constante renovação das metáforas morais, de modo que essas, em 

1 Walter Benjamin, Sobre 
alguns temas em Baudelai-
re. p. 108 e 109.
2 Ibid., p. 106.
3 Ibid., p. 111
4 Ibid., p. 106 e 107
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virtude de seu inevitável envelhecimento, não perdessem seu efeito revolucioná-
rio5 – ou o efeito do choque, a transpor tal idéia aos conceitos da psicanálise. Não 
é difícil perceber que também aqui estamos falando do efêmero efeito da alego-
ria, que com o passar do tempo se transforma em melancolia, em inércia – a exata 
inércia que os revolucionários buscam eliminar da sociedade moderna, por meio 
de novos modos de sempre reavivar o choque, para que se dê a experiência e os 
indivíduos se movimentem no sentido da transformação social.

 O conceito benjaminiano de alegoria, portanto, deve ser esclarecido, uma 
vez que também se relaciona a essa discussão. A alegoria consistiria em uma 
imagem que se reporta a um significado fora de si, ou seja, destacam-se as coi-
sas de suas propriedades primeiras a fim de que, à vontade de nosso remaneja-
mento, possam remeter a outros significados que não os seus. É um processo 
comumente comparado ao esquartejamento de um corpo – as partes que cons-
tituem uma alegoria, para pertencer a ela, devem primeiramente morrer para 
suas próprias essências. Além disso, por ser narrativa e dada em uma sucessão 
temporal, a alegoria traz em si um caráter de efemeridade e por isso, seria sem-
pre uma referência à morte. E dessas relações com a morte surge a relação do 
alegórico com a melancolia6. 

Segundo essas visões de Benjamin acerca da alegoria e da experiência, é 
possível recordar também a questão da própria estética surrealista da colagem 
(ou montagem), constituída pela retirada dos objetos de seus contextos naturais 
e conseguinte remontagem deles, associados a significações diversas das suas 
primeiras – da mesma forma em que a nós se apresentam as notícias de jornal, 
as quais, por esse caráter, são mostradas por Benjamin como desencadeadoras 
de relações superficiais, afastadas do âmbito da experiência. A partir dessa pers-
pectiva, torna-se mais compreensível a crítica de Theodor W. Adorno dirigida a 
tal procedimento e, por ironia dos fatos, à escrita do próprio Walter Benjamin7. 
Adorno fala em favor da dialética. Segundo ele, não se podem simplesmente 
emparelhar conceitos diversos sem estabelecer entre eles uma mediação, pois 
isso corresponderia a um processo positivista, sob o qual se criam verdades su-
perficiais que nos afastam da essência dos acontecimentos. Em outras palavras 
– benjaminianas –, isso exclui os conceitos do campo da experiência. 

Percebemos então uma possível contradição surrealista. Entendemos o 
estado melancólico moderno no sentido de uma inércia perante os fatos e as 
coisas, pois esses estão distanciados da própria realidade do indivíduo. O movi-

5 Walter Benjamin, O 
surrealismo – O último 
instantâneo da inteligência 
européia, In.: _ Magia e 
Técnica, Arte e Política. 
p. 34.
6Walter Benjamin, Origem 
do drama barroco alemão, p. 
204 a 206.
7 Alexia Bretas, Pensar ao 
mesmo tempo dialética e 
não-dialeticamente: Adorno, 
leitor de Benjamin.
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mento, que fala em favor da revolução e da quebra dessa “melancolia social”, se 
utiliza de procedimentos de colagem para tal. E tais procedimentos, reconduzem 
à morte da experiência das coisas, que novamente conduz à melancolia. A mon-
tagem surrealista, portanto, pouco se distancia do caráter efêmero da alegoria: 
causa estupefação inicial, mas tende à morte, pois está afastada da experiência. 
Assim sendo, a crítica de Adorno resulta que, em se tratando de fins revolucio-
nários, o movimento surrealista teria andado em círculos.

Além desse autor, Georg Lukács também acusou os vanguardistas em 
geral de adotar o mesmo procedimento que o sistema por eles criticado tão fer-
renhamente: o procedimento de não revelar as mediações contidas entre as coi-
sas, conduzindo essas a um distanciamento da realidade dos indivíduos8 – uma 
crítica atrelada à feita por Karl Marx ao falar do fetichismo da mercadoria, que se 
dava pela abstração das relações que deram origem ao produto mercadológico 
final9. No processo da montagem, as vanguardas ofereceriam relações imediatas 
de significados, nos exatos moldes do capitalismo, por isso Lukács fala em favor 
da literatura realista como a única que poderia suscitar transformação social. 
Contudo, surgem dúvidas quanto a essa crítica dirigida à arte, uma vez que, 
ao contrário do mercado, a proposta dessa seja justamente incitar a mediação, 
considerando que de fato essa mediação não aparece. Em vista de que as pro-
postas vanguardistas colocaram em cheque o próprio conceito de obra de arte, 
acabando por expandi-lo ao infinito e gerando as mais diversas polêmicas, a arte 
da atualidade já se apresenta ao espectador como um enigma. Assim sendo, 
torna-se completamente diversa da dinâmica do mercado, segundo as quais se 
recebem os elementos prontos, por fácil assimilação sem que se necessite ques-
tionar suas origens e seus objetivos em relação ao público alvo. Quero dizer que 
ler a arte a contrapelo é um convite que, por sua própria natureza, ela mesma faz 
ao espectador.

Acerca da Cultura Visual e da arte institucionalizada.

O termo Cultura Visual é hoje em dia largamente empregado para desig-
nar um estudo amplo da veiculação de imagens na atualidade, como um concei-
to de arte expandida, especialmente se tratando de meios de comunicação em 
massa, como o cinema, a televisão, a publicidade, as histórias em quadrinhos, 
entre outros.10

8 Georg Lukács, Trata-se 
do realismo!, In.: MA-
CHADO, Carlos Eduardo 
Jordão. Um Capítulo da 
História da Modernidade 
Estética, p. 205.
9 Karl Marx, O Capital, p 
72 - 78.
10 Christine Ballangee-
-Morris, Vesta A.H. 
Daniel e Patricia L. Stuhr, 
Questões de diversidade 
na educação e cultura 
visual, comunidade, justice 
social e pós-colonialismo. 
In.: BARBOSA, Ana Mae. 
(Org.) Arte/Educação Con-
temporânea (Consonâncias 
Internacionais). P. 264.
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Para esta presente análise, o que de fato é importante acerca de tal te-
mática é que, relacionando-a aos apontamentos anteriores, é perceptível que 
as mudanças que desencadearam o processo que culmina na atual saturação 
imagética do cotidiano, se inicia com a sociedade industrial do século XIX. Marx, 
Benjamin, Adorno e Lukács estão a perceber novas peculiaridades no sistema, 
que só se acentuaram com o passar dos anos até os dias de hoje.

Vimos que quando Benjamin fala em melancolia, refere-se a um estado 
de inércia em que se colocam aqueles que vivem da apreciação alegórica, em 
decorrência de seu efeito efêmero de estupefação. Esse estado se torna inerente 
ao indivíduo contemporâneo em relação às imagens de seu cotidiano, visto que 
esse último está completamente saturado de informações imagéticas, advindas 
de infinitos contextos diferentes e com a máxima variedade de objetivos comuni-
cativos possíveis – o processo da montagem aqui se dá por excelência. Desenvol-
ve-se então, como alguns autores preferem denominar, uma cegueira advinda do 
excesso11. A oferta de imagens é tão absurda, que essas caem na normalidade, 
na inércia, na melancolia. Trata-se de enxergar, mas nunca de fato ver; ou em 
termos utilizados por Benjamin, trata-se de uma vivência sem experiência. 

O processo parece cíclico e contraditório: o mercado percebe que para 
atingir o consumidor é necessário provocar o choque e assim procede; mas con-
forme a utilização do choque se torna recorrente, a tendência é que esse caia 
em normalidade e perca seu efeito. Diante disso, o mercado faz contorcionismos 
para manter a atenção do consumidor e bombardeá-lo com choques cada vez 
mais surpreendentes, por meio de novas estratégias, tecnologias e mídias. Dian-
te de tal processo, percebemos que Adorno a ele se refere para fazer uma crítica 
à arte, quando afirma que essa, em uma eterna busca pela novidade, se iguala à 
dinâmica do mercado. 

Embora se esteja de acordo com a comparação do autor, há de se perce-
ber que ainda que estejamos falando em dinâmicas semelhantes, as instâncias 
de comunicação exercidas pela arte institucionalizada e pela imagem de mídia 
possuem diferenças consideráveis. As colagens produzidas a partir da segunda 
tendem a direcionar o olhar do espectador – ou simplesmente o deteriorar – sem 
que esse o perceba. Se um objeto visual é cotidiano, a tendência é que sobre ele 
ocorra uma aceitação; ele faz parte da realidade, ainda que sua conformação, 
analisada por um olhar acurado, esteja justamente a distanciar o espectador des-
sa realidade, como a mencionada notícia de jornal. A produção de arte, contudo, 

11 Terminologia utilizada 
por Paulo Viveiros, em 
mesa redonda ocorrida no 
3º Simpósio Internacional 
de Arte Contemporânea 
do Paço das Artes, na Uni-
versidade de São Paulo, 
27/10/2009.
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hoje parece necessariamente extra-cotidiana; ironicamente, justo o contrário do 
que pretendiam as vanguardas12. Ainda que dentro da galeria se reproduza um 
elemento de cultura visual exatamente como ele é visto no dia-a-dia, a institui-
ção de arte em si não permite que ele seja visto com um mesmo olhar. Afirmo o 
poder da instituição, porque mesmo que consideremos a obra produzida fora da 
galeria, o simples status de “arte” a faz ser percebida com outros olhos e, ainda 
que o artista opte pela saída do espaço de veiculação de arte, pelo anonimato e 
pelo silêncio (no sentido de não divulgar o trabalho), há de se convir que ele não 
poderá simplesmente reproduzir a imagem midiática, pois nada distinguiria seu 
trabalho dela própria. Ou seja, a montagem da arte está lá para que, dentro da 
re-significação proposta, o espectador deva estabelecer ele mesmo a mediação 
entre os elementos; e ele o fará ou porque sabe que aquilo se diferencia do que 
ele vê em seu contexto ou simplesmente porque aquilo é chamado arte. Para 
exemplificar, poderia citar a obra de José Spaniol A História do Homem, que con-
sistia em cartazes feitos por tipografia, colados em muros da cidade, perto de 
calçadas. Se parecia com um anúncio comum, mas chamava a atenção das pes-
soas quando elas percebiam que não era. Embora não soubessem se aquilo se 
denominaria arte, os passantes muitas vezes eram detidos pelos cartazes, pois 
eram algo extra-cotidiano e lhes demandava uma decodificação mais complexa 
do que a publicidade comum.

Fig. 1: A historia do homem, tipografia, 200 x 280 cm, 1994.

12 Peter Bürger, Teoria da 
vanguarda. p.120.
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 A pintura de Carolina Vecchio

Carolina, atualmente estudante de bacharelado em Artes Plásticas na Uni-
versidade de Brasília, vem desenvolvendo desde 2007 uma pesquisa em pintura 
a óleo. Nas pinturas em questão, Carolina Vecchio se utiliza de fotografias de 
moda como ponto de partida, escolhe sempre figuras femininas e as reproduz 
na pintura, recriando contextos espaciais, alterando feições, olhares, tonalidades 
de pele e experimentando propriedades diversas da tinta – como transparências, 
escorrimentos e empastos. Ao fim, suas modelos adquirem expressões bastante 
diversas das originais.

Ao trazer à obra de Carolina Vecchio todas as considerações feitas até ago-
ra, é primeiramente perceptível a relação desta com a imagem de mídia no que 
se trata à temática das pinturas. O universo da moda é, por excelência, um dos 
ícones do sistema capitalista e da publicidade. Sabe-se que a utilização de mode-
los – majoritariamente femininos – reproduz, na verdade, um desejo consumidor 
pela beleza idealizada e, mais do que isso, cristaliza estereótipos dessa beleza.

Chama-me a atenção uma frase de Benjamin no contexto em que ele aden-
tra à questão da aura das coisas: “(...) a inacessibilidade é uma qualidade funda-
mental do objeto de culto”13. Tal apontamento, embora não exatamente referido 
à presente questão, parece muito bem se adequar ao papel exercido pelos mo-
delos na publicidade em geral, uma vez que essas pessoas sejam escolhidas 
justamente por serem dotadas de um padrão físico de difícil acesso. As massas, 
então, podem cultuar essas imagens. Ocorre que no atual sistema, como vimos 
anteriormente, as metáforas/alegorias necessitam de constante renovação, pois 
tendem sempre à morte, passada sua estupefação inicial. Não há porque duvidar 
que o mesmo ocorra com os estereótipos de beleza utilizados pela publicidade e 
pela moda.

As modelos do universo propagandístico, por terem suas imagens larga-
mente disseminadas sem grandes variações de seu padrão de beleza, também 
caíram em uma normalidade, como se ao se tornarem quase parte da paisagem, 
seu choque do belo inacessível perdesse a maior parte de seu poder, dependen-
do muito mais de recursos visuais de fotografia e design gráfico para se desta-
carem, assim como do aumento nas dimensões físicas dos outdoors e cartazes. 
É notável que para o universo cotidiano de imagens, a beleza-padrão tenha se 
tornado o normal – ela em si não é mais motivo de choque. É uma alegoria enve-

13 Walter Benjamin, Sobre 
alguns temas em Baudelai-
re. p. 140.
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lhecida. Carolina Vecchio, por sua vez, retoma o choque do espectador perante 
essas figuras femininas da cultura visual quando materializa nelas a morte que, 
anteriormente, era apenas uma referência inerente à alegoria. 

Suas mulheres possuem tons de pele pálidos, geralmente tratados em co-
res frias. Alguns corpos parecem translúcidos por efeito da transparência da tin-
ta e conseqüente fusão entre figura e fundo – adquirem aspecto fantasmagórico, 
imaterial (fig. 2 e 3). Outros, cadavéricos, possuem tom azulado de putrefação 
(fig. 1). E outros, ainda, simplesmente parecem demasiado artificiais, como se ao 
invés de pele, fossem de cera ou porcelana (figs. 4 e 5). Associadas à ausência 
de vida, é possível então identificar na pintura de Vecchio três tipos diferentes 
de representações femininas: fantasmas, cadáveres e autômatos. O olhar des-
sas figuras também é propositalmente trabalhado, se tornando completamente 
catatônico em alguns momentos e, em outros, a conter em si algum aspecto de 
humanidade, simplesmente se perde em uma melancolia profunda.

Fig. 2: À espera. Óleo sobre tela, 85x120cm. 2008
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Seria justamente o vazio que caracteriza a figura das modelos, pois ain-
da que na realidade sejam seres humanos com história, personalidade, gostos 
e sentimentos, pela disseminação midiática estão reduzidas somente à própria 

Fig. 3: Sem Título. Óleo sobre tela, 155x190cm. 2007

Fig. 4: Sem Título. Óleo sobre tela, 130 x 88 cm. 2008
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imagem. Aos olhos da população, se tornam seres demasiado distantes da reali-
dade, objetos de culto - fetiches, a considerar que, segundo a concepção marxis-
ta, a fetichização das coisas advenha justamente de uma abstração dos processos 
que lhes deram origem. Ou, transpondo à análise de Georg Lukács, da montagem 
vanguardista. Ou ainda, possivelmente dentro da crítica adorniana, da ausência 
da mediação dialética. É possível observar que tais autores estão a falar de um 
mesmo aspecto dentro de contextos diferentes e, a trazer essa discussão ao uni-
verso das modelos, a mediação ausente entre elas e o espectador consistiria na 
identidade14 – o que as constituiu como seres humanos individuais. Sua imagem 
é como o produto final, a mercadoria que chega ao consumidor sem revelar suas 
origens. Estão, por fim, reificadas e são a face da melancolia perante a própria 
morte. Dentro à pintura de Carolina Vecchio, todas essas significações foram, de 
certa forma, trazidas à literalidade.

A reconhecer as atribuições dessas mulheres, não há como não compará-
-las também à Nadja de André Breton, citada por Benjamin em seu artigo sobre 
o Surrealismo15. Figura misteriosa e objeto do dito amor cortês16 do autor, Nadja 
é fantasmagórica, desprovida de identidade e está o tempo todo a mediar as re-
lações do autor com o mundo das coisas. Ela sempre se refere a algo externo a 
si própria, quase sempre a elementos contidos na cidade de Paris. Assim sendo, 

Fig. 5: Travessia, óleo sobre tela, 100x116 cm, 2008.

14 Christine Ballangee-
-Morris, Vesta A.H. 
Daniel e Patricia L. Stuhr, 
Questões de diversidade na 
educação e cultura visual, 
comunidade, justice social e 
pós-colonialismo. In.: BAR-
BOSA, Ana Mae. (Org.) 
Arte/Educação Contemporâ-
nea (Consonâncias Interna-
cionais). P. 269 – 272.
15 Walter Benjamin, O 
surrealismo – O último 
instantâneo da inteligência 
européia, In.: _ Magia e 
Técnica, Arte e Política. p. 
24 e 25.
16 Ibid.
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Nadja se aproxima às modelos na publicidade, cujo papel é, pela destituição de 
suas próprias identidades, mediar as relações de desejo entre o consumidor e o 
produto a ser vendido – elas morreram para si, a fim de só se referirem às coisas. 

Conclusão

Na pintura de Carolina Vecchio, a eterna referência que a alegoria faz à 
morte está explícita, materializada. Por seu inevitável envelhecimento, o caráter 
alegórico inerente à figura das modelos disseminadas na mídia as condena a 
um desaparecimento frente à melancolia da multidão, cega pela saturação das 
imagens cotidianas. 

Contudo, ao serem relidas na pintura de Vecchio, essas imagens da moda 
tornam a serem vistas. Há uma renovação da metáfora, uma nova estupefação 
alegórica, que é capaz de chamar novamente a atenção do observador e retirá-lo 
– ainda que temporariamente –, de seu estado melancólico, causando-lhe inquie-
tação. E ele assim procederá, pois como foi dito anteriormente, esse se tornou 
um papel da arte. Em síntese, por uma curiosa contradição, é a literalidade da 
morte aqui conferida à imagem das modelos que as permite um retorno à vida.
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Resumo
Este artigo apresenta algumas reflexões acerca de uma relação criativa entre arte 
e literatura. Propomos uma aproximação que possa criar “vasos comunicantes” 
entre ambas, apontando possibilidades de convergência no campo poético, atra-
vés do estudo de algumas visualidades propostas para o personagem Ulisses, da 
obra Odisséia, de Homero.

Palavras-chave: tradução, arte e literatura, arte contemporânea, Ulisses, Odisséia.

Abstract
This paper presents some ideas about a creative relationship between art and 
literature. We propose an approach that can create “communicating vessels” be-
tween the two, pointing out possibilities for convergence in the poetic field, by 
studying some visual proposals for the character Ulysses, from the book Odys-
sey by Homer.

Keywords: translation, literature and art, contemporary art, Odysseus, Odyssey.

Introdução

Ver precede as palavras.  A criança olha e reconhe-
ce, antes mesmo de poder falar. (BERGER, 1998, p.9)

Desde a poética de Aristóteles, passando pela célebre expressão “Ut pictora 
poeisis”, de Horácio, e por Laocoonte de Lessing, até a nossa contemporaneidade, 
a relação entre arte e literatura tem sido debatida e estudada em diferentes cam-
pos. O objetivo deste trabalho é refletir acerca da possibilidade, primeiro, de uma 
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relação criativa entre arte e literatura, e, segundo, propor uma aproximação que 
possa criar vasos comunicantes entre ambas, apontando possibilidades de con-
vergência no campo poético, através do estudo de algumas visualidades propostas 
para o personagem Ulisses, da obra Odisséia, de Homero. As diversas operações 
híbridas, processos do campo ampliado da arte contemporânea constituem es-
paço e tempo para que as experimentações, os contágios entre as fronteiras se 
estabeleçam e se recriem. O mote é recriar-se, é a continuidade de uma em outra.

Ulisses e as viagens em torno de si mesmo

Só há um retorno possível para Ulisses e este é para si mesmo. Toda 
narrativa ulisseana perpassa a idéia de seu retorno ou a necessidade deste. Um 
único objetivo é perseguido: seu retorno a Ítaca e a conclusão de seus feitos, 
porque estes só podem ser consagrados na sua volta, primeiro por constatá-lo 
vivo, e, segundo, porque através da memória do próprio Ulisses suas aventuras 
e desventuras serão imaginadas pelos seus. 

Imagem, imaginação e imaginar têm a mesma raiz semântica e todos têm 
uma estreita relação com a faculdade de ver, e, portanto, só é possível “ver” os 
feitos do herói através da sua fala; só se poderá conhecê-los quando de seu re-
torno, quando Ulisses for visto e quando este rememorar seus feitos, quando 
construir com suas palavras, que são da ordem do verbal, as imagens de seus fei-
tos, que é da ordem do imaginário. É nessa troca, ou poder-se-ia dizer simbiose, 
em que palavra e imagem se valem uma da outra para se construírem, que está 
a força desta narrativa e, por conseguinte, do próprio personagem.

Ulisses é um personagem que se forma na maneira como se relaciona 
com suas aventuras e vai se construindo a partir delas. Mas, isso só se proces-
sará, através da construção imagética que estas possibilitarão. Só se conhecerá 
Ulisses através de seus feitos e estes só se darão através de sua imaginação, de 
sua imagem, do processo de ver através do imaginar. Neste sentido, Ulisses é 
visual; ele se constrói no ato de ver. Ulisses é visual não porque produz imagens 
ou por elas é produzido, mas porque as constrói na imaginação daqueles que o 
lêem ou vêem. Ele é o sentido maior das imagens por ele criadas e que são tra-
zidas e traduzidas por suas palavras que provocam o ato de imaginar. Ulisses só 
existe nas possibilidades de se poder criá-lo, ele só existe porque antes já está 
em pensamento, porque antes no texto foram criadas as possibilidades para ser 
visto. (LAGE, 2004) 
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Ulisses em suas viagens pelo desconhecido empreende aventuras onde 
sua personalidade vai-se desvelando. Sua presença em a Odisséia, de Homero 
dá-se  numa profusão de situações onde Ulisses nunca é conhecido totalmente. 
Segundo Lage,

(...) as viagens e o retorno de Ulisses estão relacionados ainda a outros 
discursos, o que configuraria uma viagem mais ampla pelo imaginário 
grego (...) É portanto dentro desse vasto universo de imagens e palavras 
que se configuram as representações da Odisséia, de forma múltipla e 
escorregadia (2004, p. 63).

Para que as visualidades de Ulisses se manifestem é necessário que a labi-
lidade ou suas diversas facetas imagéticas se manifestem. É complicado estabele-
cer precisamente como se daria na história seu caráter visual, já que, por exemplo, 
em nenhum momento da narrativa, suas descrições físicas são detalhadas e, em 
muitos casos, poucas são as descrições de outros personagens que a compõe. O 
que tornará possível a recriação do mito de Ulisses, visualmente, será a força da 
linguagem, ou seja, as condições criadas para que o personagem possa existir vi-
sualmente tanto no texto literário quanto em suas traduções plásticas.

O mito só existe na mente de quem o cria. Ou melhor, toda a imagética 
da Odisséia e, por conseguinte, de Ulisses, está na sua característica imaginária. 
Conforme Lage,

(...) sabemos que a Odisséia de Homero gerou e continua gerando até 
nossos dias inúmeras representações visuais na esfera das artes plás-
ticas e do cinema. Atribuo essa ampla iconografia às características do 
discurso homérico, que favorece a imaginação plástica, mas também o 
exercício permanente do diálogo entre as artes, que encontram na tradu-
ção intersemiótica um caminho fecundo de expressão e criação artística 
(2004, p. 63).

Para concluir, podemos dizer, nas afirmações de Lage, que é a própria 
construção do texto homérico, na sua narratividade, que vai dar o subsídios 
poéticos aos tradutores para que estes realizem a transposição poética de que 
nos falou Haroldo de Campos (1970, pp.22-23). Há uma possibilidade intrínseca 
de transposição criativa no texto da Odisséia assim como em seu protagonista: 
Ulisses é imagético porque na construção lábil de sua personalidade são con-
feridas a todo o momento artimanhas composicionais para que tal empresa se 
realize. O senhor de Ítaca, esposo de Penélope e pai de Telêmaco, é o Polymetis, 
“que transformou seu ser ‘coisa – alguma’, ‘ninguém’ em arma”, nas palavras de 
Seligmann (2005). 
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Tradução, transcriação 

As imagens foram feitas para serem vistas... As palavras escritas, para 
serem lidas, ditas... Mas, é possível um momento onde as duas possam, se mis-
turando, abarcar uma o fenômeno da outra? É possível no campo da poética. 
Não há semelhança entre uma e outra, o que há é um processo de construção da 
poética de ambas. Plaza, citando Otavio Paz, escreve que

(...) fazer tradução toca no que há de mais profundo na criação. Traduzir 
é pôr a nu o traduzido, tornar visível o concreto do original, virá-lo pelo 
avesso (...) à maneira de vasos comunicantes, tradução e invenção se re-
troalimentam. Para O. Paz a tradução é uma operação análoga à criação, 
mas se desenvolve em sentido inverso. (PAZ, apud PLAZA, 1987, p.39) 

A literatura constrói seu corpo através da narrativa, do encadeamento de 
ações, onde diversas situações vividas por personagens são contadas e a arte 
contemporânea através de diversas operações processuais  se deixa contaminar 
pela palavra escrita e talvez este seja o termo mais apropriado para uma das pos-
síveis relações entre arte e literatura: a contaminação. Para Gerheim, 

Serve de fio condutor para pensarmos as diversas formas de linguagem. Po-
demos identificar aquela em que a linguagem tem dimensão sensível e inclui 
a percepção e na qual a convergência de palavra, imagem e objeto parece 
natural; e outra em que as idéias gerais se sobrepõem ao particular concreto 
e na qual a abstração predomina sobre a percepção sensível (2008, p.8).

O problema da leitura visual de uma obra literária reside no fato de que 
maneiras, ou, tempos distintos, existem para cada leitura, ou seja, ler um livro de-
manda mais tempo ou oferece mais possibilidades para se ler, do que uma pintu-
ra, fotografia, dadas as especificidades estruturais e poéticas. Uma pintura jamais 
corresponderá a um livro e vice-versa, por mais que ambas tenham similaridades. 

O problema da tradução da obra literária para a visual reside no fato de 
que uma linguagem verbal não traz em si características de comunicação ou de 
estrutura que sejam compatíveis com a linguagem visual. Essa transposição só 
seria possível se pensarmos em formas ou deformas que possibilitem uma outra 
leitura, ou visada, se assim pensarmos em termos fenomenológicos. O crucial 
não estaria na reprodução e sim na recriação, ou como já mencionamos anterior-
mente, o importante não é tentar reproduzir por outros meios, mas sim criá-la 
em outro lugar que não o seu de origem. O que faz o valor de uma obra poética 
não estaria tanto em seu caráter original, ou como pontua Hirashima
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(...) a equivalência nem sempre implica em semelhança imediata entre o 
‘original’ e o ‘traduzido’, ou seja, a tradução não se pauta pelo princípio da mime-
se. (2007, p.35). Sua força está na possibilidade que esta obra poética traduzida 
tem em transmutar-se a todo o momento, a sua força de recriar-se.

É possível pensar em uma equivalência de processos? Um processo que 
se estabeleceria na forma como se constrói a obra? Mesmo que a obra não se 
faça na mesma linguagem ela estaria alicerçada pelo mesmo processo poético, 
ou seja, o que se faz equivalente não seriam elementos iguais ou uma semelhan-
ça estrutural, mas sim o processo de criação. Não é o significado intrínseco que 
se deve observar ou buscar, mas, já que estamos falando de elementos estéticos, 
poéticos, devemos justamente nos guiar por estes, observando muito mais uma 
relação de contigüidade pela poética do que pelo significado pré-existente. Na 
realidade existe é um significado que se dá pelo processo poético de construção 
de sentido, como afirma Plaza:

[...] é que toda operação de substituição é [...] uma operação de tradu-
ção – um signo se traduz em outro – condição, aliás, inalienável de toda 
interpretação: o sentido de um signo só pode se dar em outro signo. 
Esta operação, sob o prisma da função poética, apresenta-se hiperboli-
zada, visto que nesta a equivalência (paradigma) é promovida a recurso 
constitutivo da seqüência. Os constituintes da linguagem poética, assim, 
tanto na sua ligação interna (ao código), quanto na sua ligação externa (à 
mensagem) operam sob a dominância do eixo da similaridade: um signo 
se traduzindo em outro (1987 p.27).

Aquilo que lemos e que nos possibilita compreender ou divagar por ima-
gens mentais tem sua forma própria de criar este processo através do encadea-
mento de palavras e seus sentidos vão construindo no leitor diversas sensações 
que são traduzidas pelo intelecto. Da mesma maneira, aquilo que vemos nos 
possibilita ver e decodificar o que as imagens representam em suas caracterís-
ticas visuais, tendo também sua forma distinta de criar seu processo através de 
visualidades e seus sentidos que irão construir em nós percepções diversas que 
serão traduzidas pelo intelecto.

Cada sistema de significação tem sua maneira de provocar sensações e, 
por conseguinte, sentidos. Todos provocam sentidos, estabelecendo relações de 
significação. Mas existem características que só são específicas de cada sistema, 
e, por isso mesmo, jamais se poderá querer que vejamos coisas em obras literá-
rias ou queiramos ler coisas em obras visuais. O que é visto ou visível está inse-
rido no campo do visual e, por isso mesmo, responde a questões deste universo, 
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está para o olhar assim como o que é verbal está à fala e, por conseguinte, para a 
escrita.  Podemos pensar metaforicamente que existe uma maneira de olharmos 
um texto ou imaginarmos uma escrita das imagens. Na sua essência um sistema 
só consegue responder as questões de sua esfera, se manifestar no seu cam-
po de atuação, ou seja, a linguagem diz respeito à fala e a escrita, mesmo que 
pensemos na ordem da linguagem para todas as formas de expressão sempre 
haverá diferenças e estas não se extinguem no simples ato de processá-las em 
consonância. (GERHEIM, 2008)

É, portanto, no campo poético onde ambas as obras poéticas estão inse-
ridas que se dará a relação interpretativa, a tradução de seus meios que é pode 
ser entendida como uma traição1, uma subversão aos seus próprios meios, ou no 
campo ampliado, que caracteriza a arte contemporânea:

  É em Rosalind Krauss que encontraremos a noção de “campo amplia-
do”, possibilitando considerar diferentemente a prática do artista, locali-
zada não mais, evidentemente, dentro da noção pré-moderna dos ‘gêne-
ros artísticos’, nem nas particularidades dos diversos meios empregados 
(e em suas possíveis misturas e hibridizações) para a realização do pro-
jeto plástico (BASBAUM, 2007, p. 25).

O visual em Ulisses estaria impregnado por seu caráter literário e, tam-
bém, nas possibilidades que este apresenta para ser visualizado, ser recriado 
visualmente e isto só seria possível por que há uma necessidade da imaginação, 
primeiro porque o herói cria-se através da narrativa, onde a todo o momento, é 
necessária uma construção imagética para sua visualização. O mundo ulisseano 
ou homérico, repleto de lugares, de paisagens, volúvel em suas descrições e 
digressões aponta para diversas possibilidades imagéticas. A imagem está im-
pregnada no texto sob uma leve e tênue tessitura narrativa que vai tecendo fios, 
linhas, traços, riscos, assim como um poeta delineia seu poema, assim como um 
desenhista escreve os contornos de seu desenho e o submete ao preenchimento 
volumétrico do efeito de luz e sombra. 

A todo o momento o olhar é traído na Odisséia e, com isso, podemos di-
visar que esta, também, é uma das características que o mito recebe quando é 
transportado para outras esferas das artes e, neste caso, em especial para as 
artes plásticas. Ulisses não é visual porque em suas características literárias 
existem elementos visuais, mas sim porque este personagem agrega qualidades 
imagéticas que possibilitam a qualquer recriador2 transformá-lo de personagem 
estritamente literário em visual. Ulisses é visual porque na sua construção en-

1 O que foi relativizado foi 
a concepção de originali-
dade do original – como já 
dizia Valéry: “L’originalité, 
affaire d’estomac” (“A 
originalidade, questão de 
estômago”) – e, logo, o 
peso desse “crime” e da 
culpa de ser um “traidor”. 
(VALÉRY, apud SELIG-
MANN-SILVA, 1998, p.8).
2 PLAZA, 1987.  
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quanto personagem mítico e poético é dada a condição para sua realização em 
outras esferas da linguagem artística. O que faz de Ulisses poético seriam suas 
próprias características poéticas.  

Interpretações visuais de Ulisses ou suas transcriações imagéticas

Em toda trajetória viajante ao longo do texto homérico, Ulisses propõe 
que se lance um escrutínio sobre sua figura. Uma das possíveis visualidades de 
Ulisses pode ser construída a partir dos aspectos de sua natureza mítica, a partir 
das relações que ele estabelece com as paisagens, os lugares, os deuses, as mu-
lheres, os homens, Penélope, Telêmaco, os pretendentes etc. É na relação com o 
outro que Ulisses se forma ante nossa imaginação, a imagem deste se forma em 
nós, ou melhor, em nosso imaginário. 

Não são nossos olhos que o vêem; vemos através da visão dele. Ulisses é 
uma figura mítica, que atravessou a história cultural do Ocidente como a repre-
sentação idealizada do herói sagaz e desbravador. Personagem e obra ganharam 
adaptações em diversos meios, do drama ao pictórico e ao cinematográfico, e 
em todas estas adaptações ou interpretações a sua figura foi ganhando contor-
nos, que em alguns casos onde, intensificavam sua coragem e em outros a sua 
sagacidade. Em cada nova interpretação visual Ulisses era inserido dentro de 
um contexto novo, inovando e renovando o mito com as cores, os figurinos, as 
paisagens que são próprias de cada época. Ulisses é renovado a cada instante, 
a cada movimento empreendido para a consecução de sua atualização, porque 
cada período traz consigo as marcas de sua atualidade latente.

Se refletirmos sobre o Ulisses de Joyce (1921) e sua viagem de um dia, 
se pensarmos nas várias adaptações de Ulisses para o cinema, algumas numa 
tentativa mais literal ou ilustrativa de retratá-lo, outras numa simbologia poética 
tentando traduzi-lo para outro lugar ou outro olhar não usual, veremos que este 
ainda viaja em nosso imaginário repleto de possibilidades metafóricas3. Tanto o 
Ulisses de Bloomsday quanto o de Ítaca são dotados de características que os 
fazem metamorfosearem-se sobre e sob os locais onde navegam. Metamorfose-
ando em diversos meios Ulisses vai encontrando seu verdadeiro destino que 
é o de viajar. Viajar sobre seu próprio destino, sobre sua própria condição de 
existência. Ulisses só se fez e se faz porque desbravou, porque conheceu. Viajar 
transformando-se à medida que os meios e os processos para a produção de sua 
imagem são estabelecidos. 

3 Ver a análise que Celina 
Lage (2004) faz acerca dos 
filmes O Desprezo, de Go-
dard (1963), e Um olhar a 
cada dia, de Angelópoulos 
(1995), nos capítulos 4 e 5 
da sua tese de doutorado.
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Para finalizar este artigo apresentamos duas experiências de visualização 
de Ulisses, produzidas pela artista Lenir de Miranda e por um dos autores desse 
artigo, Mário Cavalcante, e que são objeto de investigação de sua dissertação de 
mestrado em desenvolvimento. Lenir explora processos e procedimentos em 
pintura e Mário Cavalcante explora as possibilidades da fotografia. 

As obras escolhidas de Lenir fazem parte de uma exposição Meu nome é nin-
guém, pinturas de Lenir de Miranda, realizada em dezembro de 2009 no Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, em Porto Alegre. É resultado de um longo 
processo de pesquisa em artes plásticas, que já duram 25 anos, e que tem como ele-
mento poético, os personagens da literatura estrangeira, um da antiguidade clássica, 
outro do modernismo: Ulisses da Odisséia de Homero e de James Joyce. São diver-
sas obras que envolvem desde livros de artistas, quanto pinturas e assemblages, 
onde a artista explora diversos materiais e processos plásticos tentando traduzir em 
visualidades plástico-poéticos essas obras da literatura. No tocante as fotos estas 
fazem parte de um ensaio maior que foi fruto de um trabalho de graduação em artes 
plásticas na FAV-UFG em 2007, das quais também fazem parte de uma pesquisa de 
dissertação de mestrado em cultura visual, ainda em desenvolvimento, na referi-
da faculdade. Dentro dessa pesquisa serão estudadas outras traduções poéticas de 
Ulisses, tais como, as pinturas que Aguilar produziu para uma exposição de pintu-
ras inspirados em uma tradução que Haroldo de Campos fez da Odisséia.

Vejamos as assemblages de Lenir de Miranda. A artista faz uma incursão 
plástico/poética pelo personagem mítico Ulisses, onde às qualidades imagéticas 
ou sígnicas de suas pinturas ou assemblages, estão expressas justamente nas ca-
racterísticas plásticas, ou seja, nas qualidades que se apresentam na superfície, 
em sua primeira visada. São os materiais e os elementos formais que nos irão in-
dicar sua força de signo e, por conseguinte, a expressão maior de sua natureza de 
pintura. Por exemplo, na tela “Meu Nome é Ninguém” clara referência ao episódio 
da Odisséia onde Ulisses e sua tripulação travam contato com o ciclope Polifemo, 
pode-se perceber ou sugerir que as rápidas e constantes pinceladas se espalhan-
do em diversas direções criando uma tensão visual nos remetem, justamente, ao 
fato do ciclope devorar alguns de seus companheiros e a dor e aflição que isso 
provoca a Ulisses e ao restante dos companheiros sobreviventes, além da confor-
mação indefinida se projetando para fora do quadro sugerindo o logro que o herói 
empreende à Polifemo quando este diz que seu nome é ninguém e é embebedado 
e cegado por Ulisses. Outro fator que pode legitimar tal leitura seria a própria dis-
posição dos elementos formais, apresentados de maneira desorganizada.
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Figura I e II – Nostos, acrílico, carvão, fragmento plástico, ferragens, assembla-
gem – Acrílico, carvão, arame e assemblagem. 2008/ 2009 Lenir de Miranda.
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No caso das fotos produzidas por Cavalcante, há uma alusão ao pictórico 
para, intencionalmente, associá-las a outras imagens que têm este caráter pic-
tural. Das imagens escolhidas, talvez, estas duas são as únicas que diferem em 
técnica e, por isso, diferirá em aspectos formais, tendo como referência o fato 
das outras imagens de Lenir serem de pintura e abstratas. Sendo que, é a única 
imagem figurativa, ou que apresenta similaridade com o “real” ou que faria uma 
direta alusão a figura do próprio personagem. O movimento do corpo, a muscu-
latura enrijecida, os membros flexionados e distendidos, aliados à dramaticida-
de dos aspectos cromáticos com predominância dos tons de vermelho, siena e 
marrom e o forte contraste do chiaroscuro sugerem uma luta corporal, fazendo 
assim, uma referência à matança dos pretendentes, realizada como vingança por 
Ulisses na rapsódia XXII da Odisséia. 

Há em ambas as propostas plásticas a intenção de transpor, o personagem ou 
as relações do personagem com suas aventuras em seu retorno a si mesmo – que 

Figuras IIII/IV (em sentido horário) – A matança dos pretendentes – O Incidente com o Polifemo – fotografia – 2007, Mário Cavalcante
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seria o regresso a Ítaca, Penélope e Telêmaco –, da linguagem literária para a visual, 
transmutando suas referencias literais e representativas de uma maneira poética, 
onde mais do que representar fielmente quer-se transgredir, ocultar, velar, estes 
aspectos, intentando revelar o invisível em Ulisses (LAGE, 2004). Isso pode ser per-
cebido em ambos os trabalhos. Nas assemblages, Lenir opta pela não figuração e 
por adicionar elementos heterogêneos, criando indefinições e várias possibilidades 
interpretativas para os momentos de Ulisses na Odisséia a que esta faz referência. 
Por outro lado, no tocante às imagens fotográficas, podemos identificar uma relação 
com Ulisses e a Odisséia que tem uma preocupação em fugir das associações lite-
rais com o texto da qual é transposição poética e, que possa demonstrar, tal episódio 
e a relação da personagem com ele sem deixar que essa operação fique restrita a 
um caráter apenas ilustrativo. Este processo poético de buscar elementos visuais e 
plásticos que possam dialogar com Ulisses e a Odisséia, como já afirmamos, não de 
uma maneira literal e representativa, corrobora com algumas das reflexões apresen-
tadas neste artigo, ou seja, cria as possibilidades poético-visuais para que a recriação 
em vários lugares, e talvez, seu lugar ideal como viajante, o nóstos, seja justamente 
a arte contemporânea e seu campo ampliado, caracterizado por seus hibridismos 
e estranhamentos, que o mitômano e lábil, o Polymetis, com as palavras poderá en-
ganar não só o Polifemo4, mas a todos nós. Boa viagem Ulisses em seu eterno retorno!

Segundo Seligman-Silva (2005), a narração da Odisséia depende essencial-
mente dessa relação entre o voltar ao lar, nóstos, e a inteligência, nóos, de Ulisses. 
Nagy completa, afirmando que “a chave para o nóstos – ‘a volta ao lar’ – de Ulisses 
é o seu nóos e o nóstos é posto em perigo sempre que o nóos está ameaçado por 
léthe, o ‘esquecimento’, como na história dos comedores de lótus” (NAGY1992, 
218, apud SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 239-240).
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Resumo
O presente artigo visa discutir o design contemporâneo analisando as relações, 
aproximações e fusões existentes entre o design e a arte. Para isso, toma como 
referência os estudos a respeito do papel do objeto e as pesquisas desenvolvidas 
a respeito da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Nessa investigação 
traz questões resultantes da observação e análise de uma seleção de objetos cria-
dos e produzidos perante o rompimento de fronteiras entre design e arte e que 
apresentam as características da contemporaneidade, revelando as reinvenções 
tanto dos objetos como as relações do homem em seus modos e estilos de vida.  

Palavras-chave: Design Contemporâneo; poética; objeto; reinvenção; transdis-
ciplinaridade.

Abstract
This paper discusses contemporary design by analyzing the relationships, ap-
proaches and mergers between art and design. To do so, takes as reference the 
studies regarding the role of the object and the research about interdisciplinarity 
and transdisciplinarity. In this investigation raises issues arising from the ob-
servation and analysis of a selection of objects created and produced before the 
breaking of boundaries between art and design and the features of the contem-
porary world, revealing the reinvention of both objects as the relations of man in 
their moods and styles of life.

Keywords: Contemporary Design; poetic; object; reinvention; transdisciplinarity.

Introdução

Vivemos em um momento repleto de mudanças que implicam diretamente 
nas manifestações de sentidos e de interpretações sendo estas influenciadas e gera-
das pelo desfacelamento de fronteiras entre áreas distintas, corporificadas e media-
das pela busca e pela atuação interdisciplinar perante as possibilidades transdisci-
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plinares. Esses fatos implicam na mudança dos modos contemporâneos de pensar, 
produzir e de agir. Porém, ainda vivemos sob o jugo e a herança herdada do século 
XIX com relação a divisão existente entre as ciências, seus campos e suas áreas 
distintas. Atuamos em departamentos e áreas separadas nas ações profissionais e 
cotidianas, mesmo quando admiramos e acreditamos no discurso transdisciplinar, 
seja ele denominado também como transversal, hibrido ou sincrético. 

Esses são alguns dos motivos que nos movem a colocar em discussão 
um tema delicado e controverso, tal qual é a aproximação e, porque não dizer, a 
fusão do design e da arte na contemporaneidade. Os discursos corporativistas 
insistem em manter essas áreas separadas, mesmo quando as produções atuais 
nos provam que a delimitação dessas áreas não mais existe, numa atuação e 
visão típica da contemporaneidade.

O design na contemporaneidade

Como sabemos, o design é um campo no qual sempre foram revelados 
os hábitos e estilos de vida do ser humano, bem como a produção estética em 
um processo entrecruzado com o tempo e que é proclamado por meio dos obje-
tos, espaços, sistemas ou estratégias desenvolvidas e produzidas por essa área, 
mediante as diversas abordagens históricas. Refletir sobre o design implica es-
pecialmente no pensar sobre a contemporaneidade e nos reflexos e movimentos 
que ocorrem nos modos de criação, produção e na vida do homem que são ex-
plicitados no design contemporâneo.

É importante ressaltar que a abordagem do design contemporâneo não é 
fechada e nem conclusiva, uma vez que viver ao mesmo tempo em que essas ex-
pressões e produções são construídas e reveladas, exige a incorporação da atitu-
de da flexibilidade tanto no estudo e na pesquisa quanto na observação e análise. 
Essas devem ser sempre pautadas e abertas às novas dinâmicas e revelações.  

O momento no qual se insere o design contemporâneo é o presente, o 
momento atual no qual vivemos, mas onde também deve ser incluído o passado 
recente e as relações históricas e sociais, visando uma melhor abordagem de 
análise, comparação e interpretação. 

O design se faz por meio de expressões, projetos e produtos que compreen-
dem uma dinâmica diferenciada e ampla, fato que comprova a cada vez mais a sua 
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relação com outras ciências para a leitura mais precisa e completa desse campo 
que, devido a sua complexidade, exige o diálogo e a inter-relação com outros cam-
pos de conhecimento e com outras linguagens. Desse modo, as ciências humanas 
e sociais, em suas diversas áreas, tais como, a história, a sociologia, antropologia, 
a filosofia, a comunicação e a semiótica, entre outras, constituem a amplitude de 
caminhos para análise do design contemporâneo onde as questões transdiscipli-
nares se constituem como fundamento para o entendimento dessa área.

O design contemporâneo é marcado e constituído pelo rompimento de 
fronteiras e integração entre as diversas áreas dialógicas a esse campo, tais 
como, a arte, a arquitetura, a engenharia, a moda, a sustentabilidade, a ergono-
mia mais diretamente e, outras que parecem distantes, mas que também atuam 
em conjunto tais como, a medicina, a física e a biotecnologia. 

O modo de atuação se faz principalmente por meio da noção de coletivo. Ou 
seja, em duplas, trios ou grupos de criação. São novas formas de organização de 
grupos sem hierarquias que reafirmam o desfacelamento do conceito de autoria e 
confirmam a interdisciplinaridade presente na ação projetual e política.  Também 
lida com as questões da diversidade, multiplicidade, confronto e visões de mundo 
diferenciadas, interação entre imaginários e culturas, novas construções materiais 
e simbólicas, multidimensionalidades, fragmentações, metamorfose e hibridismo 
são presentes como elementos característicos dos discursos desenvolvidos e 
construídos no cotidiano e esses dialogam com os olhares mais atentos. 

Além disso, ocorre a diluição dos segmentos da área do design no sentido 
de um pensar o design como um campo maior e como uma questão mais abran-
gente, incorporando atitudes e desafios políticos e sociais e deixando de lado 
a fragmentação das áreas e subáreas divisórias em busca de um pensamento 
projetual mais amplo e consistente.

Na contemporaneidade o design tem configuração diversa, com inúmeras 
possibilidades de relações e associações. É uma grande rede, um tecido entrelaçado 
e articulado, repleto de signos, significações e semioses resultantes do entrelaça-
mento e articulação de signos que geram linguagens diferenciadas. Essa grande 
rede flexível atua na esfera da informação, comunicação e conhecimento, tendo 
como o foco central o homem, as dinâmicas e produções culturais que o envolvem. 
Um universo plural e aberto. Um campo amplo e fértil que retrata e impulsiona os 
hábitos, estilos de vida, o viver e estar no mundo, escrevendo a história do cotidiano.
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O objeto como signo vivo do design 

Para falar do design contemporâneo em sua relação de aproximação e fu-
são com a arte vamos enfocar nesse texto o objeto como o resultado da criação, 
expressão e produção, mas também como o elemento eleito para compor o con-
junto simbólico do ser humano, que nessa relação pode ser também denominado 
de usuário. Elegemos o objeto como uma forma de considerar as relações expan-
didas e as produções realizadas de forma mais ampla do que a significação trazida 
pelas nomenclaturas: produtos, peças ou obras. Afinal, produtos carregam o estig-
ma de que são feitos apenas para vender; peças são parte de uma linha ou coleção, 
geralmente destinadas ao mercado de modo a atender as variações de gostos e 
opções do público-alvo e obras carregam em si o significado do intocável, aquilo 
que à primeira vista não pode ser questionado, pois foi nomeado no universo dos 
distintos e eleitos. Por sua vez, os objetos são aquém e vão além disso tudo.  

Um objeto é uma coisa, é algo que é colocado diante de nós. É aquilo que exis-
te fora de nós e que estabelece uma relação de mediação entre o homem e a socie-
dade. Um objeto constrói o ambiente carregando valores porque são portadores de 
signos. Objetos despertam pensamentos, desejos, ações e também são reveladores 
do nosso modo de viver, dos nossos hábitos e de nossas atitudes. Objetos servem 
de mediadores entre situações, atos e pessoas. Podem assumir o papel de produtos 
ou obras, mas vão além disso, carregam uma dinâmica que transforma, que gera 
novos pensamentos e relações, suscitam perguntas, despertam e provocam novos 
e outros olhares, novas e outras relações do ser com a coisa em si.

Na relação do objeto com o homem se constituem valores implícitos que 
levam a construir e organizar coleções pessoais e até institucionais devido à im-
portância que o objeto exerce em nossa vida cotidiana.

Mas, como podemos na contemporaneidade separar e distinguir os obje-
tos de arte e os objetos de design?

Ao observarmos as imagens acima somos instigados a refletir sobre o que 
ou sobre quais as características que as separam esses objetos do universo da 
arte e do universo do design. Ou serão esses objetos exemplos típicos de uma 
fusão, da integração dos discursos e das práticas? Serão a revelação de um novo 
modo de olhar e de se relacionar com os objetos, com a cultura e com os campos 
de conhecimento?
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Serão esculturas ou vasos? Qual a função principal? Utilitária ou estética? 
Confundem-nos ou possibilitam que, ao observá-las, nos voltemos para nosso 
interior, ao sentir, ao fruir a sua beleza ou a sua estranheza? Um vaso teria o pa-
pel de propiciar prazer estético? Porque não associar a função à poética?

Será que uma ampola não carrega questões prementes ao design, tal como 
a relação entre a forma e a função, o desenvolvimento industrial, as relações de 
precisão relacionadas a seu uso em laboratório? Um porta garrafas não seria outro 
exemplo de objeto direto do campo do design onde formato, material e finalidade de-
vem estar inter-relacionadas para atender as necessidades do cotidiano do homem? 

Timo Sparneva projetou o vaso escultura (figura 1, item a.) questionando 
já nos anos de 1950 as aproximações do design e da arte. Esse vaso denomina-
do Orkidea foi produzido industrialmente pela empresa Litalla, mas é conhecido 
como vaso escultura de Sparneva. Por sua vez, a designer Jacqueline Terpins 
declara a importância de ter desenvolvido seus estudos tanto no campo da arte 
quanto no do design e, além disso, a conviver e aprender com os vidreiros, ar-
tesãos do vidro. Essa associação de conhecimentos diversos a levaram a desen-
volver projetos e objetos que carregam em si as questões transdisciplinares e 
também as da relação entre a arte e o design de forma implícita. Tal como o vaso 
que observamos acima, é uma escultura, mas também é um produto. É um ob-
jeto de fruição estética, mas também de finalidade prática-utilitária. Nessa fusão, 
esse objeto, essa criação carrega uma poética própria. 

A história nos comprova que Marcel Duchamp foi um mestre ao recontex-
tualizar objetos do cotidiano, digam-se objetos de design para o campo da arte, ao 

    
Figura 1: Objetos de Jacqueline Terpins; Timo Sparneva; Marcel Duchamp. 
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colocá-los nos locais instaurados da arte, os museus. A ampola foi denominada 
por ele como Ar de Paris 50 cc. e assumiu o papel de ready-made em 1919. O objeto 
Ar de Paris e a ação de Duchamp influenciaram muitos outros designers, tal como 
Kenzo ao lançar seu perfume com o mesmo nome e inundar a sua Maison france-
sa com os odores de arroz japonês cozido. Pura associação de diferentes culturas 
e universos distintos integrados em uma ação não apenas de criação, mas também 
de marketing. Outro exemplo de Duchamp é o porta garrafas de 1964, outra recon-
textualização de objeto que dialoga e aproxima o design e a arte.  

“Arte, deve-se repetir a cantilena, não é uma questão de assunto, mas 
de tratamento formal de um determinado assunto. Ademais, desde que 
Marcel Duchamp realizou o primeiro ready-made, ficou patente que um 
dos aspectos basilares da produção artística era o questionamento de 
suas fronteiras. Vale dizer que muito do que hoje se faz em nome da arte 
é contra as compreensões correntes do que seja arte. Vai daí que discu-
tir se design (gráfico) é arte ou não é perder-se em uma falsa questão. 
Discute-se a pertinência de um rótulo e, em contrapartida, perde-se de 
vista a densidade da dimensão estética de um determinado produto, uma 
dimensão que jamais poderá ser reduzida às demandas funcionais, sob 
pena de perder seu interesse no âmbito da cultura” (Farias: 1999, 29).

Instalação do quê?

Instalações são manifestações presentes na arte desde os anos de 1960 e mui-
to exploradas na arte contemporânea. Segundo Junqueira (1996) abrangem um sem 
número de experiências diversas na arte onde o espaço é associado a outros ele-
mentos visando catalizar várias qualidades e condições ali manifestadas e integram 
a experiência do sensível, completando-se com a presença e fruição do observador. 

  
Figura 2: Instalações de Arte ou de Design? 
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Se observarmos os três exemplos de instalações acima, provavelmente, 
só poderemos indicar se elas pertencem ao campo do design ou ao campo da 
arte se soubermos em qual exposição ou espaço ocorreram. Porém, é importante 
lembrar que locais instaurados para a arte, tais como museus, galerias e espaços 
culturais, na contemporaneidade também abrigam exposições de design e de 
outras manifestações pulsantes do nosso tempo, como a moda. E há inúmeros 
museus especializados em design distribuídos pelo mundo. Então, até os locais 
de arte tornaram-se híbridos e não nos servem como referência única para dis-
tinguir design e arte, ao contrário, aproximam e fundem esses dois campos.

O primeiro exemplo de que vamos tratar e descrever é um espaço cober-
to por uma parede e um piso de tecido que pode ser explorado. Essas paredes 
de tecido contem diversas divisões dispostos como bolsos onde se encontram 
objetos, tais como cartas, fotos, mechas de cabelos, papéis com anotações e co-
lagens e documentos. Ao observarmos mais detalhadamente esse espaço de te-
cido percebemos que ele é dobrável e transforma-se em uma sacola, possível 
de ser carregada, transportada. O titulo da instalação é In Situ (no lugar) e deri-
va das experiências mediante catástrofes e situações de risco quando devemos 
abandonar rapidamente nossas casas. Especialistas indicam que em situações 
dessa natureza o mais importante é levar consigo as lembranças, recordações 
e documentos fundamentais, pois são essas três questões que nos ajudam a 
reconstruir a vida, tanto emocionalmente quanto nas questões práticas. Fotos, 
lembranças e outros pertences desse gênero nos dão força psicológica e emocio-
nal para retomar a vida e seguir em frente.

Outra situação ocorre quando adentramos um espaço escuro com sons 
e ruídos da natureza e no meio do ambiente vemos uma seqüência de imagens 
que nos envolvem, a partir de abstrações e figurações somadas aos sons e ru-
ídos, numa relação de conexão com o ambiente e a força da natureza: água, 
folhas, lama, pássaros, peixes.

O último exemplo se dá quando entramos em um estreito túnel escuro, 
todo pintado em preto e só ouvimos sons de água jorrando. Andamos mais um 
pouco nesse ambiente e vemos uma seqüência de jatos de água e os nossos 
sentidos são estimulados tanto pela questão cinestésica quanto sonora e visual.  

O primeiro exemplo, In Situ  é uma proposta desenvolvida pelas designers 
uruguaias Irene Maldini e Fabiana Aragão para a Mostra Internacional de Design 
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que teve a curadoria da italiana Paola Antonelli e foco temático denominado ‘O 
Ninho Seguro’ que propunha a discussão sobre a segurança e a violência nas 
cidades como metáforas dominantes deste século e também a respeito do papel 
do design na busca pela segurança e proteção a partir de olhares diferenciados e 
diversas culturasr. Foi realizada nas unidades do SESC Pinheiros e Santo André, 
em São Paulo, no ano de 2006.

O segundo exemplo é uma vídeo-instalação das artistas e fotógrafas Ga-
briela Ferrite e Andréa Pesek a partir de uma vivência no Pantanal e foi exposta 
no Museu Histórico do Pantanal, no ano de 2007. 

Cabe ressaltar que no terceiro exemplo ao chegar ao final do túnel via-se 
a real intenção: o lançamento de uma nova linha de duchas. O local era a Zona 
Tortona, bairro de Milão onde ocorrem diversos lançamentos de produtos na se-
mana da feira do móvel de Milão. Vale lembrar que a feira de Milão é considerada 
atualmente como a Meca do design.

Todos os exemplos carregam características típicas de instalações de arte 
e poderiam integrar as principais bienais de arte contemporâneas. Porém, duas 
delas estão no âmbito do design, seja o design contemporâneo de uma linha mais 
conceitual, como é o caso do objeto para catástrofes, seja o design destinado ape-
nas ao cunho comercial e utilitário, como é o caso da ducha. Os elementos, as 
situações, os espaços, o estímulo das sensações, as propostas de interação com 
o observador são comuns tanto nas instalações de design quanto na instalação 
de arte. Portanto, os universos arte e design não apenas dialogam, mas se inte-
gram na contemporaneidade a ponto de não conseguirmos distinguir claramente 
seus limites e suas fronteiras. Então, instalações apresentam reflexos e reflexões 
sobre o sensível, do ser humano para o ser humano, dos objetos e espaços para 
o ser humano acionando sua sensibilidade e interiorização no pensar sobre o 
mundo e sobre si mesmo.  

Poéticas do cotidiano

No design contemporâneo os objetos são carregados das questões de in-
ter-relação entre arte e design. Desde o envolvimento e a interação das pessoas 
no universo da experenciação e do sensível até no lidar com a construção de 
discursos, provocar questionamentos, despertar para vivências e interpretações 
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pessoais e subjetivas, estimulando a experiência do sensível e da fruição estéti-
ca, constituindo novas poéticas.

Objetos de design se aproximam da arte ao trazerem discussões contem-
porâneas sobre questões sociais, políticas e ao refletir e questionar a vida do 
homem nesse momento e nessa sociedade.  

Matthias Megyeri, designer alemão, discute a insegurança e a crueldade 
atribuindo novo conceito ao que é considerado normal na nossa sociedade: as 
grades de segurança e os recursos utilizados para a proteção. Dessa forma, ex-
plora sensações e percepções humanas relacionando o que é aparentemente 
ingênuo, como inocentes figuras de bichinhos (coelhos, pingüins), seqüências 
de pequenas borboletas que lembram flores e o perfil de imagens de cidade que 
lembram o clima natalino: pinheiros, casas com chaminé, igrejas, fábrica, e um 
pássaro que parece ter pousado em um muro para observar o silêncio e a singela 
paisagem. Discute a nossa fragilidade e ao mesmo tempo a nossa crueldade com 
o outro, na busca por nossa proteção e segurança. 

Megyeri diz que “(...) designers devem oferecer soluções para as necessida-
des e problemas reais contemporâneos (...) uso os produtos como veículo para ex-
plorar questões sociais relevantes com abordagens críticas.” (Megyeri: 2006, p. 6)

 Por outro lado, Simone Mattar brinca e explora o efêmero, as sensações, 
o despertar dos sentidos conectando pessoas e objetos. Faz isso criando uma lu-

 
Figura 3: Criações de Matthias Megyeri, Alemanha e Simone Mattar, Brasil. 
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minária de gelatina, denominada Gelúmina. Esse objeto é para ser visto, sentido 
e tocado, degustado, experimentado. Essa designer diz que os objetos que cria 
são “formas de pensamento que podem ser interpretados” (Mattar: 2006, p.6).

Podemos inferir que tanto a arte quanto o design surgem da interferência 
e do conhecimento humano sobre a matéria que, somada ao universo do sen-
sível e da estética, dá forma ao objeto. Na contemporaneidade os objetos não 
atendem mais apenas as questões da função e da utilidade e sim levam a fruição, 
a vivências, o experenciar e experimentar outras questões e relações que vão 
além do objeto em si mesmo.  

Vejamos esses objetos: uma xícara alada, um ovo alado e uma série de 
piaçavas sobre uma base acrílica. O ovo sempre foi símbolo do design, pois evo-
ca a perfeita relação entre forma e função, embalagem e conteúdo. E a maioria 
das xícaras contem asas, local onde as seguramos, podemos pegar mais facil-
mente. Então, a dupla Manus confere releituras a esses objetos e as destacam 
com o acabamento dourado. São asas que propiciam e falam da liberdade de 
criação e expressão, asas que possibilitam dar liberdade ao pensamento. Uma 
xícara que não é apenas para tomar um café e sim navega entre o lúdico e o 
irreverente destacadas pelo teor do dourado que contrasta com a porcelana 
branca. O objeto de acrílico é na verdade uma fruteira, mas não uma fruteira 
qualquer, não armazena apenas frutas e sim questiona pela estranheza do ob-

Figura 4: Objetos de Manus e dos Irmãos Campana, Brasil. 
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jeto, pela relação tátil do liso e do áspero. Por nos lembrar as buchas de limpeza 
pesada que são feitas para esfregar e contrapõe a transparência e certa leveza 
do acrílico que aparece aí remetendo ao cristal. Aquele cristal das fruteiras 
clássicas. Mas, os seus criadores também a remetem para o universo cultural 
ao denominá-la de Xingú lembrando os cocares e as diademas utilizadas por 
essa tribo, povo da floresta.

Os Campana, entre outros designers brasileiros, foram eleitos nesse uni-
verso da arte e do design. Eles dizem que subvertem a utilidade dos materiais e 
a função dos objetos abrindo destinos novos para eles. Dessa forma criam ob-
jetos de experimentação em um mundo inundado pelo discurso da criatividade 
e inovação. Foram os primeiros designers brasileiros a terem peças e coleções 
expostas em museus internacionais e nacionais. 

Nesse aspecto tanto o professor, crítico e curador Agnaldo Farias quanto o 
designer e coordenador do Sistema Nacional de Cultura do MinC, João Roberto 
Peixe apontam e discutem muito bem essa relação sobre o design no museu, 
como podemos ver a seguir.

“(...) passados aproximadamente 50 anos em que o Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro foi o embrião da ESDI, decidiu-se retomar a 
apresentação regular de exposições de arquitetura e design (...). Enxer-
gou-se o museu não como um templo, que com sua iluminação sóbria 
e temperatura controlada possui a atmosfera propícia para a adoração 
dos ídolos, mas como um fórum de debates, vivo, e, sobretudo, aberto a 
todos os interessados no avanço da produção cultural. Atenção! A chave 
aqui é o avanço da produção cultural. Retomam-se exposições de design 
(gráfico) porque é anacrônico prosseguir mantendo a oposição entre arte 
e design. Um produto visual despojado como um logotipo, pode ser do-
tado da mesma força de um haikai.(...) Supor que ele tenha importância 
menor pelo fato, de por exemplo, representar uma empresa é um raciocí-
nio tão absconso quanto supor que a Sistina não deveria ter a importân-
cia que tem por haver sido encomendada pela Igreja.” (Farias: 1999, 29).

“Se as portas dos mais importantes museus do mundo, especialmente 
aqueles voltados para a arte moderna, são abertas ao público para ex-
posições de design, se incorporam em seus acervos objetos, produtos e 
peças gráficas criadas pelos designers, significa que o reconhecimento 
do design como uma das expressões artísticas deste século deverá ocu-
par um espaço maior no século XXI.” (Peixe, 2000, p. 37)
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Na figura acima podemos ver três tipos de cadeira que, apesar da utilida-
de latente, do desenvolvimento projetual e da produção industrial questionam 
valores de concepção, de uso, de relação com o usuário, provocando o inusi-
tado e o sensível. Ora pela visualidade onde subvertem e colocam em questio-
namento a forma, a textura, o material, as relações táteis e também as relações 
espaciais. A primeira figura da imagem acima é a poltrona Sacco. Criada pelo 
trio Piero Gatti, Cesare Paolini e Franco Teodoro em 1968 e produzida pela Za-
notta, na Itália. Essa poltrona não aponta só o despojamento, pois se adapta e se 
integra ao corpo humano, confortando-o em um variado número de posições, 
mas exige do usuário uma tomada de decisão, tanto na maneira e forma como 
quer se sentar quanto no formato que dar a esse objeto adaptável, sentando-se 
ou não. E, perante a possibilidade de dar a forma, percebemos como esse ob-
jeto dialoga com o universo escultórico. Aliás, essa poltrona escultura pode ser 
utilizada apenas para ver, apreciar a forma, sua presença no espaço e sua tex-
tura. A cadeira Corallo dos Irmãos Campana, de 2008, produzida pela empresa 
italiana Edra questiona o observador-usuário no primeiro contato. Fica-se em 
duvida se é um objeto para sentar ou apenas para apreciar, pois a solução formal 
coloca em dúvida sua resistência, transita do leve ao frágil, da transparência a 
insegurança. Porém é produzida em aço inox, portanto resistente. A maneira 
como os fios de aço são trançados permite a segurança e o conforto necessário 
a sua função principal. Mas as relações despertadas são as mais diversas, como 
a referencia de criação dos designers, gaiolas de passarinhos que são abertas 
pelas grades para possibilitar a liberdade, assim como a liberdade é questionada 
no observador e usuário desse objeto. A poltrona Cadê de Gerson de Oliveira e 
Luciana Martins, produzida pela ,OVO nos questiona diretamente pois coloca em 
duvida a própria função, será mesmo um objeto de sentar, nos perguntamos ao 
observá-la. Ilude com relação ao que é, pois ora parece uma mesa de apoio e ora 
um módulo para canto de parede. Dúvida e insegurança são questões presentes 

Figura 5: Objetos de Piero Gatti, Cesare Paolini e Franco Teodoro, Itália; 
Irmãos Campana, Brasil; Gerson de Oliveira e Luciana Martins, Brasil. 
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diante desse objeto caso não esteja sendo utilizado para sua função principal. 
O tecido flexível e a estrutura interna somada aos pontos de apoio no ato de 
sentar derrubam a insegurança, remetem ao lúdico, redimensionando o objeto, 
reinventando o cotidiano e as relações do homem com os objetos, dessa maneira 
reinventando o próprio homem, tanto no seu papel de ser criativo quanto no seu 
papel de usuário.

“Os melhores objetos contemporâneos são aqueles que expressam a 
história e a contemporaneidade; esbanjam o humor da cultura material, 
a linguagem global e carregam a memória do passado e a inteligência do 
futuro; aqueles que, como os grandes filmes, nos levam a lugares onde 
nunca fomos. E, claro, aqueles que nos dizem por que estão sendo feitos 
e revelam os processos com os quais  foram feitos, nesses tempos de 
tantas possibilidades tecnológicas e culturais.” (Antonelli: 1999, p. 34)

Portanto, objetos contemporâneos retratam e revelam ambientes, modos 
e estilos de vida e são expressões do criar, fazer e produzir.  Ajudam a interpretar 
o homem, o tempo e a cultura. Remetem ao universo de valorização e conferem 
outra esfera, outro lugar e outro valor aos objetos de design e aos campos de 
conhecimento e de produção tanto do design quanto da arte. 

Outros discursos estéticos são construídos e incorporados no cotidiano, 
não apenas no âmbito material, mas também no âmbito dos sentidos. Objetos 
contemporâneos podem também ser lidos como poesias e constroem ricas poé-
ticas no cotidiano e do cotidiano. 

Considerações finais

O design contemporâneo estabelece a aproximação e a fusão entre arte 
e design ao romper com limites e fronteiras, ao atuar com fusões e a partir da 
somatória advinda de diferentes áreas, propondo novas visões, comportamentos 
e aguçando outros saberes. É plural, atua no âmbito da transformação, conceitu-
ação, reflexão, criação e produção.

Como dizia Flüsser (1999) o design apresenta a reunião de ótimas idéias 
resultantes do cruzamento fertilizado e da complementação dos pensamentos 
da arte e da ciência. Também Munari (1993) há muito tempo já nos alertava que 
um objeto projetado por um designer carrega em si a presença de um artista que 
favorece a transformação da habitual relação com o mundo da estética.
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Cabe a nós, observar e olhar atentamente para essas manifestações de 
sentidos, interpretando a reinvenção desses objetos e, desprovidos de precon-
ceitos e conscientes da ação transdisciplinar perceber as aproximações, os diá-
logos e as fusões do design e da arte a partir das construções das poéticas como 
reflexos dinâmicos da contemporaneidade. 
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HIPERTEXTUALIDADES E COMPLEXIDADES
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UNESP | FAAC | Depto Design

Resumo
Hipertextualidades propõe a construção de um espaço digital hipertextual por 
meio de um web site experimental que discute de forma teórica, visual e intera-
tiva as questões relacionadas ao hipertexto como instrumento de navegação e 
interação nos meios digitais, questionando e propondo tanto a reflexão quanto 
a ação a esse respeito.  Aborda e compara modelos existentes e aponta o dis-
tanciamento entre a teorização e a efetiva aplicação dessas teorias, apontando a 
importância das características da hipertextualidade na formação do repertório 
do designer, na cultura visual contemporânea e na aproximação com o interator.

Palavras-chave: hipertexto; navegação; interação; cultura-digital; cultura-visual.

Abstract
Hypertextuality proposes building a hypertextual digital space through a web 
site that discusses experimental of theoretical, visual and interactive issues rela-
ted to hypertext as a navigation and interaction in digital media, questioning and 
proposing both a reflection on the action this regard. Discusses and compares 
existing models and points out the gap between theory and effective application 
of these theories, pointing to the importance of the characteristics of hypertextu-
ality in shaping the repertoire of the designer in contemporary visual culture and 
approach to the spectator.

Keywords: Hypertext; navigation; interaction; digital-culture; visual-culture.

Web Site Experimental

O web-site www.hipertextualidades.com.br é um projeto hipermidiático 
cuja proposta é explorar as possibilidades do hipertexto e da hipermídia median-
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te as transformações ocorridas com a distribuição de dados na grande rede de 
comunicações que é a Word Wide Web. 

O conceito de criação do site partiu do princípio que o hipertexto deve ser 
não linear desde sua concepção projetual. Este princípio norteia todas as outras 
escolhas e a fluidez, a metamorfose, a multiplicidade e a descentralização que são 
exploradas enquanto construtores desta não linearidade. A tecnologia empregada 
nesse web-site foi Adobe Flash CS3 e XML – Extensible Markup Language.

A proposta é apresentar e permitir ao usuário-interator  navegar por múlti-
plos caminhos para explorar a informação no design de hipermídia, mas especial-
mente testar, observar e apreender todas as possibilidades de aplicação de hiper-
textos em suas mais variadas formas e processos. Essa proposta partiu de uma 
pesquisa de mestrado a respeito da hipertextualidade como elemento fundamental 
nos processos hipermidiáticos e o decorrer da pesquisa nos apontou que a comple-
xidade envolvida nos hipertextos vão muito além dos cliques e do ato de “linkar”. O 
resultado obtido com a pesquisa ainda nos indicou que existem múltiplos caminhos 
da informação hipertextual e que essas são a base do design de hipermídia, desde 
que relacionadas com o conteúdo consistente advindo de uma pesquisa.

Dessa forma, a nossa pesquisa não se ateve ao universo de reflexão teó-
rica e sim ampliou-se no exercício do testar, criar e explorar diversas formas de 
interação, navegação e mobilidade na concepção e construção de um site cuja 
principal característica é a sua hipertextualidade.

Mas, o que é o hipertexto?

Vários pesquisadores responderam a esta pergunta ao mesmo tempo em 
que experiências foram lançadas ao uso e análise do público, ou seja, suas res-
postas surgiram principalmente à luz de resultados e comparações e continuam 
se sobrepondo e se ampliando perante aos recursos tecnológicos aplicados e 
reavaliados, as perguntas nasceram simultâneas às experiências e vivências. A 
organização e disponibilização da informação, seja ela, textual, imagética ou so-
nora, na Web, é o principal objeto deste estudo, e as possibilidades de armaze-
namento e acesso dessas informações estão inerentemente ligadas aos recursos 
do hipertexto enquanto sistema organizador da hipermídia e, para Moura [2003, 
p. 146] trabalhar com hipermídia significa relacionar linguagens diferentes na 
construção de uma linguagem própria ao meio, diz ela: “Quando pensamos em 
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hipermídia temos que nos remeter à associação e inter-relação de várias lingua-
gens que isoladamente tem suas características próprias, mas em união no pro-
cesso hipermidiático produzem uma nova abordagem”. Já Silva Junior descreve 
a hipermídia relacionando-a ao momento vivido pela tecnologia:

Hipermídia: é a modalidade surgida da convergência entre as característi-
cas do hipertexto e da multimídia, porém com navegação aberta, e capaci-
dade, graças à digitalização, de ser disseminada em suportes e plataformas 
os mais distintos, criando o que denominamos de estado de disseminação e 
disponibilização hipermidiática. [SILVA JUNIOR, 2001, p. 134-135]

Nesse contexto, podemos ampliar nossa pergunta para: O que é o hiper-
texto e o que ele representa para a hipermídia e para a informação na Web?, sem 
nos esquecermos do compromisso comunicacional que ganha novas propor-
ções com o advento da expansão dos meios eletrônicos e com o surgimento de 
novos paradigmas. 

George Landow [1995, p.14] descreve o hipertexto como “um texto com-
posto de blocos de palavras, ou de imagens, ligadas eletronicamente por múl-
tiplos caminhos, correntes ou seqüências numa textualidade aberta, perpetua-
mente inacabada e descrita pelos termos ligação, nó, rede, teia e caminho”. Veja 
uma representação desta descrição na Figura 1. Podemos observar na afirmação 
do autor alguns dos principais pontos que evidenciam a necessidade de investi-
gação desse objeto. Temos aqui descritos alguns elementos e algumas caracte-
rísticas do hipertexto como, os blocos de palavras ou imagens, a multiplicidade 
de caminhos levando a uma leitura mais aberta, construída a partir das escolhas 
de cada um, as correntes ou seqüências que garantem a construção do texto 
maior, marcando trajetos, e ainda, nos deparamos com termos como ligação, nó, 
rede, teia e caminho que caracterizam a materialidade necessária para a visuali-
zação do texto, enquanto estrutura no espaço virtual em que se insere.

 A construção da leitura e de significados dentro desta liberdade de esco-
lha é um dos elementos mais discutidos na área com clara intenção de aproximar 
os métodos tradicionais de leitura e a leitura hipertextual, Bellei [2002] coloca:

Toda leitura, mesmo do texto impresso, é uma reconstrução de sentido, 
em que cada leitor tem certa liberdade de escolher caminhos, definir ên-
fases, optar por certos sentidos em relação a outros, tudo isso de forma 
a atender preferências ideológicas, pessoais ou idiossincráticas. Toda 
leitura, seja ela textual ou hipertextual, implica descoberta ou invenção 
de roteiros. [Bellei: 2002, p. 48]
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Para ele, a simples possibilidade de escolher o que ler e como ler não 
justifica defender a potencialidade do hipertexto eletrônico, torna-se necessário 
considerar as alterações ocorridas na “maneira de construir sentidos” a partir de 
sua utilização. O autor conclui seu pensamento salientando que a diferença está 
no fato do hipertexto ser um grande banco de dados em que cada unidade de 
sentido já traz explícitas sugestões para a conexão com outras unidades ou blo-
cos de sentido: “o hipertexto é um texto que tem as suas unidades de significado 
organizadas em termos de rede” [BELLEI, 2002, p.48].

Outra forma de ver o hipertexto é a de André Parente [1999] que o des-
taca tomando-o pelo viés da funcionalidade, ou seja, ele o caracteriza por suas 
possibilidades de estruturação e organização de um amplo material disponível 
para quem quiser e puder acessá-lo, lembrando que se trata de uma idealização. 
Ressaltam-se ainda outros pontos de sua análise, como o acesso intuitivo à base 
de dados e o auxílio à argumentação que enfatizam a importância do hipertexto 
como uma ferramenta capaz de ajudar o interator a ampliar sua capacidade de 
raciocínio com a tomada de decisões rápidas e facilitando o trabalho em grupo, 
que poderá ser desenvolvido simultaneamente.

Theodor Holm Nelson, ou simplesmente, Ted Nelson [1992 apud LEÃO, 
2001, p.20] como é mais conhecido, é considerado o inventor do termo “hiper-
texto”, uma vez que em meados dos anos 1960 declarava sua crença na possi-
bilidade de um suporte que assegurasse o acesso a uma leitura não seqüencial, 
em 1992 ele afirma que “as idéias não precisam ser separadas nunca mais [...]. 
Assim, eu defino o termo hipertexto simplesmente como escritas associadas não 
seqüenciais, conexões possíveis de se seguir, oportunidades de leitura em di-
ferentes direções”, no entanto, em 2005 considerando as reais aplicações do 
hipertexto na web ele fala sobre sua preocupação com a forma de utilização das 
possibilidades existentes:

Agora considere a World Wide Web. Apesar de alguns de nós estarmos 
falando em hipertexto em escala planetária há anos, ela surgiu como um 
choque quase generalizado. Poucos notaram que ela diluía e simplificava 
a idéia do hipertexto.O hipertexto, como foi repentinamente adaptado 
para a internet por Berners-Lee e depois Andreessen, ainda é o modelo 
do papel! De suas longas folhas retangulares, adequadamente chama-
das de “páginas”, só se pode escapar por links de mão única. Não pode 
haver anotações à margem. Não pode haver notas (pelo menos não na 
estrutura profunda). A web é a mesma prisão de quatro paredes do papel 
que o Mac e o Windows PC, com a menor concessão possível à escrita 
nãoseqüencial (“escrita não-seqüencial” foi minha definição original de 
hipertexto em 1965) que um chauvinista da seqüência-e-hierarquia po-
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deria ter feito. Enquanto o Projeto Xanadu, nosso plano original que foi 
derrotado pela web, baseava-se amplamente em links de mão dupla, por 
meio dos quais qualquer pessoa poderia anotar qualquer coisa. (E pelos 
quais os pensamentos podiam se ramificar lateralmente sem bater nas 
paredes.)] [NELSON, 2005, p.21].

Nesse desabafo fica claro que ele desaprova o modelo disseminado na Web, 
que estabelece ligações muito fortes com a mídia impressa, passando inclusive a 
utilizar denominações características desta como por exemplo, o uso da palavra 
página - assumida naturalmente para representar uma interface bastante comple-
xa e que remete conseqüentemente à linearidade natural do livro, herdando tam-
bém o recurso de paginação estabelecida pela seqüência de páginas que constitui 
um documento na Web. Para ele, é preciso abstrair o espaço retangular do monitor 
para que o texto possa fluir adequadamente e tornar a navegação mais livre.

Apontando relações históricas é importante salientar que tanto as pre-
ocupações com o sentido da leitura de Bellei, quanto a versatilidade do texto 
que quebra a seqüencialidade de Ted Nelson já se encontravam nas idéias de 
Vannevar Bush, que em 1945 em seu artigo “As We May Think” [O Modo como 
Pensamos], propunha a construção do “Memex”, um dispositivo no qual um in-
divíduo armazena dados, e que por meio de mecanismos permite a consulta a 
eles reproduzindo os processos mentais humanos de associação de idéias - fe-
nômeno psicológico pelo qual uma idéia remete automaticamente a outra, cons-
truindo uma cadeia de imagens mentais a partir da solicitação de um usuário. 
Essas informações estariam disponíveis na máquina como uma expansão da 
memória do indivíduo e ligadas por associações entre os assuntos, podendo ser 
textuais, visuais e sonoras. O conceito do hipertexto, batizado mais tarde por Ted 
Nelson, já se fazia presente, principalmente na quebra da linearidade da leitura 
e na agilização do acesso as informações em um banco de dados pensado para 
possibilitar a troca rápida de conhecimento. 

Tendo essas questões em vista partimos para a construção de um site 
com o conteúdo da pesquisa realizada.

Hipertextualidades.Complexidade – os múltiplos caminhos da informa-
ção no design de hipermídia

O site foi estruturado tendo várias áreas de acesso. Entre elas, os capítu-
los da dissertação, incluindo como parte específica a introdução e a conclusão, 



441

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

bem como as referências bibliográficas. Há também uma área de buscas que se 
encontra dividida nas seguintes subáreas: busca por palavra; busca por bloco de 
texto; busca de figuras; busca de referências e busca de citações.

Os blocos de busca apresentam as seguintes características de navegação 
e interação: mobilidade de navegação e colocação do bloco em qualquer área da 
interface que é acionado por um botão denominado ‘arraste’; navegação linear 
para frente ou para trás em todo o texto da dissertação no item que está sendo 
explorado; navegação não linear pelo acesso a lista de informações referentes 
ao item tratado que se encontra na parte inferior de cada bloco de busca; uma 
janela onde pode-se ler a informação, seja ela uma citação ou a referência biblio-
gráfica conforme a área que está sendo acessada.   

Cada capítulo ao ser acionado lista todas as páginas que o compõe, mas 
cada uma delas pode ser lida individualmente no exercício pleno da não linearida-
de. Visando o conforto e a usabilidade do site, cada página pode ser dimensionada 
pelo usuário no que se refere a aproximação e ampliação, bem como diminuição 
e afastamento, acionados por meio de botões para zoom existentes na lateral de 
cada página. Também na lateral um botão de mobilidade e navegação permite que 
a página seja disposta em qualquer lugar da interface, de modo a possibilitar ao 
usuário uma leitura mais agradável e confortável. Além disso, no rodapé de cada 
página podemos acessar as citações que dizem respeito ao conteúdo tratado na 
mesma e há o acesso ao botão que nos permite fechar aquela página. No rodapé 
ainda encontramos acesso a figuras, tabelas e imagens utilizadas para ilustrar a 
discussão tratada naquele texto, bem como essas figuras e imagens dão acesso 
aos links externos de navegação na internet em outros sites que tratam a respeito 
da temática abordada. Os links externos também ocorrem de forma independente 
das figuras e são localizados na parte inferior da página, no rodapé e podemos 
acessá-los complementando a informação a respeito do assunto que está sendo 
lido ou estudado. Na parte superior esquerda e inferior direita existem setas que 
permitem a navegação pelas páginas anteriores e posteriores.

A visualidade do site foi desenvolvida de forma clara e limpa, uma vez 
que o acesso e leitura das informações e conteúdos ali existentes, bem como a 
utilização da hipertextualidade, da navegação e da interação eram os aspectos de 
principal importância. A interface nos apresenta o logotipo do site em um fundo 
claro e com finas linhas cinza dispostas em uma relação horizontal e vertical 
com pontos de atenção que remetem aos nós da própria web. Há uma predomi-
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nância dos tons de cinza e os capítulos foram tratados com cores de precisão e 
fácil captação visual, tais como, azul, vermelho, verde e laranja. Os botões apre-
sentam-se como símbolo gráfico nas cores vermelha e preta e só apresentam 
uma seqüência de cores em listras quando se referem a figuras e links externos.

As sonoridades foram exploradas de forma a auxiliar a navegação e a 
localização, bem como para propiciar melhor interação. Sons de várias pessoas 
falando ao mesmo tempo remetem a presença de citações e aludem a várias vo-
zes que discutem uma temática. Ruídos de alerta e de advertência são presentes 
nas áreas e subáreas de busca. 

O site experimental Hipertextualidades.Complexidade destina-se a explo-
ração de forma teórica, visual e interativa as questões relacionadas ao hipertexto 
e seus processos e elementos de navegação e interação na linguagem dos meios 
digitais. E tem como objetivo maior colaborar e apontar a importância das carac-
terísticas da hipertextualidade na formação do repertório dos designers e profis-
sionais de criação na cultura visual contemporânea. 
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O CORPO COTIDIANO NA FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA: QUATRO OLHARES EM DIÁLOGO
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Resumo
A fotografia e sua relação com o corpo em imagens de quatro fotógrafos: Nan 
Goldin, Terry Richardson, Ryan McGinley e Jan Durina. Todos eles têm uma 
predileção por registrar momentos de intimidade ou provocar essa intimidade 
em suas fotografias. Os quatro também preferem abrir mão de um esmero téc-
nico em seu trabalho, ou aparentam isso, para ficarem mais próximos de seus 
personagens/modelos. Depois de elencar algumas características o texto segue 
provocando o olhar e a reflexão acerca dessa relação.

Palavras-chave: Fotografia; corpo; intimidade.

Abstract
The photography and its relation to the body images of four photographers: Nan 
Goldin, Terry Richardson, Ryan McGinley e Jan Durina. They all have a predilec-
tion for intimate moments to register or cause the intimacy in your photographs. 
The four also prefer to give up a technical care in their work, or that appear to 
be nearer their characters/models. After a few features to list the text follows the 
look and provoking reflection on this relation.

Keywords: Photography; body; intimacy.

Introdução

Este artigo pretende provocar reflexões acerca da presença do corpo na 
fotografia atualmente. Chamamos de corpo cotidiano a presença de pessoas co-
muns, em atividades rotineiras ou fazendo parte de ensaios fotográficos que re-
presentem essa idéia de cotidiano. A inquietação que aqui apresentamos surgiu 
nos encontros do grupo de estudos Fotografia e Corpo, realizado com alunos da 
graduação da Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás 
(UFG). Em uma dessas ocasiões, questionamos se as fotografias de Nan Goldin, 
Terry Richardson, Ryan McGinley e Jan Durina fazem parte de uma nova ver-
tente fotográfica da contemporaneidade. Debruçamo-nos um pouco mais sobre 
o trabalho desses fotógrafos e percebemos algumas características em comum 
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entre eles, e até com relação à produção fotográfica dos participantes do grupo 
de estudo citado.

Como definir essas imagens despretensiosas, com cara de “caseira”? Por 
que essas fotos chamam tanto atenção desses jovens apaixonados por fotogra-
fia? Qual a relação dessas imagens com o contexto cultural na atualidade? De 
que forma o processo de fotografia digital contribui para essa recente estética 
fotográfica?

É diante de tais questões que propomos algumas observações e instigamos 
uma reflexão acerca da fotografia contemporânea e sua relação com o corpo.

Um possível começo

De início, investigamos como surgiu essa estética de fotos que são segui-
das pelos quatro fotógrafos aqui escolhidos para analisar. Quando a câmera fo-
tográfica começou a chegar tão próxima de seus personagens e perdeu o pudor 
de mostrar a intimidade deles?

Um fato deve ser considerado e destacado dentro da evolução e desen-
volvimento tecnológico do aparato fotográfico: a criação das câmeras de fotos 
instantâneas. A Polaroid (fabricante mais conhecida) eliminou o tempo existente 
entre a exposição do filme e a observação da imagem, numa combinação de má-
quina e laboratório em um mesmo equipamento. O primeiro modelo de câmera 
Polaroid foi lançado no mercado por Edwin Land em 1947.

A Polaroid trouxe a novidade do instantâneo. Depois do clique a foto já 
saía pronta da câmera. Uns segundos para secar e a imagem já estava na mão. 
Mais uma vantagem dessa máquina era fazer outra foto em seguida, caso a pri-
meira não ficasse ao gosto do fotógrafo. Segundo Gabriel Bauret (2006), as mu-
danças ocasionadas pela Polaroid não se restringem ao tempo do ato fotográfico 
e a acessibilidade para um maior número de pessoas quanto à técnica da foto-
grafia. Bauret afirma que:

A máquina permitiu utilizações pouco habituais, quer dizer, permitiu en-
carar a hipótese de novos temas para a fotografia, especialmente no caso 
de uma prática mais íntima, secreta mesmo, com ressonâncias autobio-
gráficas.  Com este processo – recordemos que já não há necessidade de 
entregar a responsabilidade técnica ao olhar estranho do laboratório – a 
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fotografia tornou-se um ato ainda mais pessoal, íntimo, em certos casos 
totalmente solitário; abriu-se um caminho a experiências com um gosto 
acentuado pela representação e pela análise do viver cotidiano, um co-
tidiano vulgar, banal, enquanto anteriormente a vocação tradicional da 
fotografia era mostrar situações de dimensões excepcionais, de alcance 
universal. (BAURET, 2006, p.107).

Bauret chama a atenção para uma mudança que extrapola o meramente 
técnico. O advento da Polaroid vai possibilitar outras formas de expressão foto-
gráfica e criar uma linguagem associada à cultura de cada época. A criatividade 
e a ousadia estavam livres de mediadores, leia-se, o laboratório fotográfico, de 
forma que os fotógrafos poderiam representar o corpo mostrando sua nudez, 
sua sexualidade. O que antes era considerado tabu e proibido, com as câmeras 
instantâneas estava liberado, permitido. Outra possibilidade fotográfica, como o 
autorretrato, através da Polaroid era mais prática e aceita.

A popularização das câmeras instantâneas no meio artístico fica notória 
na arte pop, com Andy Warhol e David Hockney. Ambos desenvolveram traba-
lhos com as fotografias feitas com Polaroid. Nesse bojo cultural efervescente 
dos anos 1960 e 1970, também podemos citar o início do trabalho fotográfico 
de Robert Mapplethorpe. Foi uma Polaroid o primeiro equipamento usado pelo 
fotógrafo.

A partir da fotografia digital, a Polaroid caiu em desuso. Pararam de fa-
bricar os filmes para esse tipo de câmera. Hoje, depois do movimento mundial 
“save Polaroid”1, podemos vislumbrar um retorno. Todavia, com a digitalização 
da fotografia não precisamos passar pelo processo químico que indicava à exis-
tência de um laboratório, ampliadores, papel, a mágica da imagem aparecendo 
no papel branco, mais fixador e muita água para lavar os resíduos. Na verve di-
gital o custo foi reduzido de forma substanciosa e notamos também um retorno 
à simplicidade do processo fotográfico, como na utilização da Polaroid.

Na fotografia digital o instantâneo retorna, só que dessa vez você não 
descarta a foto que não saiu a contento, você a deleta. A redução dos custos e a 
possibilidade de tirar quantas fotos quisermos (dependendo do tamanho do seu 
cartão de memória) podem ser apontados como pontos favoráveis desse proces-
so. Em contrapartida, o digital tentou acabar com a Polaroid (e conseguiu duran-
te um período), ocasionou uma verdadeira overdose de imagens e provocou uma 
banalização da fotografia.

1 Save Polaroid é um 
movimento mundial, ao 
qual cada pessoa parti-
cipa enviando uma foto 
feita por sua Polaroid e 
dizendo porque esse tipo 
de fotografia instantânea 
não poderia acabar. www.
savepolaroid.com
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Nan Goldin: atenção para os corpos

Desde adolescente Nan Goldin preferia registrar corpos masculinos e fe-
mininos de seu convívio pessoal. Amigos, conhecidos, namorados. Logo, Goldin 
se destacou com sua estética de cores saturadas e imagens que representam a 
intimidade cotidiana. Tornou-se conhecida por possibilitar com o seu trabalho 
um retrato social das minorias sexuais dos anos 1980 e 1990. Ela foi a primeira 
fotógrafa que enveredou por esse lado tão particular da fotografia cotidiana com 
ênfase no corpo.

“Eu comecei a tirar fotos devido ao suicídio da minha irmã. Eu a perdi e 
tornei-me obsessiva com a idéia de nunca mais perder a lembrança de alguém”, 
diz Nan Goldin sobre como começou a fotografar. De maneira que essa busca 
por suprir a perda, levou a fotógrafa americana a contribuir com uma nova for-
ma de se pensar a fotografia documental. Pensando dessa forma, também pode-
mos citar as fotografias de Diane Arbus e Larry Clark. Annateresa Fabris (2009) 
fala sobre o uso documental da fotografia.

“Nomes como Nan Goldin, Jack Pierson, Corinne Day, Jürgen Teller e 
Wolfgang Tillmans, que propõem uma iconografia da miséria e do de-
sassossego social e psíquico, próprios de modos de vida alternativos. 
Inscrevem-se também nessa categoria as fotografias instantâneas tecni-
camente descuidadas, cujo objetivo é testemunhar a presença do fotó-
grafo no campo sensorial e fixar uma visão pessoal da imagem” (FABRIS, 
2009, p.3).

Essa falta de preocupação estética em detrimento de uma maior proximi-
dade com o personagem vai permear o trabalho fotográfico de Nan Goldin, como 
também dos demais fotógrafos aqui estudados. Todavia, em Goldin isso fica mais 
evidente como realmente uma herança da estética possibilitada pelas Polaroids. 
A intimidade no trabalho de Goldin está sempre em evidência. Seja no autorre-
trato depois ter sido espancada, ou a convivência no quarto de amigos travestis, 
ou ainda na foto do namorado no momento do orgasmo. 

A atenção dada aos corpos pela fotógrafa, em momentos que na maioria 
das vezes deveriam ser privados, é tamanha.

Ela nunca está satisfeita com o que mostra. Junto com ela somos carregados 
pela curiosidade. O que aconteceu? Quem é ele? Que lugar é esse? Na busca por res-
postas, nos percebemos totalmente envolvidos no universo pessoal de Nan Goldin.
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Terry Richardson: ousadia ao extremo

O fotógrafo americano Terry Richardson fez sua carreira em cima de edi-
torias para lá de sensuais. Seu trabalho pode ser dividido entre a fotografia de 
moda e projetos mais autorais, por vezes pornográficos. Explorando o corpo dos 
modelos, esbanjando sensualidade, quebrando tabus, provocando os leitores. 
Justiça seja feita, Richardson não teve medo de assumir sua estética pornográ-
fica e ser respeitado no mundo da moda. Atualmente ele é considerado no meio 
fashion um dos nomes mais importantes da fotografia de moda e comportamen-
to desde os anos 1990.

“Grandes fotógrafos, de uma forma geral, superaram as encomendas co-
merciais específicas, o contexto no qual estavam inseridas, as necessidades 
de um cliente, e produziram imagens que se deslocaram do pedido para se 
transformar em arrebatadoras manifestações artísticas, crônicas de uma 
época, de um lugar, de uma sociedade” (WOLFENSON, 2009, p.68-69). 

A citação do fotógrafo Bob Wolfenson é pertinente no sentido que Terry 
Richardson é respeitado pelo trabalho que faz e melhor, ele faz o que gosta. Na 
atualidade, Richardson, a exemplo de Oliviero Toscani, conseguiu conciliar tra-
balho comercial com sua autoria dentro da fotografia. Vamos ainda mais adiante, 
ele conseguiu trazer características de seus projetos autorais, aparentemente 
sem preocupações estéticas para a sua fotografia de moda. Flash estourado na 
imagem, desfocados, olhos vermelhos.

A forma que Richardson propõe fotografar seus modelos é sempre carre-
gada de sensualidade, erotismo e porque não dizer pornografia. A fotografia de 
moda por buscar em suas imagens cenas do cotidiano, incorporou a seus temas 
o erotismo. De forma que

“O erotismo como motivo fotográfico contribuiu para acentuar a impor-
tância da ficção e, ao mesmo tempo, minorar o espaço destinado à do-
cumentação. Ao utilizar o ato sexual e variações deste para ilustrar a 
imagem da moda, fotógrafos desse período começam a abrir mão das 
roupas na composição de suas fotos. Apesar de se tratarem de fotogra-
fia de moda, que, supostamente, deveriam mostrar roupas e acessórios, 
muitas apresentam modelos completamente nus, desprovidos de qual-
quer peça de roupa, ou, em outros casos, trajando apenas algumas pe-
ças arranjadas de maneira secundária no contexto geral da imagem. Ao 
relegar as roupas a segundo plano, o erotismo reforça a necessidade de 
se criar uma atmosfera ficcional capaz de sugerir situações sem mostrá-
-las abertamente. A ação da ficção cria em torno da imagem uma deter-
minada atmosfera ou significação. Desse modo, empregam expressões 
faciais e poses a serviço da significação erótica” (SILVA, 2007, p.73-74).
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Sendo assim, podemos considerar as fotografias de Terry Richardson eró-
ticas e pornográficas. O fato de Richardson utilizar para seus trabalhos autorais 
(claro que nem sempre) uma câmera analógica compacta Yashika T4, o coloca 
nesse grupo de fotógrafos contemporâneos que está mais preocupado com a in-
timidade em suas fotos, do que com o esmero técnico da linguagem fotográfica. 
Uma das referências para o trabalho de Richardson é a fotógrafa Nan Goldin.

Ryan McGinley: nudez e delicadeza

O fotógrafo americano Ryan McGinley nasceu em 1977. Suas imagens são 
de um naturalismo espantoso. São geralmente jovens fotografados nus em mo-
mentos de diversão. Fotos que aparentam despretensão estética. Borradas. Desfo-
cadas. Mas acima de tudo, imagens que passam uma enorme sensação de liberda-
de. Como correr nu paisagem afora ou o simples fato de ter os cabelos ao vento.

Ryan Mcginley é considerado um dos mais importantes fotógrafos da atu-
alidade. Até abril, deste ano, estava com a exposição “Everybody knows this is 
nowhere” em cartaz na TEAM Gallery em Nova York. Na ocasião, foi mostrado 
seu novo trabalho, que consistia em retratos de jovens nus de vários lugares do 
mundo convidados pelas ruas das cidades para participar do projeto. Durante 
dois anos o fotógrafo captou a intimidade desses garotos e garotas em seu es-
túdio. As fotos, em preto e branco, são simples (apenas com um fundo branco 
e um modelo nu), delicadas, sinceras e tentam mostrar a cara dos jovens dessa 
nova geração.

Aos 32 anos de idade, McGinley já faz parte do acervo permanente de mu-
seus como Whitney Museum of American Art e o Guggenheim em Nova York, o 
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y Léon, na Espanha, o San Francisco 
Museum of Modern Art, na Califórnia e o Saatchi Collection, em Londres.

Jan Durina: intimidade e autorretratos

“Human behavior is my biggest inspiration. I like incorporation of words 
and vision, gentleness and vulgarity, angels and demons. I’m a sensitive plant, 
there is an easy way to destroy me2”, disse Jan Durina na home de seu Flickr 
num passado remoto.

2 “O comportamento 
humano é a minha maior 
inspiração. Eu gosto da 
incorporação de palavras 
e de visão, mansidão 
e vulgaridade, anjos e 
demônios. Eu sou uma 
planta sensível, há uma 
maneira fácil de me 
destruir” (tradução livre 
do autor).
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Durina é um jovem fotógrafo eslovaco que chama atenção com suas fotos 
sinceras e seus autorretratos bem programados. Seus personagens borram o 
gênero. Percebemos que ele próprio tende a ser um corpo volátil, sem muitas 
definições. No seu trabalho as duplas exposições instigam o olhar, provocam 
movimentos, vertigens. Ele é estudante do Departamento de Artes Visuais e In-
termídia na Faculdade de Artes, em Kosice, Eslováquia.

Esse fotógrafo é um exemplo do poder de divulgação e disseminação da 
internet, que por meio de uma ferramenta como o Flickr, faz com que possamos 
conhecer seu trabalho. Durante as reuniões do grupo de estudos Fotografia e 
Corpo, Jan Durina foi encontrado por um aluno e mostrado durante um encon-
tro do grupo. Logo virou o queridinho entre todos.

Desconstruindo imagens

As fotografias tiradas por Nan Goldin, Terry Richardson, Ryan McGinley e 
Jan Durina nos apresentam algumas características que dialogam umas com as 
outras. Apesar de estarmos diante de trabalhos autorais, carregados de persona-
lidade, percebemos algumas semelhanças. Isso pode ser detectado na maneira 
que esses artistas capturam a realidade e a apresentam para o mundo.

Tecnicamente são imagens que se mostram sem comprometimento. Por 
vezes, isso não passa de aparência. Mas é recorrente encontrarmos nos fotógra-
fos citados imagens desfocadas, iluminação estourada, cores saturadas, modelos 
que borram o gênero, nudez, sexualidade. À primeira vista tudo parece instan-
tâneo ou produzido para que pareça descuidado. De forma que esses trabalhos 
fotográficos propõem uma vertente para a fotografia contemporânea.

A ênfase no corpo como referente perpassa o trabalho dos quatro fotógra-
fos. Aqui, entendemos o conceito de corpo como algo orgânico. De maneira que, 
“um objeto físico que possui características sensíveis, ou que possui proprieda-
des tais que causam nos seres humanos e, em geral, nos organismos biológi-
cos, impressões ou estímulos, ou ambas as coisas” (MARCONDES FILHO, 2009, 
p.81). Acreditamos pertinente esse conceito reduzido de corpo, por contemplar 
as produções dos integrantes do grupo de estudos, como também as discussões 
permeadas nos encontros.
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Para facilitar a análise de algumas imagens, construímos dois painéis fo-
tográficos aos quais os temas recorrentes são intimidade e cotidiano. Nas ima-
gens escolhidas percebemos algo que não é provocado, apesar de algumas fotos 
serem posadas. Todavia, quem capturou e quem posou no momento fez de livre 
vontade. De forma espontânea. Ou pelo menos é isso o que vemos logo na pri-
meira olhada.

            

Na primeira imagem do painel I temos uma fotografia de Jan Durina. Nela, 
dois jovens, uma garota com cabelos no rosto e um rapaz. Os dois estão nus e 
em frente a um fundo vermelho. A foto passa descontração, espontaneidade. Um 
momento de brincadeira entre amigos - ou amantes. Um instante que foi captu-
rado, invadido, por uma câmera fotográfica.

Abaixo e a esquerda, um beijo clicado por Ryan McGinley. O enquadra-
mento da foto é feito bem de perto, estamos bem próximos dos personagens. 
Dois homens sob uma luz marcante, um flash possivelmente. Nesse beijo, ou 

Painel I – Intimidade nossa de cada dia
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brincadeira de passar líquidos na boca do parceiro, a câmera flagra o momento 
que esse líquido explode, escorre.

Seguindo a direita no painel, “Simon and Jessica in the shower” (2001), de 
Nan Goldin. Na foto vemos um casal, formado por um homem e uma mulher que 
está de costas, eles estão em um banheiro, dentro de uma banheira. Do lado es-
querdo da imagem, abaixo, notamos a presença de vários frascos de cosméticos 
e produtos de higiene pessoal. O enquadramento da foto traz o casal bem situ-
ado em um dos lados e a luz usada foi apenas a iluminação do banheiro, prova-
velmente uma lâmpada usual. Sem flash. O casal chama atenção pelo momento 
íntimo de um beijo, cujo homem segura sua amante pela cabeça e pela nádega.

Um casal qualquer, um banheiro comum, um momento íntimo como qual-
quer outro na vida de um casal apaixonado. A novidade é a invasão desse ato 
privado. Goldin não se contenta com a sua condição de voyeur, como todo fo-
tógrafo em potencial, e nos coloca também na condição de observadores desse 
momento.

Dessa maneira, a fotógrafa Nan Goldin aponta sua câmera para o mundo 
ao redor, o seu mundo, o universo ao qual faz parte, pelo qual transita. São cor-
pos familiares, íntimos, masculinos, femininos, borrados – não importa. São ges-
tos, contatos, intimidade, sexualidade, vida. Esse olhar delicado e a simplicidade 
técnica da fotógrafa chamaram atenção, ou melhor, provocaram uma renovação 
fotográfica.

O renomado fotógrafo de moda Terry Richardson tem um amplo trabalho 
autoral que mostra imagens díspares, mas que transita pelo universo sexual do 
fotógrafo. Seus desejos, fetiches, festinhas. As imagens são nuas, cruas, sem a 
iluminação trabalhada presente nos editorias de moda. Em boa parte desse viés 
do seu trabalho, uma característica recorrente é o autorretrato.

Na última imagem do painel I temos um casal mostrado por um ângulo 
que só vemos as pernas. Ele, em pé, ela, ajoelhada. A imagem sugere a prática 
de sexo oral. Mas a certeza disso não nos é evidenciado. Apenas sugerido. Uma 
foto simples, com uma luz de flash que ilumina a cena. Esteticamente, só a com-
posição chama a atenção por sugerir e não mostrar diretamente. Todavia, é uma 
imagem forte, vulgar.
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No painel II, mais uma mostra de imagens dos quatro fotógrafos escolhi-
dos. Acima e a esquerda, Nan Goldin retrata um casal. Um homem e uma mu-
lher, no que parece uma cama (ou um sofá). Ele traz à mão a cabeça, como que 
alisasse os cabelos, distraído. Ela, deitada, aparenta absorta em pensamentos 
enquanto segura o braço com a mão esquerda. A luz da imagem é ambiente, com 
um tom amarelado, quente. O enquadramento tem equilíbrio, recorta um pouco 
os personagens, mas não danifica a observação da cena.

Essa imagem é um claro registro de uma das festinhas freqüentadas pela 
fotógrafa. Um flagrante de sua vida pessoal, ao qual ela retrata os amigos que 
estão ao redor.

No alto e a direita, uma mulher de tranças tira leite de uma vaca malhada 
e apara o líquido com a boca entreaberta. O olhar da mulher está fixo na câmera, 
nos espectadores. A imagem tem um grande apelo sexual. É metafórica.

Abaixo, à esquerda, na fotografia de Ryan McGinley um personagem na 
cama esconde-se com uma coberta xadrez. Só o seu braço está à mostra, na mão, 
um cigarro aceso. Invadimos um momento de intimidade. Espontâneo. Ele pro-
vavelmente não queria (ou gostaria) de ser fotografado, contudo McGinley não 
se importou e clicou.

Painel II – Flagrantes do cotidiano
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A última imagem do painel II é de Jan Durina. Nela, o autor da foto apa-
rece deitado em cima de uma cama. Sobre seu corpo desnudo a luz que penetra 
por persianas de uma janela. A composição da foto apresenta linhas diagonais, 
formadas pela disposição da cama, que dialogam com o piso de madeira do am-
biente. O gesto do modelo, a luz recortada - ora suave, ora forte (como podemos 
ver no seu rosto) e sua boca entreaberta passam intimidade, delicadeza, suavida-
de. Repousar sobre essa cama com essa luz parece muito confortável.

Nos dois painéis ficam evidentes as características e elementos elencados 
na disposição deste artigo. O que nos resta agora, depois de ver essas fotos, é 
essa sensação de que esses quatro fotógrafos estavam perto demais. Eles mos-
traram cenas muito particulares de seus universos. De qualquer forma, do jeito 
que somos bombardeados diariamente por todo tipo de imagens, não ficamos 
tímidos diante das fotografias acima mostradas. Ma as sensação de que somos 
íntimos permanece.

Onde vamos parar?

Na banalização da imagem fotográfica. Blogs, fotologs, flickrs, Orkut. O 
que temos é uma necessidade contemporânea de registrar os momentos mais 
particulares de nossas vidas. Vontade de armazenar memórias em forma de pi-
xels e mostrá-las a outrem. Parece uma obrigação imprescindível se ver nessas 
imagens – seja por se tratarem dos universos particulares de cada um, seja pelo 
uso recorrente do autorretrato.

Nesses tempos pós-modernos de extrema visualização, as imagens ga-
nham cada vez mais espaço no cotidiano. “O surgimento da cultura visual como 
campo de estudo foi determinado pela necessidade de interpretar a globalização 
pós-moderna da visualidade como vida cotidiana” (FABRIS, 2009, p.1).

O que observamos é que essa maneira despretensiosa de fotografar, ao 
qual a técnica é colocada em segundo pleno, e o que vai interessar é o contato, a 
proximidade com o personagem é realmente uma vertente da contemporaneida-
de. Esse tipo de estética é imitado em trabalhos de cunho mais comercial, como no 
caso dos editoriais de moda, por exemplo. O ápice desse “estilo” pode ser identifi-
cado nas imagens feitas através da lomografia, cuja regra é não haver regras. Nada 
de preocupações técnicas. Mas sim um retorno a surpresa e a imprevisibilidade 
que fazia parte do fazer fotográfico com câmeras analógicas compactas.
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Em oposição a fotografia técnica levada a cabo como tem de ser, essa nova 
vertente chama atenção por sua simplicidade. Por possibilitar efeitos, experimen-
tações, ousadias criativas percebidas como erros diante da técnica fotográfica.

A intenção deste artigo não é chegar a conclusões, mas sim provocar os 
olhares, as reflexões, e continuar investigando sobre a relação da fotografia com 
o corpo na contemporaneidade.
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Resumo
O presente artigo apresenta uma análise crítico-interpretativa dos poemas visu-
ais “SOLTO” (1997) e “Humanos” (1990) e do videopoema “Carnaval” (1993), de 
Arnaldo Antunes. A poética visual de Antunes revela uma infinita relação entre 
os seres e as coisas. Nela, tudo se dá continuamente, uma coisa insinua outra, 
que sugere outra que é parte dela mesma. A obra do poeta é concebida como 
uma experiência permanentemente aberta. Desse modo, esta análise é ancorada 
na relação comunicativa, dialógica, entre os autores deste artigo e as três obras 
poéticas citadas.

Palavras-chave: poesia visual, videopoesia, Arnaldo Antunes.

Abstract
The present article presents a critical and analytical reading of the visual poems 
“SOLTO” (1997) and “Humanos” (1990) and the video poem “Carnaval” (1993), 
by Arnaldo Antunes. Antunes’ visual poetics revels an endless relationship be-
tween all beings and things. Everything happens continuously in it, one thing 
insinuates other, which suggests other that belongs to itself. The poet’s work 
is created as a permanently open experience. So that, this analyses is based on 
the communicative, dialogic, relation between the authors of this article and the 
three poetic works above mentioned.

Keywords: visual poetics, video poem, Arnaldo Antunes.

A poesia de Arnaldo Antunes se desenvolve como um processo que re-
percute de maneira diferente de acordo com o suporte utilizado pelo artista, seja 
ele a página impressa, o vídeo, o CD, o computador ou mesmo o corpo do artista. 
Nela, Antunes estabelece múltiplas possibilidades de leitura e não oferece regras 
que o leitor possa seguir, “mas sim descobertas a fazer a cada novo contato com 
seus poemas” (OLIVEIRA, 2001, p. 187). Seus poemas geralmente oferecem pos-
sibilidades de leituras simultâneas, como é evidente nos livros, acompanhados 
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por CD e/ou vídeo, 2 ou + corpos no mesmo espaço (1997) e Nome (1993), obras em 
que o conceito de simultaneidade sonora e visual atinge seu mais elevado grau. 
A poesia de Antunes expõe também o gosto do poeta pelo lúdico, pela síntese e 
pela concentração. 

Em relação ao aspecto lúdico, seu primeiro livro, E/OU (1983), Por exem-
plo, é estruturado como um jogo para ser manipulado pelo leitor. O livro Palavra 
Desordem (2002), por sua vez, possui um trato com a linguagem que permite com 
que o leitor se relacione com ele de diversas maneiras. De acordo com o próprio 
poeta, Palavra Desordem não é um livro pensado para ser lido do início ao fim. O 
leitor pode abri-lo em qualquer página e seguir em sua leitura até o ponto em que 
desejar e em qualquer direção. Cada um dos poemas do livro foi diagramado na 
página como se fosse um cartaz e, assim como o livro, também pode ser lido em 
qualquer direção. 

Sua obra poética, como Antunes (2006, p. 347) declara, expõe sua forte iden-
tificação com os poetas concretos, pioneiros na interação entre vários códigos, e 
com um grupo de poetas que tiveram uma atuação em diversas áreas, como é o 
caso de Torquato Neto, Paulo Leminski e Waly Salomão, que se dedicaram a poe-
sia, a poesia visual, a prosa, a criação de letras de canções, ensaios e textos para 
a imprensa, a performances, a programas de televisão, filmes etc. Dessa maneira, 
esse grupo de poetas, ao qual Antunes se associa, promove a anexação de formas 
até então ignoradas, ou mesmo desprezadas, ao mundo da arte.

Percebe-se, desse modo, na prática de Antunes, uma tendência similar a 
que leva os artistas, sobretudo a partir dos anos 1960, a renunciar ao objeto de 
arte único, classificado por gênero autônomo e valendo por si mesmo e, em con-
trapartida, a se voltar para sua minimização, por seu relacionamento com outras 
atividades artísticas como a dança, o teatro, a performance, a música, tudo isso 
acompanhado por um gosto pelo cotidiano. Essa atitude é acompanhada pelo re-
conhecimento da inserção no mundo tecnicista contemporâneo, saturado pelos 
objetos de mercado, pelas imagens e por elementos aparentemente banais; um 
mundo onde “as coisas não têm paz” (ANTUNES, 2006, p. 111).

Nesse âmbito, o artista “faz desaparecer todas as marcas de ‘grande arte’, 
de arte monumental, de identificação possível dos autores, dos gêneros e dos 
objetos enquanto arte em si” (CAUQUELIN, 2008, p. 62). Assim, o artista contem-
porâneo, como é o caso de Antunes, afasta-se cada vez mais da figura do “gênio 
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solitário” e passa a interagir com outros agentes para a estruturação e materia-
lização de seus projetos artísticos programadores, web designers, engenheiros 
de som, enfim, uma série de profissionais dos quais o artista está cada vez mais 
próximo e que até mesmo adquirem status de co-autores.

É importante lembrar que há, na obra de Arnaldo Antunes, uma forte he-
rança do modernismo no que se refere, entre outros aspectos, à experimentação e 
renovação artística a partir do entrelaçamento de códigos distintos (particularmen-
te no que se refere às Vanguardas européias), à volta ao primitivo e à união entre 
a prática poética e a reflexão crítica sobre essa prática. Com efeito, a “responsa-
bilidade total perante a linguagem”, tão veementemente proclamada pelos poetas 
concretos, perpassa a obra de Antunes. De certa forma, esta proposta também 
já estava entre as reivindicações estéticas delineadas por diversos movimentos 
característicos da modernidade que têm em Mallarmé seu representante maior.

Nas trilhas da tradição concretista, a palavra, para Arnaldo Antunes, é 
uma realidade material. Como demonstram os textos críticos e manifestos dos 
irmãos Campos e de Décio Pignatari em Teoria da Poesia Concreta (2006, p. 77-
88), a definição do poema como techné, ou seja, como atividade produtora, é de 
fundamental importância para os concretistas. Nesse sentido, o poema é identifi-
cado como um objeto de linguagem, uma realidade em si e não um poema sobre 
determinado tema. Na medida em que os elementos significantes, verbal e visu-
al, se sobrepõem, os concretistas encontram novas possibilidades de inovação 
em vários campos.

No campo semântico, os poetas concretistas encontram novas possibi-
lidades de experimentação a partir do apelo não verbal, da polissemia, do tro-
cadilho e do nonsense. No campo sintático, lidam com possibilidades como a 
atomização das partes do discurso, a redistribuição de elementos e a ruptura 
com a sintaxe da proposição. No campo léxico, trabalham com neologismos, 
estrangeirismos, siglas e termos plurilíngües, entre outros elementos. No cam-
po morfológico, procuram a desintegração do sintagma nos seus morfemas, a 
separação dos prefixos, dos radicais, dos sufixos e o uso intensivo de certos 
morfemas. No campo fonético, utilizam, por exemplo, figuras de repetição sono-
ra (aliterações, assonâncias, rimas) e lançam mão de jogos sonoros. No campo 
topográfico, por sua vez, os poetas aderem à não-linearidade, à abolição do verso 
e dos sinais de pontuação, fazem uso dos espaços brancos e da sintaxe gráfica, 
entre outros aspectos.
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Praticamente todos esses campos são explorados na poesia visual de Ar-
naldo Antunes. Segundo o poeta, cada expressão tem de se adequar a sua rea-
lização, alguns poemas dependem da sua materialidade gráfica, outros se sus-
tentam apenas no plano verbal e há ainda poemas que podem funcionar tanto 
como um poema visual, quanto como uma canção, se forem adequadamente 
adaptados a cada meio. Algumas criações, no entanto, exigem uma dada forma e 
não se realizariam de outra maneira. 

Na poesia de Arnaldo Antunes, a simultaneidade se dá de duas maneiras 
distintas: dentro do espaço sintático e no terreno gráfico do poema. A simulta-
neidade se realiza de modo mais adequado a partir dos suportes tecnológicos, 
como o vídeo e o CD. A simultaneidade no espaço sintático é um procedimento 
bastante recorrente em sua poesia e consiste no corte de uma determinada pala-
vra fazendo aparecer uma outra parte dela que se constitui numa outra palavra, 
como podemos observar, por exemplo, no poema “SOLTO” (fig. 1), do livro 2 ou 
+ corpos no mesmo espaço (1997):

O poema “SOLTO” permite mais de uma leitura, pode-se ler “solto do solo” 
ou ainda “sol todo solo”. Este procedimento contém a idéia do ideograma, em que as 
partes formam uma terceira coisa, preservando-se também enquanto informações 

Figura 1. “SOLTO”, 1997, 
de Arnaldo Antunes.



460

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

autônomas. A técnica de corte de palavras pode ser encontrada principalmente na 
obra de e. e. cummings, cujos poemas tipográficos influenciaram sobremaneira os 
concretistas. Segundo Décio Pignatari (2006, p. 97), e. e. cummings conseguiu reali-
zar verdadeiros ideogramas utilizando as letras e os sinais de pontuação, “partindo 
de uma letra isolada ou posta em relevo no interior da primeira palavra”.

Assim como e. e. cummings e os concretistas, Antunes utiliza largamente 
as peculiaridades fisionômicas dos caracteres verbais. Revendo os experimentos 
de cummings, pensamos em considerar a última letra “o”, ou circulo isolado no 
final do poema “SOLTO”, como um ponto final. Desse modo, também temos a pos-
sibilidade da leitura de “sol todo sol”. Nesse caso, a letra “o”, ou circulo, no final 
do poema, pode ser tomada como a ilustração do próprio sol em sua “inteireza”.

Nos poemas verbais, o ritmo se dá pela alternância de sonoridades mais for-
tes e mais fracas. O ritmo visual, porém, é marcado pela dimensão espacial, que 
colabora com a estruturação da dinâmica do poema. De acordo com Décio Pignatari 
(2004, p. 21), “ritmo é um ícone que resulta da divisão e distribuição no tempo e no 
espaço — ou no tempo e no espaço — de elementos ou eventos verbivocovisuais 
(verbais, vocais e visuais)”. O ritmo se torna, assim, “uma força relacional espacio-
-temporal”. No poema “SOLTO”, a distribuição regular do circulo na página permite 
a presentificação de algo concreto, que direciona o movimento do olhar, algo que 
pode ser “lido” para além do aspecto verbal do poema. Desse modo, o ritmo visual 
do poema pode sugerir ainda o movimento do “sol” no céu, ao longo do dia.

Esse movimento também pode ser visto como o movimento do “sol ao 
solo” ou do “céu à terra”. Cria-se, assim, um jogo entre divino e humano que se 
mistura aos jogos entre ser e sujeito e ser e existir, provocados pela proximidade 
sonora entre as palavras “sol” e “sou” e pela correspondência visual entre a le-
tra “l” e o número “1”. O número “1” remete ao “Uno” de “sou”/”ser”. Sócrates, a 
partir de um longo e complexo percurso, conclui que o “Uno” participa das idéias 
do “Ser”, do “Mesmo” e do Outro” e, por isso, a idéia do “Uno” pressupõe a idéia 
de “Múltiplo”. Desse modo, as possibilidades de leitura do poema desdobram-se: 
“solto do solo – solto do sol – sol todo sol(o) – sou todo sol – solto do sou – sou 
todo sou – sou todo solo”. 

Em algumas caligrafias, mesmo contando com um forte aspecto de elemen-
to estético visual, o poeta não deixa de explorar o sentido verbal das palavras. No 
entanto, muitas vezes, trata-se de palavras que não apresentam sentidos óbvios, 
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por mais simples que o poema possa parecer. Nesse sentido, pode-se afirmar 
que a poética de Antunes apresenta uma “simplicidade ativa”, uma simplicidade 
do “ser sem intervalos, buscando sempre a relação entre a técnica e o momento 
sempre casual (RODRIGUES, 2006, p. 14). A caligrafia, no poema “Humanos” 
(fig. 2), que integra o livro Tudos (1990), por exemplo, traz um sentido inusitado 
e provoca um deslocamento de sentidos cada vez mais complexo à medida em 
que nos demoramos diante do poema:

Ao primeiro contato com o poema, percebemos a inserção da letra “h”, no 
início de cada palavra, provocando um jogo de articulação entre som, imagem e 
sentido. De um lado, em termos sonoros, a presença da letra “h” não altera o sen-
tido original das palavras. Do outro lado, o aspecto visual dessas palavras causa 
estranhamento colocando o sentido em questão. A inserção da letra “h” sugere 
tanto a “escolha” pelos humanos, “entre os animais estranhos”, quanto pode de-
nunciar a igualdade entre humanos e animais. O aspecto gráfico do poema, com 

Figura 2. “Humanos”, 1990, de Arnaldo Antunes.
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a presença de marcas de “tinta escorrendo”, também aponta para algum aspecto 
“animal”, sangue escorrendo, arranhões provocados por garras, talvez, ou algu-
ma forma de violência animalesca que se faz presente nos humanos.

A palavra “humanos”, no final do poema, delineia precariamente formas de 
pinturas rupestres, algo que posicionaria os “humanos” num estágio primitivo de 
desenvolvimento, um estágio que antecederia a existência da própria escrita. Este 
retorno à “infância” do homem também poderia ser visto como um desejo de re-
torno à origem da linguagem, a um momento anterior à separação entre os signos 
e as coisas que eles designam. As formas de arte rupestre imbricadas na palavra 
“humanos” carregam uma espécie de nostalgia em relação à linguagem analógica, 
mais próxima da poesia. Nesse sentido, segundo Arnaldo Antunes (2009), “a mani-
festação do que chamamos de poesia hoje nos sugere mínimos flashbacks de uma 
possível infância da linguagem, antes que a representação rompesse seu cordão 
umbilical, gerando essas duas metades – significante e significado”.

A presença ostensiva da letra “h” de humanos pode indicar, ainda, que 
talvez não haja escolha: o homem é condenado a “hescolher” ser humano. A 
palavra escolho, como substantivo, significa um recife ou rochedo na superfície 
da água que acaba tornando-se um obstáculo marinho aos barcos. O humano 
como um escolho pode ser um obstáculo incontornável. Para Nietzsche (2001), 
ao escrever com o propósito de destruir os obstáculos da moral e da metafísica, 
o homem é o criador dos valores, mas se esquece de sua própria criação e bus-
ca neles algo de transcendente, eterno e verdadeiro, quando os valores não são 
nada mais do que algo “humano, demasiado humano”:

O que quer que tenha ‘valor’ no mundo de hoje não o tem em si, confor-
me sua natureza – a natureza é sempre isenta de valor: – foi-lhe dado, 
oferecido um valor, e fomos ‘nós’ esses doadores e ofertadores! O mun-
do que tem ‘algum interesse para o ser humano’, fomos nós que o cria-
mos! (NIETZSCHE, 2001, p. 204).

Pode-se observar, também, que a letra “h” é neutra sonoramente. Ela pode 
ser considerada como um nada que, no entanto, é necessário à grafia das pala-
vras. Isso se parece com a humanidade dos homens, que pode ser vista como 
um nada que altera a animalidade, ou seja, a humanidade é um nada acrescido 
ao animal, pois o homem não deixa de ser ainda um animal. Porém, esse nada é 
paradoxalmente um acréscimo que cria um abismo entre o animal e o humano. 
A humanidade é um nada que estabelece uma distância instransponível entre a 
natureza e a cultura.
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Atualmente, os novos suportes tecnológicos vêm redefinindo o conceito 
de escritura e promovendo grandes mudanças no modo de produção textual. É 
nessa direção que aponta a videopoesia da série Nome (1993), de Arnaldo Antu-
nes. Os autores que se utilizam das novas tecnologias para produção poética não 
representam uma anomalia. Para o antropólogo e poeta Antonio Risério (2004, 
p. 49), “antes que constituir um caso excêntrico ou patológico, ele está simples-
mente mergulhando no mundo das técnicas escriturais que se acham, hoje, ao 
seu dispor”. 

Arnaldo Antunes se destaca na produção contemporânea justamente por 
assumir uma postura amistosa com as tecnologias. Ele é um poeta que explora 
as relações intersemióticas utilizando diferentes suportes, combina o som, a ima-
gem e o movimento, os aspectos arquitetônicos e os recursos eletrônicos. Nesse 
contexto, seu melhor trabalho talvez seja a trilogia da série Nome, que compõe 
uma síntese da pesquisa estética do poeta. Com isso, Antunes revisita a proposta 
inicial do movimento concreto, ou seja, a criação de uma arte verbivocovisual.

A série de videopoemas de Antunes, com suas 30 peças e com cinqüenta 
minutos de duração, percorreu o mundo e foi recebida e aplaudida nos mais 
diversos países, como Áustria, Chile, Itália, Uruguai, França, Holanda, Suécia e 
Estados Unidos. A série Nome ainda foi contemplada com prêmios no The First 
Annual New York Video Festival, Nova Iorque, em 1994, e no Festival Internacional 
de Vídeo da Cidade de Vigo, na Espanha, em 1995. 

A síntese dos signos manipulada por Arnaldo Antunes, expõe novas rela-
ções entre o código literário e a tecnologia. Este é um projeto em relação ao qual 
os estudos intersemióticos encontram um ponto de partida privilegiado para a in-
vestigação de diversas tensões, como página impressa/imagem midiática, câno-
ne/experimento, cultura erudita/cultura de massa, moderno/pós-moderno, arte/
ciência e/ou arte/técnica. Nesse sentido, Denise A. Duarte Guimarães (2007, p. 
127) comenta que o videopoema é um fenômeno que surge no cenário artístico e 
cultural nos anos 1990, “não sendo ainda suficientemente estudado e avaliado”. 
De fato, um dos primeiros registros desse fenômeno, no Brasil, trata-se de Nome.

É notório que Antunes se volta às articulações das ocorrências do verbal 
da palavra escrita, falada e cantada, simultaneamente, e se preocupa com a 
inter-relação da palavra com a imagem e o som, para a geração de significados 
múltiplos. Embora sua base estrutural seja a poesia escrita, a obra possui um 
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caráter híbrido, em que as dimensões verbal, visual e sonora se estimulam mu-
tuamente. Nela, Antunes mescla aspectos da poesia culta com a linguagem da 
publicidade, da música popular, da história em quadrinhos, e de vários outros 
elementos da cultura de massa característica dos grandes centros urbanos. 
Nesse sentido, o desejo de criação do poeta se confunde com o desejo de co-
municação e seu papel de criador se mescla com o de intermediário no proces-
so de comunicação.

Nosso caminho para a análise do videopoema “Carnaval” (fig. 3), peça in-
tegrante da série Nome, procura estabelecer um diálogo aberto com a obra e tam-
bém conta, entre outros elementos, com a identificação de diversos vestígios da 
poesia visual do poeta praticada no suporte gráfico, podendo ser reconhecidas 
muitas das características delineadas na análise dos poemas visuais “SOLTO” e 
“Humanos”, tanto em relação às formas quanto em relação ao texto escrito. No 
caso do vídeo, inclui-se a interpretação oral e a imagem em movimento.

Os signos sonoros, sejam de melodias, sejam em arranjos instrumentais, 
são analisados em relação à maneira como contribuem na marcação dos ritmos 
das peças, de acordo com a intencionalidade do autor, para reforçar ou contra-
dizer a dimensão psicológica e a dinâmica cinética das imagens. As imagens em 
movimento, também articuladas aos elementos sonoros e visuais, são tratadas, 
muitas vezes, no âmbito do repertório cinematográfico (animações, montagens, 
zooms, etc.). De fato, em relação ao background técnico para a produção dessa 
forma poética animada, segundo relato de Ricardo Araújo (1999, p. 21-26), o pro-
cesso começa a partir de um roteiro inicial, como ocorre no mundo do cinema, 
passando para a montagem gráfica, ou design, para chegar até a animação pro-
priamente dita, executada diretamente no computador.

Os videopoemas de Antunes são marcadamente metalingüísticos, como 
se pode observar na sua re-elaboração poética em que a linguagem se auto-
-analisa, escorpionicamente voltada sobre si mesma. Essa forma de metalin-
guagem enfatiza o processo de exploração dos limites do código, refletindo a 
consciência do poeta em relação ao trabalho com a linguagem. O videopoema 
“Carnaval”, por exemplo, a partir de outros recursos, coloca em questão a arbi-
trariedade do signo lingüístico. Desse modo, lançando mão do “risco” (poesia é 
risco?) e da rasura, Antunes afirma o postulado saussureano de que os signos 
são arbitrários. Isso implica no fato do significado ser convencional, ou seja, 
uma construção social:
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Primeiramente, no videopoema “Carnaval”, visualiza-se uma mão e uma 
caneta hidrográfica, sobre uma superfície branca, que escrevem as palavras “ár-
vore”, “pássaro” e “máquina”. No entanto, os vocábulos manuscritos são risca-
dos e substituídos sucessivamente, até que a palavra-título, “carnaval”, perma-
nece sendo a única a ser escrita e rasurada. Esse processo leva à saturação de 
toda a tela, formando-se um fundo escuro. Enquanto essa ação acontece, os 
primeiros versos são entoados. Ao final, entra o som sampleado de uma bateria 
de escola de samba, cujo ritmo marcadamente eletrônico entra em consonância 
com o movimento repetitivo e acelerado da mão que escreve e rasura.

O videopoema contém várias ironias, a mais evidente relaciona-se ao pro-
cesso da escrita e da rasura na edição manual do texto em contraste com o 
suporte eletrônico que é utilizado no processo de construção do videopoema. 
Nos suportes eletrônicos, o processo de edição é essencial, como no caso da 
edição de texto, ao qual o videopoema refere-se diretamente, além das edições 
de imagens e sons. A música e a aceleração do movimento da mão, na imagem, 
evidenciam o aspecto eletrônico do suporte. O texto oral é expresso em uma me-
lodia monótona que contradiz diretamente a noção de alegria e dinamismo que 
a palavra “carnaval” sugere. Enfim, a palavra carnaval se transforma no fundo 
escuro, em oposição à exuberância de cores e alegria que o termo supõe.

Figura 3. “Carnaval”, de Arnaldo Antunes.
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O ato de escrever e rasurar sugere um duplo processo de afirmação e 
negação. O poeta parece negar o próprio conceito de “carnaval”, que a palavra-
-título do videopoema afirma. A tela negra remete, assim, ao avesso do carnaval. 
Nesse sentido, como estabelece Mikhail Bakhtin (2002, p. 124), o ambivalente 
ritual de coroação-destronamento característico do carnaval, instaura a “alegre 
relatividade de qualquer regime ou ordem social, de qualquer poder e qualquer 
posição (hierárquica). Na coroação do antípoda do verdadeiro rei, instaura-se o 
mundo carnavalesco às avessas”. Se, segundo a noção bakhtiniana, o carnaval é 
o dia às avessas, o que Antunes cria, com seu videopoema, é o avesso do carna-
val, ou seja, “o avesso do avesso”.

A noção saussureana da arbitrariedade do signo lingüístico não deixa de 
se relacionar com o conceito de “carnaval” de Bakhtin. A idéia de carnaval, de 
Bakhtin, significa justamente uma quebra provisória das convenções sociais, ex-
plicitando que a natureza da ordem social não é um dado natural, mas uma con-
venção humana, ou seja, uma arbitrariedade, como o signo lingüístico. Assim 
como o carnaval subverte por um momento a ordem social, mostrando sua re-
alidade convencional, o poema (ou o poeta) subverte a linguagem convencional, 
mostrando outros caminhos possíveis para seu uso. Há, na verdade, uma inter-
penetração entre a subversão poética da linguagem e a carnavalesca da ordem 
social, que vincula o questionamento que o poeta faz à linguagem ao questiona-
mento da própria ordem social.

No videopoema, num primeiro momento, temos a impressão de que o 
poeta estabelece uma dicotomia entre campo e cidade, devido ao uso das pala-
vras “árvore” e “pássaro” em contraste com as palavras “máquina” e “carnaval”. 
Porém, no contexto das novas relações estabelecidas pela lógica “isso é aquilo”, 
que é exposta no poema pelo termo “carnaval”, os seres naturais e as coisas são 
colocados no mesmo plano. Desse modo, Antunes estaria propondo uma nova 
forma de relação entre o homem e as máquinas, ou mesmo uma nova forma de 
natureza em consonância com as máquinas.

O videopoema nos leva a pensar, ainda, numa passagem do vegetal, para 
o animal e, em seguida, para a máquina. A passagem é da natura para o artifício, 
ou seja, das máquinas naturais para as humanas. Há, aqui, uma continuidade, 
pois árvore e pássaro (natura) podem também ser entendidos como máquinas. 
Biologicamente o organismo não deixa de ser uma espécie de máquina, mas feita 
pela natureza e não pelo homem. Isso, numa lógica sagrada, pode ser entendido 
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como um artifício de Deus. A máquina do quinto verso já evoca o seu sentido 
corrente de artifício humano, que pode remeter também à sociedade ou mesmo 
à linguagem, que não deixam de ser máquinas sociais. Nos dois casos, trata-se 
de artifícios/códigos humanos complexos, convencionais e arbitrários, passíveis, 
portanto, de subversão (carnavalização).

Na poesia visual e, sobretudo, na videopoema, as palavras são lançadas 
para muito além da musicalidade e do ritmo. É com a videopoesia, por exemplo, 
que se começa a configurar um novo tipo de poesia tecnológica, apontando aber-
turas para possibilidades sonhadas desde Mallarmé. Nossa análise é, antes de 
tudo, um convite para se procurar dialogar com a poesia visual e a videopoesia 
de Antunes.
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ESPAÇO PICTÓRICO COMO PLANO DISCURSIVO: 
NARRATIVAS ALEGÓRICAS NA OBRA DE PEDRO AMÉRICO

Rafael Alves Pinto Junior*
rafaeljuniorcefet@gmail.com
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo analisar a obra Pax et Concordia, pintada por 
Pedro Américo de Figueiredo e Melo (1843-1905) em 1895 como uma obra que 
estabelece níveis de discurso: um para a encomenda e outro para o próprio artis-
ta. A partir do entendimento do processo criativo do artista, procura-se entender 
como ele estabeleceu outros níveis de significados a partir de elementos de seu 
próprio universo pictórico.

Palavras-chave: Pintura brasileira, alegoria, representação.

Abstract 
This paper aims to analyze the work Pax et Concordia, painted by Pedro Américo 
de Figueiredo e Melo (1843-1905) in 1895 as a work that establishes levels of dis-
course: one to order and another for the artist himself. From the understanding 
of the artist’s creative process, an understanding of how he established other 
levels of meaning from elements of his own pictorial universe.

Keywords: Brazilian painting, allegory, representation.

Para Baxandall, a intenção existente em uma pintura pode ser traduzida 
como um interesse do artista em produzir uma determinada visualidade. Intenção 
que se transforma, particularmente em cada caso, numa diretriz compositiva que 
ele pode compreender como uma relação crítica com sua própria produção pre-
cedente: uma relação mental entre a obra e seu contexto. Nas palavras do autor:

A hipótese de fundo é que todo ator histórico e, mais ainda, todo objeto 
histórico tem um propósito – ou um intento ou, por assim dizer, uma 
“qualidade intencional”. Nessa acepção, a intencionalidade caracteriza 
tanto o ator quanto o objeto. A intenção é a peculiaridade que as coisas 
tem de se inclinar para o futuro (2006, p. 81).

Como observadores, estamos inexoravelmente separados por um hia-
to temporal que vai da execução à conclusão da obra: estamos diante 
de um resultado acabado e produto de uma atividade em que pesam 
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enormemente as variáveis subjetivas do autor, de cujo processo muito 
raramente possuímos dados que permitem uma análise factual. Como 
fato, temos a materialidade da obra, que em determinado momento o 
artista concluiu como acabada, decidindo que a imagem correspondia 
às necessidades que lhe deram origem. Como “leitores”, esta posição 
não poderá ser absolutamente superada. Trata-se então de confrontar 
fontes, interpretações, pontos de vista. Operação de “leitura” a que se 
refere Baxandall: resta-nos a leitura da imagem e a interpretação do ver 
que pode permitir avançar além da obviedade das muitas “intenções” de-
claradas e dos objetivos manifestos. Em muitos casos, o que há de mais 
eloqüente pode ser localizado sob a superfície do discurso evidente. 

Pax et Concordia parece ser um exemplo eloqüente deste fenômeno. Pin-
tada por Pedro Américo de Figueiredo e Melo (1843-1905) no apagar das 
luzes do século XIX foi sua última obra em escala monumental que tanto 
o havia notabilizado. O próprio artista tinha-a em alta conta. Ao menos é 
isto que podemos deduzir de sua correspondência: escrevendo ao Barão 
do Rio Branco em 1902, o artista faz uma espécie de “balanço” de sua 
produção como artista e como intelectual:

Como o presidente da Nação, talvez não me conheça, o Barão poderá di-
zer que além de ter emancipado a pintura brasileira compondo os gran-
des painéis de Campo Grande, Avahí, Proclamação da Independência e 
muitíssimos outros (entre os quais a grande alegoria - Pax et Concordia 
- que apenas esboçada foi exposta em Paris) sou autor de uns 12 ou 14 
trabalhos literários de História, Filosofia Natural, Belas Artes, Romances, 
Discursos etc; que no passado regime fui grande Dignatário da Rosa (sem 
falar de outras recompensas estrangeiras); e ainda no atual, fui membro 
da Constituinte e deputado pela Paraíba. (Carta de Pedro Américo ao Barão 
do Rio Branco. Florença, 25/11/1902. Correspondência, Lata 812, Maço 4, 
Pasta 14, Arquivo Histórico, Palácio do Itamaraty, Rio de Janeiro).

Desta maneira, Pedro Américo colocou a “grande alegoria” Pax et Con-
cordia no mesmo patamar de importância que A Batalha de Campo 
Grande (1871), a Batalha de Avai (1877) e a Proclamação da Indepen-
dência (1888). Obras que o fizeram famoso e reconhecido internacional-
mente. Conforme o salientado por Zaccara1, o registro das importantes 
batalhas e campanhas militares, aliado ao ufanismo da vitória brasileira 
na Guerra do Paraguai e ao agudo senso de oportunidade do artista ha-
viam pavimentado seu caminho rumo ao reconhecimento. 

Mas em 1902, a situação era bastante diferente. Aos 59 anos, doente, com 
a visão muito debilitada e arruinado financeiramente devido ao “encilhamento” de 
1890, o artista era uma sombra amargurada numa espécie de exílio auto imposto em 
Florença. Eleito deputado pela província da Parahyba do Norte da Assembléia Nacio-
nal constituinte em 1890, sabia que não havia desempenhado um papel destacado 
no cenário político da “nova e alta atmosfera” da República: apesar do esforço de sua 
oratória, estava mais preocupado com as artes do que com as “lutas partidárias”. 
Fazia necessário então, recordar ao Barão, sua condição de Dignatário da Rosa. 

1 ZACCARA, Madalena de 
F. P. A temática, na pintura 
do século XIX no Brasil, 
como  veículo de afirmação 
e sobrevivência: Pedro Amé-
rico de Figueiredo e Mello. 
Disponível em: http://www.
dezenovevinte.net/artistas/
pa_zaccara.htm. Acesso em 
12 mar 2010.
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Para um Doutor em ciências físicas pela Universidade de Bruxelas e artis-
ta laureado como ele, soava dissonante ter que se fazer “lembrar” a um político 
como o Barão do Rio Branco, também um alto representante do Império. Logo 
ele, que havia sobrevivido praticamente incólume ao naufrágio da monarquia e as 
implicações daí decorrentes na Academia Imperial de Belas Artes. Sob a égide da 
República o artista já havia produzido a Libertação dos escravos (1889), Tiradentes 
Esquartejado (1893), Honra e Pátria (1897) além do próprio Pax et Concordia (1898).

Devido em parte à natureza do tema alegórico e em parte às figuras, es-
quema compositivo e cores utilizadas, Pax et Concordia parece um desdobramen-
to ou uma continuidade figurativa do estudo para  Libertação dos escravos. Desde 
a década de 1870 a argumentação abolicionista havia encontrado na represen-
tação alegórica um meio privilegiado de expressão2. Como instrumento a repre-
sentar uma idéia através de uma ilação moral, a alegoria constituía-se num fer-
ramental importante aos propósitos abolicionistas: convidando o espectador a 
uma reflexão sobre a ética, apelava à moral, à virtude e principalmente ao patrio-
tismo. Almejando também exercer um poder educativo junto ao público, no seu 
sentido romântico conforme o formulado por Goethe (1749-1832) 3 e com larga 
inserção na produção de artistas que eram referência para a produção erudita do 
final do século XIX como, por exemplo, Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-
1867), Jacques-Louis David (1748-1825), Jean-Hippolyte Flandrin (1809-1864) e 
Émile Jean-Horace Vernet (1789-1863).

De acordo com Heloisa P. Lima4, em 1886 Pedro Américo aceitou a enco-
menda governamental de uma obra com a temática abolicionista, mas somen-
te concluiria o estudo em 1889. Neste estudo podemos identificar vários dos 
elementos presentes no Pax et Concordia. Fortemente teatralizada, a Escravidão 
está representada no Libertação dos Escravos pela figura do demônio morto atrás 
dos escravos libertos, ajoelhados diante da Liberdade que lhes rompem os gri-
lhões: a escravidão não está nem vencida, nem subjugada, mas morta. Atrás 
dela, numa composição piramidal á esquerda do quadro, destaca-se a figura da 
Vitória alada, sustentada por figuras que representam a Música e o Amor. Ao 
fundo, a presença discreta da cristandade representada por uma cruz fulgurante 
sustentada por anjos. Como elemento delimitador, um muro curvo final que fun-
ciona como um limite visual para a composição da cena. Somado aos degraus em 
primeiro plano, o elemento da arquitetura formado pelo muro de fundo contribui 
para a caracterização cenográfica ao entender o espectador como inserido diante 
de um teatro de arena.

2 Como a Alegoria à Lei do 
Ventre Livre, escultura de 
A. D. Bressae e o quadro 
de Pedro J. Pinto Peres A 
Primeira Libertação - que 
representa a Condessa d’Eu 
entregando aos escravos 
suas cartas de liberdade, em 
29 de julho de 188.
3 A alegoria transforma o 
fenômeno num conceito, o 
conceito em imagem, mas 
de tal modo que na ima-
gem o conceito permanece 
limitado e susceptível 
de ser completamente 
apreendido e usado, e 
pronto para ser expresso 
por essa mesma imagem  
(GOETHE, Johann 
Wolfgang Von. Máximas e 
Reflexões, trad. de José M. 
Justo, In: Obras Escolhidas 
de Goethe, vol.5. Lisboa: 
Círculo de Leitores, 1992, 
p. 189).
4 LIMA, Heloisa Pires. A 
Presença negra nas telas: 
Visita às exposições do cir-
cuito da Academia Imperial 
de Belas Artes na década 
de 1880. Disponível em: 
http://www.dezenovevin-
te.net/obras/obras_negros.
htm. Acesso 10 mar 2010.
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Este entendimento da arquitetura enquanto elemento gerador da cena, 
parece ser o elemento que distingue Libertação dos Escravos de Pax et Concordia. 
Apesar de que não encontramos prova desta preocupação nos escritos do artis-
ta, a conclusão não pode ser outra ao compararmos as duas imagens. Essa prova 
escrita também é irrelevante. Como não estamos interessados em encontrar pro-
vas escritas sobre o que se passou na cabeça do artista mas sim elaborar uma 
análise sobre seus fins e os meios utilizados para isto, ela não é necessária. A 
este olhar, basta a evidência do processo criativo do artista que se alimentava au-
tofagicamente com suas próprias obras. Luciano Migliaccio já havia observado 
com clareza este fenômeno, como por exemplo, o fato de Pedro Américo citar a si 
mesmo com a inclusão de Independência ou Morte em Pax et Concordia. Para ele:

Com Independência ou Morte, apresentado em Florença em 1887, na presen-
ça do imperador e da mais alta aristocracia européia, Américo candidatava-
-se a vate do império; nem por isso a Academia abriu-lhe as portas. O nasci-
mento da República ofereceu-lhe a moldura ideal para uma nova tentativa, 
com Paz e Concórdia, por exemplo, hoje no Palácio do Itamaraty, no Rio de 
Janeiro. Com o pano de fundo desse mesmo quadro, Pedro Américo pintou 
um grande edifício monumental, um templo-museu em cujo interior pode-
-se ver representado seu Independência ou Morte, a grande pintura histórica 
que representa o monumento fundador da independência brasileira. Para 
Pedro Américo, ser o pintor-sacerdote da nação era uma vocação. Tratava-
-se de um pintor digno de monumento nacional, de um Altar da Pátria todo 
mármore e lobas capitolinas (MIGLIACCIO, 2000, p. 113).

Como podemos observar, são bastante numerosas as semelhanças entre 
Libertação dos Escravos e Pax et Concordia: as figuras femininas, anjos e paneja-

Figura 1 – Pedro Américo - Libertação dos Escravos (estudo). 
Óleo sobre tela/ 140,5 x 200 cm (1889). Acervo do Palácio dos Bandeirantes, São Paulo/ SP.
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mentos – claramente referentes a obras anteriores como A Noite e os Gênios do 
Estudo e do Amor de 1886 (ver figura 2) são praticamente os mesmos, com pou-
cas mudanças de cores ou detalhes; a composição grupal disposta em blocos 
piramidais também é reutilizada; a disposição cenográfica das figuras – ainda 
que colocadas sob um novo sentido – e o entendimento do espaço arquitetônico 
como um elemento delimitador do acontecimento narrativo, são fatos que inega-
velmente interligam estas duas obras.

Apesar das semelhanças e da (re)utilização de elementos de outras obras 
do artista, a composição alegórica de Pax et Concordia difere bastante da Libertação 
dos Escravos, e pode ser entendida, pelo menos, de duas maneiras bastante dife-
rentes. Uma primeira abordagem poderia ser vista como literal, ou como expres-
são do conteúdo alegórico do encontro da Paz à direita do quadro, com a Concór-
dia, que a saúda com uma coroa de louros: como representação da República, a 
Paz encontra seu reconhecimento e legitimação com a Concordia. Do lado da paz, 
estão os símbolos da cristandade, anjos translúcidos, uma cruz fulgurante e a ma-
ternidade. Aos seus pés, o demônio da guerra, morto com a espada na mão e fle-
chado pelas costas: se em Libertação dos Escravos, o demônio morto representava 

Figura 2 – Pedro Américo - A Noite e os Gênios do Estudo e do 
Amor (1886). Óleo sobre tela, 260 x 195 cm . Museu Nacional 
de Belas Artes, Rio de Janeiro, RJ.
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a escravidão vencida, agora representa o fim das guerras. Da mesma maneira que 
havia feito em Libertação dos Escravos, o demônio – agora representando a guerra e 
as desgraças dela decorrentes – encontra-se morto. Representar a guerra rendida 
ou subjugada, abriria possibilidades de que ela rompesse as amarras e voltasse 
a incomodar. Com a “morte” da guerra, a mensagem de perenidade da República 
ganha um reforço quando colocada em primeiro plano.

Do lado da Concórdia estão representadas as artes, o amor e a vitória 
alada que legitima o evento. Seguem-na uma multidão de estrangeiros laureados 
de flores. Neste entendimento, a imagem pode ser entendida como uma alegoria 
pragmática, conforme definida por Peter Burke5, sendo um meio para um fim e 
não um fim em si. Pedro Américo estaria atendendo os objetivos da encomenda: 
a figura da Paz representaria a figura da República e seu estabelecimento signifi-
cando uma era de ouro para o Brasil.

Enquanto o artista estava envolvido com o quadro, o cenário à sua volta era 
bastante tumultuado. O governo de Prudente de Morais (1841-1902) não podia ser 
descrito como pacífico: além da feroz oposição dos partidários de Floriano Peixoto 
e da reorganização do Partido Monarquista, o governo lutava contra as pressões 
inflacionárias e as sucessivas quedas no preço do café no mercado internacional. 
Somando-se a isto, o governo teve que enfrentar grandes problemas como a Revo-
lução Federalista no Rio Grande do Sul, as difíceis questões diplomáticas – como 
o da Ilha da Trinidade com a Inglaterra – e principalmente a Guerra de Canudos. 
Questões que fragilizaram enormemente a tênue ordem republicana.

Num cenário como este, uma imagem da paz triunfante sobre todas as 
adversidades tornou-se uma necessidade: se o equilíbrio político e a paz social 
ainda não haviam sido estabelecidas, a arte seria um importante veículo de pro-
paganda ao seu estabelecimento. Mediante a alegoria, a República procurava 
uma legitimação, ainda que imagética rumo a uma estabilidade. E as fontes desta 
estabilidade encontravam-se no passado imperial, encontrando neste, um lastro 
de unidade enquanto nação.

Este fato não escapou ao artista e o manto que a Paz que representa a Re-
pública é, sem dúvida, o mesmo manto de veludo verde orlado de galão de ouro 
semeado de estrelas usado por Pedro II. Ainda que sem a pelerina de plumas de 
tucano, a referência ao manto imperial concebido por Debret (1768-1848)6 em 
1822 é evidente. A Paz republicana também desce uma escadaria flanqueada 

5 BURKE, Peter. Historia 
como alegoria – disponível 
em: http://www.scielo.br/
pdf/ea/v9n25/v9n25a16.
pdf. Acesso em 12 mar 
2010.
6 A esse respeito, ver 
Grande Indumentária, Pele-
rina de plumas de tucano e 
manto imperial. Aquarela, 
16,5 x 22,2 cm, 1822. Mu-
seu Castro Maia, Rio de 
Janeiro. In: BANDEIRA, 
Júlio; Lago, Pedro Correa 
do. Debret e o Brasil. Obra 
completa. Rio de Janeiro: 
Capivara Ed, 2007, p. 352.
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por dois dragões alados, mais uma semelhança com o cenário construído para 
a Coroação de Pedro II em 20 de julho de 18417: o quadro seria a expressão da 
consciência história da jovem república, ainda presa aos marcos tradicionais e à 
imagem de unidade e estabilidade do período imperial. Uma expressão do esfor-
ço do regime à construção de uma tradição republicana através da união entre o 
presente e passado, conforme observa Serpa. Para ele:

A criação de uma tradição histórica repousa, sobretudo, na necessidade 
de que a ordem social instituída alcance um tipo distinto de legitimidade 
fundado em um movimento de alargamento do tempo histórico. Além do 
tempo imediato é preciso detectar um tempo de maior duração, capaz de 
produzir um elo entre o presente e o passado (2007, p. 131).

A citação de Proclamação da Independência (1888)  que o artista faz ao in-
serir o quadro no edifício, mais que uma licença poética – como a inclusão do 
retrato do Barão do Rio Branco no séquito da Paz – parece ser uma afirmação 
dos valores do passado: a paz (republicana) seria um produto da Independência. 
Neste sentido, o quadro de Pedro Américo antecipa o uso dos elementos mo-
nárquicos como elementos para a construção de uma imagem de nação, como 
as comemorações do centenário da Independência em 1922 e do nascimento de 
Pedro II em 1925. Construção de uma imagem de nação através da fórmula do 
passado como fonte de tradição e matriz do presente:

A reabilitação do passado permite o estabelecimento de um laço de con-
tinuidade entre o Império e a República, cujo sentido ultrapassa o mero 

Figura 3 – Pedro Américo – Pax et  Concordia , 1895 (estudo).
Óleo sobre tela, 42 x 60 cm - Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (SP).

7 DESCRIÇÃO DA VARAN-
DA DO PAÇO, QUE SER-
VIU PARA O MAJESTOSO 
ATO DA COROAÇÃO 
DO SENHOR D. PEDRO 
II: Dos lados do Trono e 
das credências estão dois 
leões alados, símbolo de 
força e de inteligência, 
sustentando um candela-
bro que arremata na parte 
superior com uma coroa 
de louro, sobre a qual 
pousa um dragão alado, 
timbre da ilustre casa de 
Bragança; nestas coroas 
se ligam, por magníficas 
bordas, as abas do manto, 
deixando cair para os 
lados em amplas pregas a 
rica franja, e deixando ver 
a riqueza interna (Jornal 
do Commercio; de 20 de 
julho de 1841).
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saudosismo ao tornar-se fonte legitimadora da própria identidade nacio-
nal e, consequentemente, assegurar ao país a estabilidade e a solidarie-
dade necessárias ao enfrentamento dos problemas do presente (SERPA, 
2007, p. 135).

Todas estas questões colocadas pelo artista são o que Baxandall conceitua 
como troc, referindo-se às escolhas que o artista usa num determinado contexto 
criativo, no sentido em que na obra de arte, o como é mais claramente contami-
nado pelo porquê. Para ele:

Troc indica apenas uma forma de relação em que duas classes de pes-
soas pertencentes a uma mesma cultura são livres para fazer escolhas 
num processo de permuta, sendo que toda escolha influi no universo 
da permuta e, por conseguinte, em todos os participantes (op. cit. p. 89).

Mas há um problema. Se aplicadas à imagem, estas análises, apesar de 
corretas e precisas, ficam inscritas apenas no primeiro plano da alegoria do qua-
dro. Esbarram na superfície da literalidade da encomenda e aos objetivos da 
propaganda que Pedro Américo tanto se esforçou para atingir. Mas a composição 
do quadro parece dizer mais.

Na composição do quadro, a figura da Paz indica o ponto de um gran-
de cortejo festivo que descreve uma grande curva, saindo do “templo-museu”  
descrito por Migliaccio, à direita do quadro. Parece ser este o ponto central da 
composição de Pedro Américo: o estabelecimento da paz realizar-se-ia mediante 
a arquitetura, vista como expressão da arte e da cultura de seu tempo. Desta ma-
neira, se as figuras alegóricas aproximam Pax et Concordia de Libertação dos Es-
cravos, o papel compositivo da arquitetura utilizada como fundo, claramente os 
diferenciam. Se em Libertação dos Escravos a arquitetura é um mero elemento de-
corativo que estabelece um limite pictórico, em Pax et Concordia a representação 
de uma arquitetura de destinação pública marca o estabelecimento de um lugar 
de cultura e tradição, ou uma civilização moderna no Brasil, ao mesmo tempo 
em que fortalecia e estabilizava o regime que a promovia. Uma representação 
que por sua vez também é dúplice: se vista como um museu-galeria, e portanto, 
como lugar depositário da cultura, a arquitetura é um monumento colocado a re-
presentar a nova ordem republicana, conforme o colocado por Del Brenna (1987, 
p. 57); se vista como um templo cerimonial, lugar cerimonial e portanto, local do 
sagrado, a arquitetura estabelece um genius loci no espaço da pintura. A repre-
sentação da arquitetura torna-se, de qualquer maneira, o elemento responsável 
pela identidade visual da alegoria, uma vez que é ela que determina o “mundo” 
do acontecimento alegórico. Sem ela, o sentido da alegoria seria certamente bas-
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tante alterado. Em Pax et Concordia, a arquitetura não estabelece um fundo ce-
nográfico, mas sim uma fronteira. Ao constituir numa abertura por onde passa 
a procissão cerimonial da Paz, o espaço arquitetônico é, a um só tempo, instru-
mento de representação e representação de um instrumento. 

         

À este juízo, a imagem toma outra dimensão e pode ser entendida como 
uma alegoria dentro da alegoria: um segundo tipo de alegoria, entendido por 
Burke como metafísico8, ao assumir uma conexão velada entre conceitos bastan-
te distintos como arquitetura e paz, ou arquitetura e república. O espaço arquite-
tônico aparece como definidor do caráter pictórico e lugar da alegoria: se por um 
lado o espaço indica a configuração tridimensional do lugar da representação da 
obra, por outro lado, o caráter denota a atmosfera geral do espaço público onde 
o sentido da obra pode encontrar sua expressão. 

Com Pax et Concordia Pedro Américo parece atingir um ponto novo em sua 
carreira. O artista parece escapar às amarras da encomenda e, muito discreta-
mente, encontrar caminhos à sua expressão individual. Uma afirmação objetiva 
de suas convicções artísticas e de seu entendimento do papel da obra de arte. 

Figura 4 – Pedro Américo – Pax et  Concordia , 1895 óleo sobre tela, detalhes. Palácio do Itamarati. Rio de Janeiro (RJ). 

8 BURKE, Peter. Historia 
como alegoria – disponível 
em: http://www.scielo.br/
pdf/ea/v9n25/v9n25a16.
pdf. Acesso em 12 mar 
2010.
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Resumo
Esse artigo discuti o estatuto da fotografia documental contemporânea, a partir 
da análise de trabalhos de três fotógrafos que exploram a visualidade amazôni-
ca: Pedro Martinelli, Luiz Braga e Rafael Castanheira. Pretendemos estabelecer 
um diálogo imagético entre os três fotógrafos, investigando as diferentes lingua-
gens por eles empregadas

Palavras-chave: Fotografia documental, Amazônia, história da fotografia.

Abstract
This paper discusses the status of contemporary documentary photography, 
analyzing some works of three photographers, who explore the Amazonian vi-
suality: Pedro Martinelli, Luiz Braga and Rafael Castanheira. We propose a visual 
dialogue between the three photographers, investigating the different languages 
used by them.

Keywords: Documentary photography, Amazonia, history of photography.

A documentação fotográfica contemporânea na Amazônia brasileira1

Muitos foram os fotógrafos/viajantes que se aventuraram, desde o início 
dos anos 1850, pelas terras equatoriais brasileiras em busca de novos horizon-
tes; natureza exuberante, índios, negros e caboclos: tudo era – é ainda é – maté-
ria prima para moldar a imagem de uma região que tem atraído especial atenção 
da comunidade internacional, devido, principalmente, às questões da preserva-
ção ambiental.
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Para os fotógrafos da época, como, por exemplo, Albert Frisch e Franz 
Keller, viajar e trabalhar na Amazônia significava grandes projetos e altos riscos. 
Tratava-se de uma atividade extremamente dispendiosa numa região isolada e 
inóspita, o que manteve muitos fotógrafos, europeus em sua maioria, atuando 
para as elites e classes burguesas no litoral, em capitais como o Rio de Janeiro, 
Salvador e Recife. No entanto, a cidade de Belém torna-se, em meados do século 
XIX, uma entrada para a Amazônia brasileira, região próspera e atraente onde se 
estabeleceram alguns nomes hoje tradicionais na História da fotografia paraense 
como Felipe Augusto Fidanza e George Huebner.

Com a popularização da fotografia na Europa, abre-se espaço para a pro-
dução de fotos exóticas, em que o índio, o negro e o caboclo foram figuras 
paradigmáticas de um mundo novo, a América. A nossa brasilidade, cuja sin-
gularidade parece nutrir-se das virtudes colocadas por uma cultura híbrida, 
é um apelo indiscutível para o olhar estrangeiro, ávido em consumir imagens 
distantes de seu continente (MAGALHÃES e PEREGRINO, 1996, p.16-29.).

A crise da borracha e a desativação da ferrovia Madeira-Marmoré devido 
ao projeto militarista de construção de rodovias como a Transamazônica (1972) 
resultaram num grande fluxo de migração na Amazônia. Essa corrente migrató-
ria de colonos e latifundiários contribui para o êxodo, a destruição e o acultura-
mento das nações indígenas.

Neste panorama social, percebe-se que os fotógrafos pioneiros na Ama-
zônia começaram a usar a fotografia como registro e denúncia. A fotografia tor-
na-se ferramenta de documentação de assuntos ligados às questões políticas e 
sociais, com destaque para a preservação dos índios, tema de diversos projetos 
fotográficos como Yanomami, de Cládia Andujar e Àre, de Marcos Santilli.

Enquanto os fotógrafos pioneiros que atuavam na região norte do Bra-
sil encontravam-se voltados aos registros de aspectos naturais e antropológi-
cos, uma geração contemporânea de profissionais de fotografia tem investigado 
tais aspectos com características particulares, ampliando possibilidades tanto 
de produção quanto de uso de imagens. Diferente da linguagem documental 
empregada pelos fotógrafos pioneiros na Amazônia, esta nova geração começa 
a produzir imagens que não apenas registram a região, mas também trazem a 
marca individual de seu autor; sua poética. 

Dentro desse contexto, incluímos os trabalhos do paulista Pedro Marti-
nelli (1950-) e do paraense Luiz Braga (1956-) para discutir o estatuto da foto-
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grafia documental contemporânea na Amazônia brasileira. Ambos desenvol-
vem projetos na região norte do país e, apesar de apresentar trabalhos com 
diferentes linguagens, usam a fotografia como meio de expressão pessoal para 
abordarem temas relacionados à cultura cabocla. Essas fotografias serão colo-
cadas em diálogo com as produzidas para o ensaio documental Pirarucu -32 so-
bre manejo de pesca da Colônia Z-32 de Maraã, no Amazonas, realizadas desde 
2006 por um dos autores desse artigo, Rafael Castanheira. Essas imagens são 
objeto de investigação de Castanheira em sua pesquisa de mestrado, ainda em 
desenvolvimento.

Fotografia documental: algumas abordagens

“Tratamento criativo da atualidade”. Esta foi a definição dada, no final dos 
anos 1920, ao gênero documental pelo fundador do movimento documental bri-
tânico, John Grieson, convertendo-o, para a opinião pública, num gênero histori-
camente indissociável da construção de discursos sobre o realismo na fotografia 
e no cinema que fosse capaz de provocar mudanças sociais (PLASENCIA, Clara, 
2008/2009, p.7). 

Já o fotojornalista Eder Chiodetto (2008), em sua dissertação Fotojorna-
lismo: realidades construídas e ficções documentais, buscou a etimologia do termo 
documento para elucidar o caráter realista que o gênero propunha: 

A palavra documento vem do latim documentum, que deriva de docere, 
que significa ‘ensinar, demonstrar’. Um documento implica na existência 
de um meio físico, sobretudo gráfico, que comprove a ocorrência de um 
fato, a exatidão ou a verdade de uma afirmação... (2008, p.45).

Acreditava-se que, com o seu olhar neutro diante das coisas, a câmera era 
capaz de reproduzir a realidade, construindo assim o mito da verdade fotográfi-
ca. O pedaço da realidade recortado pelo aparelho garante à fotografia documen-
tal o estatuto de verdade palpável, referente a alguma coisa material, preexisten-
te, a uma realidade desconhecida fixada para reproduzir as aparências. 

No entanto, desde a sua invenção, a fotografia sempre foi questionada 
enquanto documento e portadora de linguagem objetiva e mais ligada à ciência, 
em detrimento de uma visão que a classificava como arte, como linguagem sub-
jetiva. Como afirma Rouillé:
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[...] A fotografia não é intrinsecamente moderna. De imediato, ela é plural; 
e nunca deixará de sê-lo. Seu dispositivo sempre vai dar pretexto a práti-
cas tanto modernas quanto antimodernas. E isso desde seu aparecimento: 
François Arago, da Academia de Ciências, em agosto de 1939, pronuncia 
um elogio ao daguerreótipo2; em resposta, em novembro de 1839, Desiré 
Raoul-Rochette defende, diante da Academia de Belas Artes, os positivos di-
retos de Hippolyte Bayard. Colocando-se “sob a relação da arte”, ele os con-
trapõe às imagens sobre o metal de Daguerre, e os qualifica de “verdadeiros 
desenhos”, dotados de um efeito verdadeiramente encantador ( 2009, p.30).

Esta ambigüidade da fotografia e de seu estatuto para as ciências e as 
artes marca seu polêmico aparecimento num contexto dominado pela ideologia 
positivista no qual a fotografia parecia materializar um meio de comunicação 
universal e, portanto, não sujeita às diferenças sociais e culturais. 

Movidos pela fé no valor referencial da fotografia documental, os pionei-
ros do gênero como, por exemplo, Lewis Hine, Jacob Hiis, John Thompson, den-
te outros, apoiaram-se no tripé da verdade, objetividade e credibilidade de uma 
imagem que fosse capaz de representar a realidade, sendo produzida e usada 
constantemente no final do século XIX e início do século XX como registro para 
a defesa de ideais civis, denúncia e discurso político. 

O início, portanto, do gênero documental na fotografia é marcado histori-
camente pela representação de grupos desfavorecidos como, por exemplo, ope-
rários, moradores de rua, imigrantes, famílias campesinas em deslocamento etc. 
Também chamados de vítimas da sociedade, estas classes subalternas consti-
tuem, no final dos anos de 1920, o tema por excelência do gênero documental. 
Os fotógrafos do período buscavam mudar o mundo por meio de imagens com 
forte caráter reformista. 

A fotografia documental, entretanto, nem sempre se viu livre de críticas 
que colocam em cheque o seu estatuto de documento objetivo, ressaltando, as-
sim, a sua ambigüidade entre o artístico e o científico, já que também é usada 
como forma de expressão pessoal para descrever o cotidiano e retratar, de ma-
neira subjetiva, as experiências de vida de seus autores. 

O documento como expressão pessoal

De acordo com Lombardi (2007), a fotografia documental é realizada a par-
tir de um projeto fotográfico previamente pensado e constitui-se em um conjunto 

2 Processo fotográfico, 
inventado por Louis Da-
guerre, em 1835, através 
do qual se obtinham 
imagens únicas sobre 
lâmina de cobre prateada. 
Para mais informações 
sobre o processo, ver: 
MONTEIRO, Rosana. 
Descobertas múltiplas. A 
fotografia no Brasil (1824-
1833) (Mercado de Letras/
Fapesp, 2001).
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de imagens que formam uma narrativa exposta de forma organizada no sentido 
de documentar os mais diversos temas sociais escolhidos por seus autores:

Chamamos de documental o trabalho fotográfico que começa a ser de-
senvolvido a partir de um projeto elaborado, que requer algum tipo de 
apuração prévia, estudo, conhecimento e envolvimento com um tema. A 
fotografia documental se refere, portanto, a projetos de longa duração, 
que não sejam apenas o registro momentâneo e de passagem sobre de-
terminado assunto (2007, p.34).

A fotografia documental tem sofrido, principalmente dos anos 1950 em 
diante, mudanças de paradigma de ordem histórica, técnica e estética. Dentro 
do modelo paradigmático dos anos 1930, os pioneiros do gênero dispunham de 
equipamentos analógicos (formatos pequeno, médio e grande) e usavam filmes 
em preto-e-branco por serem mais ágeis na época. A edição e apresentação das 
fotografias eram feitas de maneira a produzir uma narrativa linear da história a 
ser contada. Havia uma ligação maior entre a fotografia e seu referente, ou seja, 
prezava-se pela produção de imagens mais figurativas. As incertezas, dúvidas, 
enfim, a ficção era menos assumida e menos explorada, pois se acreditava na 
imagem enquanto registro visual mais do que na imagem enquanto efeito visual. 
A objetividade era a palavra de ordem em detrimento da subjetividade do autor. 
Fotógrafos documentaristas da época, como Jacob Riis e Lewis Hine, tinham 
uma ligação mais forte com a fotografia engajada e testemunhal quando prevale-
cia, então, a união do documento com a estética (LOMBARDI, 2007, p.167).

Já a fotografia documental contemporânea, assim considerada depois da 
Segunda Guerra Mundial, apresenta-se dentro de uma modelo diferente, prin-
cipalmente no que diz respeito a sua ligação com o real. Os recursos técnicos 
já são outros. Além da câmera analógica, somam-se, a partir de 1990, o uso das 
câmeras digitais e uma grande diversidade de equipamentos acessórios, assim 
como a utilização de filmes coloridos. Nota-se uma edição que preza por uma 
narrativa menos linear na qual as imagens têm uma ligação menor com o seu 
referente devido à constante busca pela abstração, “borrados” (movimento) e 
desfocados, efeitos antes considerados como ruídos na comunicação da men-
sagem. As dúvidas e incertezas, ou seja, a própria ficção, é mais assumida e até 
desejada, mostrando que o fotodocumentarista imprime em seu trabalho uma 
visão pessoal às imagens. Nota-se uma ligação mais fraca com fotografia enga-
jada e testemunhal para ater-se mais à fotografia autoral, ainda que documental, 
mas, ao contrário da tradição da fotografia documental dos anos 1930, prevalece 
agora a estética sobre o documento.
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“Fotografia-documento” será o termo empregado por Rouillé (2009) para 
qualificar a imagem fotográfica cuja finalidade era registrar e reproduzir fielmen-
te as aparências do mundo. A “fotografia-documento” vai ancorar-se em suas 
capacidades analógicas do sistema ótico e em sua lógica de impressão dos dispo-
sitivos químicos para avalizar sua “ética de exatidão” e sua “estética da transpa-
rência”. Além dos dispositivos físico-químicos, a imagem produzida pela “máqui-
na-fotografia” é fruto da sociedade industrial que, em razão de sua modernidade, 
dispensa a expressão do artista com seus procedimentos artesanais. Trata-se de 
uma imagem “sem homem”, produzida pela luz do sol por meio de um aparelho 
que ignora as escolhas do seu operador ao exaltar a aderência entre a coisa e a 
fotografia e rompe com a antiga unidade entre o artista e sua obra manual como 
nos casos dos documentos pictóricos – o desenho, a pintura, entre outros. 

Para Rouillé (2009) a “fotografia-documento” nega a subjetividade do fo-
tógrafo, as relações sociais ou subjetivas do fotógrafo com as coisas ou com as 
pessoas fotografadas e a subjetividade própria da escrita fotográfica (a manei-
ra, a forma). O seu valor documental baseia-se em seu dispositivo técnico, mas 
isso não é suficiente para garanti-lo, já que este valor é oriundo de um caráter 
histórico – portanto, momentâneo – estabelecido pela sociedade industrial cujos 
principais fenômenos eram o crescimento das metrópoles, o desenvolvimento 
da economia monetária, as mudanças nos conceitos de tempo e espaço, o ace-
lerado avanço no campo das comunicações e transportes como, por exemplo, a 
invenção do telégrafo e da navegação a vapor e, sobretudo, a democracia.

Em razão do advento da sociedade pós-industrial, ou sociedade da informa-
ção, na qual o sistema de informação é dominado pela televisão, pelos satélites e, 
depois pelas redes digitais, as “imagens-documento” são substituídas por imagens 
tecnológicas muito mais sofisticadas e incomparavelmente mais rápidas. 

Segundo Rouillé (2009), na sociedade da informação, antes mesmo de 
1970, a fotografia se limitará à imprensa escrita e à ilustração. Antes usada pela 
medicina como investigação, a fotografia vê-se substituída atualmente pela eco-
grafia, pelo escâner ou pelas imagens por ressonância magnética, perdendo lu-
gar na ciência e na indústria onde ocupava um importante papel em sua ativida-
de produtiva. A “fotografia-documento” encontra-se, então, em crise, em pleno 
declínio histórico de seus usos práticos já que não mais responde às novas ne-
cessidades das imagens na indústria, na ciência, na informação e no poder da 
nova sociedade, a sociedade pós-industrial: 
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O documento fotográfico tornou-se incapaz de responder às necessidades 
dos setores cultural e tecnologicamente mais avançados – principalmente a 
pesquisa e a produção dos produtos, dos conhecimentos e dos serviços –, 
porque o real da sociedade pós-industrial não é mais o mesmo real da 
sociedade industrial; porque em medicina, por exemplo, a fotografia e a 
radiografia não permitem acesso ao mesmo real do corpo que as ecogra-
fias, os dopplers, os escâneres, e sobretudo as imagens por ressonância 
magnética nuclear (IRM); porque a fotografia impressa não é capaz de 
rivalizar com a informação televisiva difundida continuamente e ao vivo 
por satélite. O novo real convoca novas imagens, novos dispositivos de 
imagens para novos modos de crença (ROUILLÉ, 2009, p.65).

Este novo real impõe, conseqüentemente, nova formas de produção de 
imagens para novos modos de crença, haja vista que, a partir dos anos 1970 as 
imagens começam a suscitar desconfianças por parte da sociedade devido às 
diversas formas de manipulação como, por exemplo, o seu controle de produ-
ção e divulgação pelas grupos de poder, a forma de editá-las e expô-las, a pro-
dução de legendas que mudam o sentido da cena e, finalmente, a manipulação 
digital das imagens. 

Diante deste novo “regime de verdade”, termo empregado por Rouillé 
(2009), no qual a fotografia documental perde seu valor enquanto verdade in-
questionável, os fotodocumentaristas contemporâneos como, por exemplo, Mar-
tin Parr, Nick Waplington, Karen Knorr e Nan Goldin, têm refutado os estereó-
tipos e as visões maniqueístas e buscado respeitar a diversidade cultural dos 
temas por eles abordados sem perseguir uma verdade universal no processo de 
atribuição de sentido. Mais interessados em conhecer e compreender do que em 
mudar o mundo, mais dispostos em tecer comentários do que julgar os aconte-
cimentos do mundo, estes fotógrafos querem, atualmente, instigar o olhar dos 
seus espectadores para a necessidade de questionar as imagens e chegar, por 
meio delas, a sua verdade, a uma verdade individual. Assim, 

o fotodocumentarismo atual, sem abandonar, por vezes, a ação cons-
ciente no meio social, o ponto de vista ou o realismo fotográfico (que, 
nalguns casos, estamos em crer, é a melhor opção), promove diferentes 
linhas de atuação, leituras diferenciadas do real, enquanto a grande tra-
dição humanista do documentarismo tende menos para a polissemia no 
que se refere a processos de geração de sentido (SOUSA, 2000, p. 173).

 Ao buscar se expressar livremente sobre os mais variados temas, os fo-
todocumentaristas atuais possuem estilos e formas individuais de trabalhar ima-
geticamente o real, perseguindo mais o simbólico que o analógico e assumindo 
abertamente a subjetividade do olhar, a invenção e a criação de realidades que 
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irão permitir aos espectadores de suas fotografias diferentes interpretações so-
bre o tema por eles abordado.

Em oposição à “fotografia-documento”, Rouillé sugere a “fotografia-ex-
pressão” que, apesar de não recusar totalmente a finalidade documental da fo-
tografia, “propõe outras vias, aparentemente indiretas, de acesso às coisas, aos 
fatos, aos acontecimentos” (ROUILLÉ, 2009, p.161). Tais vias são a escrita fo-
tográfica, ou seja, a forma da imagem, o conteúdo, ou seja, o autor, seu estilo e 
escolhas subjetivas e o dialogismo, ou seja, o outro, o modelo, o retratado, que 
participa na construção de sentido da imagem. Portanto, o elogio da forma, a afir-
mação da individualidade do fotógrafo e o dialogismo com os modelos retratados 
são os principais traços da “fotografia-expressão”.

Este período de transição implica em mudanças nos procedimentos e nas 
produções fotográficas, assim como nos critérios de verdade. A verdade do do-
cumento não é a verdade da expressão. Diante das dificuldades em assumir as 
tarefas documentais do mundo atual em que impera a desconfiança sobre as 
imagens, a “fotografia-documento” expõe suas limitações em constituir novas 
visibilidades, afinal, já não basta o registro direto e objetivo que capta, designa e 
constata os acontecimentos do mundo. 

As primeiras rupturas na linguagem documental serão percebidas por 
meio de trabalhos que estão entre o fotodocumentarismo e a criação artística 
como, Insomnia, de Antoine D’Agata e de The Seventh Wave, de Narelle Autio. O 
moderno documentário fotográfico, também chamado de documentário subjetivo, 
liberou os fotógrafos das convenções da representação da realidade do modelo 
clássico dos anos de 1930, permitindo-lhes desenvolver novas formas de apre-
sentação da realidade a partir de suas experiências visuais sobre os temas es-
colhidos. Atualmente marcada por projetos experimentais com novas formas de 
expressão e forte caráter autoral, a fotografia documental contemporânea busca 
inventar novas visibilidades, ou seja, tornar visível o que não sabemos ver.

Diante deste contexto da nova fotografia documental, escolhemos três 
exemplos de fotógrafos que exploram a visualidade na Amazônia para estabe-
lecermos um diálogo imagético no qual procuraremos investigar as diferentes 
linguagens por eles empregadas. 
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Três olhares sobre a Amazônia

Pedro Martinelli

O paulista Pedro Martinelli começou sua carreira no jornalismo em 
1967 como fotógrafo em A Gazeta Esportiva até tornar-se chefe do Estudio 
Abril em 1983, passando por grandes jornais e revistas brasileiras como o 
Globo e Veja. Desde 1994, dedica-se à documentação da vida do homem na 
Amazônia, região sobre a qual publicou os livros Panará: A volta dos índios gi-
gante (1998), Amazônia: O Povo das Águas (2000), Mulheres da Amazônia (2004) 
e Gente x Mato (2008). 

Seu trabalho é focado, principalmente, nas transformações sociais e am-
bientais pelas quais a Amazônia brasiliera tem passado desde a década de 1970 
até os dias atuais. Tribos indígenas, pesca, agropecuária, garimpo, o cotidiano 
nas comunidades ribeirinhas, festas folclóricas, o desmatamento e o garimpo 
são alguns dos temas abordados em suas fotografias. O pouco tempo de apu-
ração das pautas do fotojornalismo não era suficiente para Martinelli que, deci-
dido a documentar uma região extensa e de difícil logística como a Amazônia, 
abandonou as redações para dedicar-se por conta própria a vida cabocla do 
norte do país. 

Em seu mais célebre livro, Amazonia: O povo das aguás, as fotografias, 
em sua maioria em preto-e-branco, apresentam-se divididas por temas. Por 
meio de uma narativa linear como, por exemplo, a plantação da juta e a pesca 
do pirarucu com arpão, as imagens revelam um certo humanismo por meio 
de uma linguagem que se arpoxima daquela empregada pelos pioneiros da 
fotografia documental do inicio do século XX com forte caráter reformista: 
suas fotografias servem com instrumento de denúncia das atividades ilegais 
na região. No entanto, além de apresentar os costumes e as atividades do povo 
amazônico, Martinelli usa a fotografia como meio de expressão pessoal, pois, 
ao documentar determinada realidade, a estética é uma fator determimante em 
suas escolhas que buscam exaltar a beleza das formas e da luz equatorial do 
norte do Brasil. 
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Luis Braga

O paraense Luiz Braga tem uma das obras mais sólidas sobre a região amazô-
nica. Participou de mais de 80 exposições no Brasil e no exterior e recebeu diversos 
prêmios, incluindo a “Bolsa Vitae de Artes” em 2000. A partir de suas pesquisas sobre 
a cultura popular na Amazônia, Braga produz fotografias que vão muito além dos es-
tereótipos presentes em nosso imaginário sobre a região norte do país. Ao contrário 
dos fotodocumentaristas pioneiros que buscavam registrar objetivamente a realidade, 
suas imagens apresentam uma linguagem subjetiva com forte apelo visual.

Apesar de fotografar em preto-e-branco no início de sua trajetória artística, 
a exuberância das cores é predominante em seus trabalhos recentes nos quais 
exibe de maneira singular a plasticidade amazônica: seus elementos, suas formas 
e volumes coloridos pela luz quente dos trópicos. Braga costuma fotografar a re-
gião nos finais de tarde quando, durante  crepúsculo, a luz e o contraste entre as 
cores intensas resultam numa visualidade peculiar da Amazônia. 

As fotografias de Luiz Braga abordam temas como o cotidiano das pessoas, 
suas casas, barcos, feiras, lojas, além da série de retratos amazônicos. São crôni-
cas visuais marcadas por uma poética cheia de luz, movimentos e cores  nas quais 
a estética prevalece sobre o documento. Seu olhar individual sobre o real modifica 
a natureza visível ao fazer uso de composições inusitadas que prezam por linhas 
que formam planos e grades. Trata-se de uma linguagem que problematiza a 
relação direta entre a imagem e seu referente, comprometendo a transparêcnia e 
objetividade tradicional fotografia documental do incio deo século XX.

Figura 1: Pedro Martinelli. Pesca do pirarucu na Amazônia. Reproduções do livro: Amazônia: O Povo das Águas ( 2000, p. 52-61).
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A documentação do manejo de pesca de Maraã no Amazonas

Desde o ano de 2006, Rafael Castanheira desenvolve a documentação fo-
tográfica sobre o manejo de pesca do pirarucu (Arapaima gigas) e do tambaqui 
(Colossoma macropomum), realizado pela Colônia de Pescadores Z-32 de Ma-
raã, no Amazonas. Após vivenciar todo o processo de organização dos pesca-
dores e produção e comercialização deste pescado, procurou-se (re)construir 
a história do manejo do ponto de vista social, econômico e ambiental, com foco 
nas relações sociais entre os pescadores e destes com o meio ambiente. E, ape-
sar de reconhecer – e expor – a importância do manejo de Maraã para a cadeia 
produtiva do pescado oriundo da pesca artesanal sustentável na Amazônia, Ra-
fael enfatiza a vida do caboclo pescador da região: onde vive, seu cotidiano, sua 
família e suas formas de sobrevivência. 

Com o objetivo inicial de fazer uma reportagem, o fotógrafo procurou 
entender a realidade dos pescadores da região e a dinâmica das atividades do 
manejo. As imagens produzidas (cerca de 5 mil fotografias em preto-e–branco) 

Figura 2: Luiz Braga. Fotografias da exposição Retratos Amazônicos realizada no Museu de Arte Moderna (MAM –São Paulo) 
de 17 de fevereiro a 3 abril de 2005.
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possuem um caráter documental com forte cunho antropológico mas também 
uma linguagem pessoal e subjetiva por meio da qual buscou-se retratar o manejo 
da pesca.

Mesmo elaborando uma narrativa linear que expõe as etapas do manejo, 
o ensaio intitulado Pirarucu - 32 pode ser visto a partir de diferentes perspectivas. 
Imagens figurativas em ângulos abertos que identificam o local e os personagens 
mesclam-se com silhuetas, closes e imagens borradas (em movimento). O uso de 
grandes angulares com suas distorções contrapõe-se com retratos frontais com 
lentes normais. Neste ensaio, as preferências estéticas são assumidas pelo autor 
considerando-se não as coisas fotografadas, mas os eventos; não a objetividade 
da câmera, mas a subjetividade do olhar ao compor as imagens.

Apesar de ser considerada desde o seu nascimento e, ainda hoje, como 
sinônimo de verdade, de imagem informativa e transparente, a fotografia docu-
mental não é apenas o registro da realidade. Nesse ponto, estamos de acordo 
com Lombardi quando pensa a fotografia documental:

[...] como um conjunto de imagens que forma uma narrativa cujos traços 
indiciais se deslocam de acordo com o olhar de cada fotógrafo. Desse 
modo, qualquer objeto ou situação pode ser representado esteticamente 
de acordo com a ênfase pretendida pelo fotógrafo. Apesar de manter 
uma relação com seu referente, a fotografia documental não se restringe 
apenas ao registro: ela busca, sim, o domínio do visível, porém, sem 
deixar de lado os valores estéticos (2007, p.34).

Figura 3: Rafael Castanheira. Projeto Pirarucu Z-32. Documentação fotográfica do manejo de pesca da Colônia de Pescadores Z-32 de Maraã, 
Amazonas ( 2006-2009).
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Em nosso ponto de vista, toda fotografia é, antes de tudo, a impressão do 
mundo captada por uma pessoa com sua experiência de vida e seu olhar espe-
cífico diante do real, ou seja, não se trata de testemunhá-lo imparcialmente com 
uma câmera, e sim de recortá-lo a partir de escolhas específicas de seu opera-
dor. Embora as imagens fotográficas de um projeto documental sempre tragam 
semelhanças com o seu referente, elas nunca mostrarão o mundo como ele é, 
nunca serão o espelho da realidade como se acreditou quando da sua invenção 
em meados do século XIX. A câmera fotográfica não é uma reprodutora neutra 
da realidade, pois, ao mesmo tempo em que registra, também produz os mais 
variados efeitos visuais. Toda fotografia, portanto, é autoral e traz, em seu conte-
údo, a forma por meio da qual seu autor se exprime. 
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IMAGEM CORPORAL: PLASTICIDADE OU SENTIMENTO? 
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Resumo
Este artigo apresenta, por meio da imagem corporal, ou seja a plasticidade 
corpórea, as indagações e caminhos percorridos na sua interpretação e relações. 
Toma como base duas exposições feitas ao redor do mundo com a temática 
do corpo em evidência, por acreditar-se que estas auxiliem a ilustração dos 
questionamentos. A primeira do Dr. Gunter van Hagens, Body Worlds e a segunda 
Bodies: The Exhibition, dirigida pelo Dr. Roy Glover.

Palavras-chave: imagem; corpo; sentimento; simbolismo

Abstract
This article presents, through body image, the body’s plasticity, the questions and 
paths followed in their interpretation and relationships. It is based on two exhibi-
tions held around the world with the theme of the body in evidence, believing that 
they cast the illustration of the questions. The first of Dr. Gunter Van Hagens, Body 
Worlds and the second Bodies: The Exhibition, directed by Dr. Roy Glover.

Key words: image; body; feeling; symbolism 

Ao se levantar questionamentos ou reflexões sobre o corpo humano, o 
limite plástico corpóreo da existência, logo se ampliam as possibilidades de aná-
lise e enfoques, como a de ma representação do interior repleto de significados 
e subjetividades.

 Este artigo tem como objetivo levantar questionamentos quanto as rela-
ções para com a imagem do corpo e mostrar alguns posicionamentos possíveis 
quanto as reações opostas na relação a uma mesma imagem. 

Como base reflexiva apresenta-se dois trabalhos distintos, iniciados em 
épocas e por pessoas diferentes, que ganharam discursos com enfoques dife-
renciados, os quais poderíamos discriminar, segundo Caroline Jones e Peter 
Galison, em posições opostas de “arte e ciência como economia binária”, uma 
bifurcação na produção de conhecimento (1998, p.2). 
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Os autores contextualizam a produção de conhecimento ao longo da história 
dando destaque ao encontro e oposição de algumas formas de gerar e analisar este 
conhecimento, afirmando que arte e ciência estão historicamente e culturalmente 
incorporados. Iniciam a análise na contextualização histórica do final do século XIX 
com a Revolução Industrial, onde por necessidade ideológica ou econômica arte 
e ciência assumem objetivos distintos. Entretanto, na metade do século XX esta 
distância começa a ser questionada por diversos autores, a exemplo da era Gestalt. 

No decorrer da história a relação entre arte e ciência é distinta e distante 
ou interligada. Conforme o movimento de cada período histórico a relação entre 
partes é feita de acordo com a necessidade do discurso. Antes dos dois períodos 
citados, no Renascimento Europeu já se faz confusa a distinção quando feita 
uma análise a trabalhos do renomado artista Leonardo da Vinci. 

O processo de desenvolvimento e mesmo boa parte da produção dos traba-
lhos a serem destacados é extremamente similar ao ponto de serem confundidos. O 
método de análise que foi utilizado neste artigo consiste na coleta de dados informa-
tivos quanto a metodologia de produção das imagens, declarações feitas pelos res-
ponsáveis em seus sites oficiais e na imprensa. Declarações de espectadores quanto 
sua experiência, ou seja, opiniões quanto o efeito causado pelas imagens registrado 
em sites oficiais, artigos jornalísticos, vídeos ou mesmo entrevistas informais, além 
de interpretações da mídia. Todas estas informações estão expressas de alguma 
forma no artigo, mesmo que não estejam citadas em sua íntegra.

 O primeiro a ser apresentado, por motivo cronológico, é o do anatomista 
alemão Dr. Gunther von Hagens que nasceu em 1945 e obteve seu grau pela 
Universidade de Heidelberg. Atualmente é casado com a Dra. Angelina Whalley, 
quem administra o negócio e projeta as exposições de Body Worlds1. 

Em 1977, no instituto de anatomia da universidade inventou e posterior-
mente patenteou a “Plastinação” (Plastination) técnica que consiste no processo 
de dissecação e preservação de organismo morto; órgãos, músculos, veias do 
corpo humano ou mesmo de animais. A grande descoberta tem em destaque 
a conservação mais simples e duradoura e a eliminação de odores naturais do 
processo de putrefação. 

 Com o objetivo inicial de melhoria da técnica para a preservação de ferra-
menta de estudo – corpo humano para anatomia médica – as amostras possibili-

1 Sites consultados entre 
15 e 20 de janeiro de 2010. 
Disponíveis conforme 
indicações. <http://www.
bodyworlds.com/en/
gunther_von_hagens/
life_in_science.html>
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tam não somente aos estudiosos e profissionais da área da saúde uma maior pos-
sibilidade de estudo, mas também às pessoas comuns o conhecimento e melhor 
percepção de seu próprio corpo. Entretanto, mesmo que inspirando-se no período 
do Renascimento, onde artistas evidenciavam em seus desenhos acontecimentos 
do quotidiano ou outras atividades humanas, como autópsias ou cadáveres de 
guerras e batalhas, o trabalho do Dr. Gunther não foi facilmente recebido.

Um primeiro motivo apresentado foi a realidade de que a exposição não 
apresentava as estruturas do corpo humano, mas eram o próprio corpo huma-
no exposto de forma crua, científica, porém fora do meio científico. Isto gerou 
questionamentos motivando uma segundo questão: ética e de direitos humanos. 
Levantou-se a dúvida quanto a procedência dos corpos, como por exemplo uma 
autorização anterior para o uso e exposição dos mesmos. Este segundo motivo 
ainda hoje é posto em dúvida2, mesmo porque o que hoje existe como capital do 
Dr. Gunther não são somente os corpos, mas fábricas3 deles, ou melhor, institu-
tos de plastinação. 

O processo é complexo e requer muita informação específica além de 
mais de mil horas de trabalho (site oficial). Muitos dos profissionais que traba-
lham com o Dr. Gunther são médicos ou estudantes da área. 

Desde 1995 já foram feitas diversas exposições, principalmente nos Esta-
dos Unidos e Alemanha. Ao mesmo tempo que se utiliza de um processo e me-
todologia científica o anatomista também carrega os corpos, matéria plastificada, 
de simbolismos, familiaridades, ações ou até mesmo se poderia avaliar como 
interferências debochadas da tão real e plástica materialidade que é composto o 
ser humano (e os animais). 

A morte, como questão derradeira da existência humana é repleta de mis-
térios e mistificações. O corpo sem vida é a matéria evidente de um fim comum 
onde a individualização perde seu sentido, o processo de putrefação é natural e 
inerente ao status ou diferenciação social.

Quando o corpo de pessoas mortas é exposto a pessoas vivas, em sua 
grande maioria estas expressam um sentimento de desconforto. Quando isso é 
apresentado de forma científica, ou melhor, da forma mais desentimentalizada e 
objetiva a reação é facilitada por um sentimento de distanciamento e pouca iden-
tificação, pois não são as vísceras que olhamos ao espelho!

2 Origins of Exhibited 
Cadavers Questioned. 
National Public Rá-
dio, EUA, 11/08/2006. 
<http://www.npr.org/
templates/story/story.
php?storyId=5637687>
3 “Body Factories” –The 
Independet, 30/out/2007. 
<http://www.independent.
co.uk/news/people/profi-
les/gunther-von-hagens-
-under-the-skin-of-doctor-
-death-395556.html>



495

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

A tecnologia tem o poder de criar distanciamento, afasta a intervenção hu-
mana e possibilita uma visão mais científica. Consiste em uma visão sem inter-
ceptores, uma visão descorporificada, desumanizada, sem sentimento ou emo-
ção, a verdade de forma real desprovida de moralidades. Entretanto, ainda que 
munido de processo científico complexo, quando esses corpos são apresentados 
“com vida”, com atitudes de um ser humano ativo, ou ainda com deboche ou a 
reflexão do inusitado o que pode-se constatar é a denominação dada ao Dr. Gun-
ther von Hanges de Dr. Frankstein4 ou mais comumente conhecido Dr. Morte5.  

“Eu sou um cientista com senso de estética. Eu trago a anatomia para as 
pessoas de uma maneira emocional. (…) Eu não desumanizo um espéci-
me – eu não mudo uma perna por um taco de golfe ou um pênis por um 
revólver. Eu não faço Damien Hist6. Estou sempre sobre a anatomia. Eu 
sou um anatomista, não um artista.” (von Hagens ao jornal The Indepen-
dent7, 30/10/2007 – tradução: autora)

Foi por este tipo de exposição feita com a frieza científica e abrangendo a 
estética do emocional, que o médico ganhou notoriedade como artista, além de 
sua primeira exposição e sua imagem (em linguagem indumentária) serem alu-
sivas ao quadro “A lição de anatomia do Dr. Nicolaes Tulp” de Rembrandt (1632). 
E ainda, a acrescentar outras amostras que são declaradas como inspiradas em 
quadros ou obras e performances artísticas.

O outro trabalho citado no princípio deste artigo é dirigido pelo Dr. Roy 
Glover e se intitula Bodies: The Exhibition8. O médico, doutor em anatomia tam-
bém iniciou seu trabalho de conservação de corpos humanos vinculado a uma 
Universidade, em Michigan, nos Estados Unidos9. 

A exposição apresenta corpos humanos, alguns em posições específicas 
como por exemplo em atividade física, ou fatiados para melhor se verificar as 
superfícies ou posições de cada parte da estrutura física humana. Alguns órgãos 
em separado, a exemplo a amostra de um pulmão saudável ao lado de um outro 
pulmão de cor escura, alterado pelo hábito do fumo. Este tipo de paralelismo tem 
a intenção de proporcionar comparações, segundo afirma o Dr. Glover “é a me-
lhor forma das pessoas entenderem, não só como o corpo funciona mas também 
verem o impacto das doenças no corpo”10

Em Portugal a exposição realizou-se em Lisboa, entre maio e setembro de 
2007, recebeu a seguinte nomenclatura: “O corpo humano como nunca se viu” 
e teve como patrocinador oficial, em programa educacional, um dos bancos do 

4 <http://zerohora.clicrbs.
com.br/zerohora/jsp/
default.jsp?uf=1&local= 
1&section=Estilo%20
de%20Vida&newsID= 
a2430701.xml>
5 Idem nota 3.
6 Artista britânico famoso 
por preservar animais em 
formaldeído e por fazer 
interferências com objetos 
na estrutura do corpo ou 
partes dele. Está na lista 
anual da revista ArtReview 
sobre pessoas importan-
tes do mundo das artes. 
<http://www.bbc.co.uk/
portuguese/cultura/
story/2005/10/051031_
hirstcl.shtml>                         
7 Idem nota 3.
8 <http://www.bodiesthee-
xhibition.com/>
9 <http://www.20minutos.
es/noticia/324873/0/bio-
grafia/bodies-the-exhibi-
tion/exposicion/>
10 TV ciência de Portu-
gal, 05/05/2007. <http://
www.tvciencia.pt/
tvccul/pagcul/tvccul03.
asp?codcul=60013>
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país. No total foram 17 corpos humanos e 250 órgãos ou fragmentos corporais 
dispostos em 9 galerias temáticas: Esqueleto, Sistema Muscular, Sistema Circu-
latório, Sistema Reprodutor e O Corpo Tratado. O número de visitantes foi de 165 
mil pessoas. Foi considerado um grande feito pelo organizador José Cardoso, 
que teve como base de análise 10 milhões de habitantes no país11.  

No livro “Picturing science, producing art”, na seção dedicada ao corpo, al-
guns estudiosos apresentam a importância e o poder da imagem em produzir co-
nhecimento sobre e através do corpo. De encontro a isto o ministro da saúde de 
Portugal, Correia de Campos12, bem como o presidente da comissão científica da 
exposição em Portugal, Prof. Doutor Francisco José de Castro e Sousa13, afirmam 
sua impressão quanto ao efeito pedagógico que as imagens dos corpos humanos 
em sua forma subcutânea proporcionam, dando destaque quanto aos efeitos do 
hábito de fumar. No caso se referiam ao que viam na exposição realizada no país.

Por meio dos registros em livro da exposição pode-se ter uma ideia da per-
cepção de algumas pessoas, entretanto acredita-se que seja provável uma certa 
parcialidade quanto as opiniões registradas. Muito embora isso não desmereça 
a opinião de agrado e estado maravilhado quanto a possibilidade de visualizar 
e conhecer a imagem do corpo humano, quem foi visitar a amostra declara ser 
uma experiência fascinante14. Entretanto acredita-se que mais pessoas pensem 
como o presidente da Venezuela que por motivo de sua análise ética e moral 
quanto a intenção da exposição, proibiu que fosse feita em seu país15. O que com 
certeza não é uma opinião unânime, tendo em vista a participação de uma orga-
nização venezuelana para a realização do evento. 

No Brasil, a exposição levou o nome de “Corpo Humano: Real e Fasci-
nante”16. Em Março de 2007 abria-se para o grande público na capital paulista. 
No ano seguinte foi apresentada no Rio de Janeiro e em 2009 em Porto Alegre 
que nos dois primeiros meses já havia sido visitada por 90 mil pessoas. Em São 
Paulo, segundo os organizadores o público chegou a 450 mil pessoas e no Rio 
aproximadamente 220 mil.

O diretor técnico do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, o médico 
legista Carlos Alberto de Souza Coelho acredita que a exposição “traz a possi-
bilidade para as pessoas entenderem o organismo por dentro” por ser bastante 
interessante e rica de informação. No entanto destaca que é apresentado uma 
parcela muito inicial da formação de conhecimento exigida para um médico, pois 

11 <http://www.ocorpohu-
mano.net/>
12 Idem.  
13 Idem (no press release) 
e no site da TV ciência: 
<http://www.tvciencia.
pt/tvccul/pagcul/tvccul03.
asp?codcul=60013>
14 <http://g1.globo.
com/jornaldaglobo/ 
0,,MUL887753-16021,00-
CORPO+HUMANO 
+EM+EXPOSICAO.html>
15 <http://g1.globo.
com/Noticias/
Mundo/0,,MUL1042639-
5602,00-CHAVEZ+PROIB
E+EXPOSICAO+QUE+M
OSTRA+CORPOS+VERD
ADEIROS+PLASTIFICAD
OS.html>
16 <http://www.corpo-
humanopoa.com.br/en/
index-text.php>
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na exposição os órgãos estão plastificados e “na sua formação, um médico pre-
cisa muitas vezes ver o órgão em movimento, em atividade”, explica o legista17. 

O Dr. Gunther von Hagens é médico e professor assim como o Dr. Glover, 
ambos declaram a preocupação e intenção em possibilitar o conhecimento e exposi-
ção do corpo humano para além dos profissionais que se dedicam a área da saúde. 

       

Os processos utilizados para a obtenção dos produtos expostos são ex-
tremamente similares. Embora alguns procedimentos e mesmo alguns produtos 
utilizados sejam diferentes18, o conjunto de atividades, especialidades, especia-
listas e objetivo final material é o mesmo19, além de que muitas vezes parte das 
exposições podem ser facilmente conundidas.

No entanto a apresentação, a exposição do produto final deste trabalho 
científico apresenta por vezes algumas peculiaridades distintas e por estas e 
principalmente por sua repercussão é possível compreender a preocupação do 
médico americano em não ter sua exposição comparada à do médico alemão. 

Todo o trabalho da exposição americana e o seu objetivo é claramente 
apresentado por seu mentor o Dr. Roy Glover como instrumento de conhecimen-
to científico e educacional, a sua maior preocupação é a declaração do científico 

Figura 1: Bodies: The Exhibition. 

17 G1, 28/02/2007. <http://
g1.globo.com/Noticias/
PopArte/0,,MUL8156 
-7084,00.html>
18 Idem.
19 Compara-se o produto 
final como sendo o mes-
mo em termos estéticos 
de imagem na observação 
de um espectador comum. 
Análises mais profundas 
e detalhadas quanto a 
variáveis e possibilidades 
distintas de cada técnica 
não foram levadas em 
conta, para isso consultar 
reportagem do The New 
York Times: <http://www.
nytimes.com/2000/03/07/
health/a-new-student-aid-
-plastic-body-parts-made-
-from-the-real-things.
html?pagewanted=all> 
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(versus o artístico?), o informativo e educacional (versus a agressão reflexiva?), o 
jurídico-legal, o correcto, exacto, não questionável moralmente.

 

Bodies: The Exhibition é declarado trabalho científico de educação, Body 
Worlds foi classificado artístico.

Antes de continuar as reflexões que esta frase instiga, vamos apresentar 
três situações que não tratam de corpos humanos sem vida, mas deles ainda em 
sua forma ativa. A primeira é sobre pessoa real, com corpo real, anónima e bra-
sileira. A segunda é sobre uma pessoa real, com corpo artístico, internacional-
mente conhecida e francesa. A última imagem é de pessoas fictícias, produzidas 
para entretenimento por uma empresa americana.

Cada vez mais pessoas recorrem a tratamentos de beleza, uma das pou-
cas coisas realmente democratizadas segundo análise do sociólogo Lipovetsky 
(2000). Os números estatísticos de cirurgias plásticas aumentam e também a 
renda da indústria de cosméticos. Segundo pesquisa encomendada pela Socie-
dade Brasileira de Cirurgia Plástica, constatou-se que no Brasil foram feitas 1252 
cirurgias estéticas por dia entre setembro de 2007 e agosto de 2008, o que resulta 
um total de 547 mil cirurgias deste tipo20. 

Figura 2
Copyright: Gunther von Hagens, Institute for Plastination, Heidelberg, Germany, www.bodyworlds.com

20 Dados: Instituto Datafo-
lha. Publicação: O Estado 
de S. Paulo, 13/02/2009. 
Disponível em <http://
www.cirurgiaplastica.org.
br/publico/ultimas09.cfm>



499

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

Neste quadro busca-se a descrição feita pelo doutor em antropologia, Ed-
monds, sobre a imagem de mulheres que buscam tratamento cirúrgico por motivo 
estético. Seu trabalho de campo foi feito durante um ano, de uma clínica particular 
a um hospital público, o que possibilitou verificar a imagem fora da limitação eco-
nômica, e desta forma, validar que “as práticas embelezadoras possam ajudar a 
reduzir as distinções de classe, [e assim] a beleza também pode ser considerada 
um tipo de capital que permite a mobilidade social” (2002, p.255-256). 

Mostra também que a relação com o corpo, não é puramente estética, mas 
que a busca da estética está carregada de medos e preconceitos pessoais, familiares 
e mesmo sociais de caráter muito mais intrínseco do que puramente externo ou 
plástico. “A própria idealização, medida pela simples “verdade” daquilo que se quer 
representar, não passa de distorção subjetiva e desfiguração” (Cassirer, 2006, p.20)

O antropólogo ainda verifica a complexidade na qual a “plástica pode ser 
vista como um tipo de conjunção entre feminilidade como restrição à liberda-
de e a feminilidade como meio de liberdade” (2002, p.205). É por meio do corpo 
plástico que toda uma transformação é expressa, exteriorizada. Não se busca a 
destruição da imagem, mas sim a sua reconstrução idealizada ou mesmo sua 
reconstrução congelada no tempo. Fora situações exageradas ou extremas21, as 
intervenções cirúrgicas na estética corporal já são atividade absorvida, ou mes-
mo característica da sociedade contemporânea. Não causam interferência no 
sentimento alheio.

A segunda imagem que queremos trazer é da artista plástica Orlan, que 
como outros artistas expõem performances onde o seu material de trabalho é o 
próprio corpo22. Ela também apresenta cenas de uma sala cirúrgica transforma-
da em atelier, e seu corpo é modificado a cada performance pelos mesmos ins-
trumentos e técnicas utilizados nas cirurgias médicas. É a iconização da imagem 
(literária) apresentada anteriormente. 

Segundo análise sobre o trabalho da artista, a intenção dela seria a de “lu-
tar contra o que é inato, o inexorável da natureza” (Goellner; Couto, 2007, p.126):

“A artista usa sua corporalidade como uma espécie de encontro entre 
a performance metamorfósica e bodybuilding. O culto ao corpo e a cons-
trução física da suposta perfeição se convertem em um feito habitual 
em nossa época. (…) não basta apenas aperfeiçoar o corpo, tem que 
modificá-lo!” (2007, p.124) (destaques dos autores).

21 Exemplo da americana 
Cindy Jackson, recodista 
de cirurgias plásticas 
no Guinnes, onze vezes 
consecutivas, ou da 
deformada socialite suíça 
Jocelyn Wildenstein.
22 A jornalista C. Requena 
apresenta, Orlan, Ron 
Mueck, Jane Alexander, 
Alex Flemming e Marcel.lí 
Antúnez Roca, em análise 
conjunta aos trabalhos 
de von Hagens e Glover 
no artigo “Artistas con-
temporâneos exploram 
corpo humano em obras 
polêmicas” publicado em 
02/03/07 <http://g1.globo.
com/Noticias/PopArte/ 
0,,MUL8475-7084,00.
html>. Além dos artista ci-
tados pode-se acrescentar 
Sterlac, que faz interações 
entre corpo humano e 
máquinas tecnológicas 
integrando-os dentro ou 
fora de sua própria maté-
ria corporal. 
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Um trabalho de desconstrução e reconstrução do corpo, a intervenção 
não somente na matéria, mas no processo natural de alteração. A imagem é 
constantemente destruída ou alterada no que podemos relacionar aos iconoclas-
tas que não são contra imagens, mas contra a sua estagnação, pois acreditam 
não ser possível livrar-se delas já que “a verdade é imagem, mas não há uma 
imagem da verdade” (Latour, 2008, p.131). 

A terceira imagem é apresentada por Trey Parker e Matt Stone em um epi-
sódio do desenho animado South Park, Mr. Garrison´s Fancy New Vagina23. 

Em resumo o que ocorre neste episódio é primeiramente a mudança de 
sexo de um dos personagens. Mr. Garrison, homossexual que quer se tornar 
mulher. Ganha uma vagina, somente esta imagem e parcela corpórea do comple-
xo universo feminino. 

Com o que restou de seu corpo o médico faz mais duas cirurgias em 
outros dois personagens: um jovem tem o sonho de ser jogador de basquete, 
entretanto não possui o tipo físico adequado, por meio da operação consegue 
se tornar alto e negro. Até este ponto algo não muito fora das possibilidades 
tecnológicas da medicina contemporânea. A mudança de sexo, a alteração na 
pigmentação da pele ou mesmo o aumento da extensão da estrutura óssea já são 
possíveis, no entanto, como é apresentado no desenho, algumas destas altera-
ções não conseguem abranger tudo que a mudança intenciona. 

Figura 3: Orlan na performance opération réussie, 1990. 

23 Vídeo <http://www.
southparkstudios.com/
episodes/103817>
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A outra cirurgia realizada alcança o extremo do produzir no corpo externo 
a imagem interna, o imaginário e subconsciente de identidade ou identificação. 
O personagem amava golfinhos, transforma seu corpo humano na imagem do 
corpo animal24. Porém, assim como os outros personagens, a conquista foi da 
imagem pessoal externa e não na abrangência de possibilidades físicas.

Considerações Finais

Independentemente da análise qualitativa dos trabalhos apresentados: se 
considerados trabalhos coerentes ou consistentes dentro de pareceres críticos 
verificados por seus pares ou pela mídia. 

Também não assumindo como base de análise a questão ética e legal, 
principalmente dos dois trabalhos em destaque quanto a utilização de cadáveres. 
Essa questão é importante e deve ser questionada, entretanto consideraremos 
corretas as defesas apresentadas por ambas organizações. A intenção não é de 
defesa ou mesmo elogio para com algum trabalho ou atitude, simplesmente se 
neutraliza esta questão para o desenvolvimento de um outro ângulo de reflexão. 

E ainda, não tendo em conta, um aprofundamento teórico na questão re-
ligiosa, o que resta? 

Figura 4: Imagem de identificação à imagem corporal. 

24 Fora do mundo fictício, 
encontra-se o norte-
-americano Dennis Avner: 
“homem-gato”, “homem-
-tigre”.
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Resgatarmos aqui a história traçada por Jones e Galison, onde a partir da 
Revolução Industrial arte e ciência são rapidamente transformadas em opostos, 
ocupando cada uma um domínio diferente, ou melhor, a cada uma sendo atribu-
ído, e mesmo assumido áreas de conhecimento díspares. O certo ou o errado, o 
bom ou o mal. Contínuos opostos utilizados para classificar ações ou percepções. 

Não se intenciona levantar a questão sobre o que é arte ou ciência. Com 
base nos exemplos apresentados de Body Worlds e Bodies: The Exhibition, onde a 
prática empregada é a mesma em processo científico e de complexidade, e ainda 
ampliando no conjunto de que “arte e medicina compartilham metáforas somá-
ticas de signo, sintoma, e mão e toque” (Stafford, 1997, p.36), explicitar porque 
cada um dos trabalhos foi classificado em opostos binários. 

Todas as imagens expostas podem ser analisadas em sua complexidade 
e podem abrir caminhos distintos de estudo sobre o corpo, por isso mesmo elas 
se fazem significativas neste artigo por apresentarem as diversidades da relação 
do ser humano para com sua matéria física, o quanto existe de plástico e material 
ou o quanto mais existe de relação sentimental e psicossocial. 

A intenção foi refletir sobre a relação das pessoas com sua matéria corpórea 
não se acreditando na conquista de uma conclusão afirmativa e decisiva quanto 
a isso. Ao apresentar algumas imagens, possibilitar o questionamento, explicitar 
algumas relações superficiais com o corpóreo em contrapartida da profundidade 
de interações sociais e fora do domínio consciente e racional do ser humano.

Como é a relação dos seres humanos com seu corpo físico? Porque é tão 
complicada a relação do ser humano com o seu corpo enquanto matéria orgânica? 

“A frase “natureza humana” é algo que eu penso como ten-
do um duplo sentido. “Natureza Humana” é na verdade 
tudo que nós construímos a nossa volta. (…) E não estou 
tentando dizer que a “Natureza” se foi. Só que é totalmen-
te problemática. Não há tecnologia pura, e não há natu-
reza pura. O mundo é um dado. Pode nos preexistir, mas 
nós estamos presos com o que estamos a fazer com ele. 
(…) torna-se uma construção humana” (Peter Hoberman 
in Jones; Galison,1998, p.208 – tradução: autora)
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Nas exposições de Body Worlds o que acontece não é somente a apresen-
tação do corpo científico, mas a apresentação deste e a intromissão de simbo-
lismos, algo que somente a cultura, a humanidade viva é capaz de atribuir, pois 
faz parte das crenças, mitos e sentimentos quanto ao intangível. Se o corpo é 
natureza humana, porque o corpo com intenção repugna tanto? Seria este não 
mais parte do que denomina natureza humana? Ou por que ele em sua natureza 
pura é estranho e necessário de mudança? A mecanização do corpo não assusta 
tanto quanto sua matéria crua, carne e sangue. Ou mesmo a sua subjetividade, o 
sentimento, o espírito, o ser.

 “Eu espero que as exposições sejam lugares de iluminação e contem-
plação, mesmo de auto-reconhecimento filosófico e religioso, e aberto à 
interpretação, independentemente do contexto e da filosofia de vida do 
expectador” (von Hagens, site oficial – tradução: autora). 

Nesta declaração o médico expressa o desejo de unir diferentes áreas, 
setores do conhecimento e interatividade social e pessoal totalmente desassocia-
dos na atualidade vigente. 

Atividades holísticas ou interdisciplinaridade não fazem parte do siste-
ma social de forma natural ou totalmente absorvida, a sociedade pós-revolução 
industrial e consumista não está habituada a misturar desta forma, a estrutura 
ainda é Fordiniana25. O natural é interagir, mas não de uma única vez, ou sem a 
intermediação tecnológica e os sistemas modernos de distanciamento do real.

O corpo humano ganhou expansão por meio da tecnologia26, mas sua re-
lação do fora com o dentro parece não ter sido ampliada e o orgânico misturado 
ao sentimental, o plástico ao emocional continua sendo negado como forma na-
tural e relegado ao contato desumanizado.

Talvez seja também por isso que quando algo apresenta não só o científi-
co, mas a natureza humana em sua amplitude, seja considerado arte, pois foge 
do visível e apresenta uma imagem sobre outras, na destruição destas ou na sua 
compilação. Quando um objeto, ou ainda buscando as exposições como exem-
plo, quando o órgão do coração é apresentado sobre uma mesa o que se vê é o 
órgão em separado para observação. Quando este está nas mãos de seu corpo 
exposto ele deixa de ser órgão e ganha significado. É este significado cultural que 
perturba, pois as cognições precisam ser e são forçosamente sobrepostas.

25 Referente ao processo 
de produção desenvolvido 
por Henry Ford onde cada 
um é responsável por uma 
parte do processo sem 
participar do conjunto 
total da produção de um 
produto.
26 Santaella (2004) expõem 
essa linha de pensamen-
to com o exemplo da 
máquina fotográfica como 
extensão da visão.
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Ambas as exposições apresentam algumas similaridades, tanto na apre-
sentação dos cadáveres quanto nas reações do público visitante. Os disursos 
afastam-se e aproximam-se. Para a análise de todos estes dados disponíveis, dos 
quais alguns foram apresentados com destaque, deparamo-nos com a constante 
ambiguidade e confusão quanto a tentativa de distanciamento entre arte e ciên-
cia. Verifica-se que esta oposição binária é elástica e muitas vezes difusa para 
uma sociedade contemporânea carregada e extremamente refém, ou possuido-
ra, de imagens e comunicação visual.

“Qualquer forma simbólica da linguagem, assim como da arte ou do mito, 
(...) abriga, em seu íntimo, um foco de luz próprio e peculiar” (Cassirer, 2006, 
p.25). A pele está contextualizada, é a roupa do ser humano com todo o significa-
do que ele atribui a ela em seu contexto social e contemporâneo. 

Figura 5: O Homem Pele 
Copyright: Gunther von Hagens, 
Institute for Plastination, 
Heidelberg, Germany, 
www.bodyworlds.com
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REFLEXÕES INICIAIS SOBRE A INSERÇÃO DA ROUPA 
NO CONTEXTO DOS ESTUDOS CULTURAIS

Rita Andrade*
ritaandrade@hotmail.com

Faculdade de Artes Visuais/UFG

Resumo
Este texto apresenta algumas reflexões iniciais sobre a inserção da roupa nos 
estudos culturais. Apresenta ainda uma problemática derivada de propostas de 
Daniel Miller acerca de trabalhos baseados na cultura material e as divergências 
com estudos em que a análise da linguagem predomine sobre outros aspectos 
do objeto em estudo. 

Palavras-chave: Roupa, cultura material, linguagem.

Abstract
This paper presents a few aspects of dress insertion on cultural studies. It also 
presents a specific divergence opposing some of Daniel Miller´s proposals on 
material culture related studies and those where language analysis prevails over 
other aspects of the studied object.  

Keywords: Dress; material culture; language.

Meu interesse a respeito da materialidade da moda começou de uma ma-
neira bastante curiosa. Eu assistia à primeira aula do mestrado História das Rou-
pas (não da moda!) e dos Tecidos. A disciplina Interpretando Objetos, a primeira 
do curso, me colocou em estado de estranhamento: foi preciso guardar meu blo-
co de anotações e caneta para deixar a mesa da sala de aula completamente lim-
pa e livre. Em seguida, a professora apresentou um tecido retangular de aproxi-
madamente 40X70 cm que chamava a atenção pelo desenho complexo de flores 
e cores vibrantes, em vários tons de amarelo (a cor predominante), vermelho, 
azul e rosa. Deveríamos observar aquele objeto por algum tempo, procurando 
descrevê-lo da maneira mais detalhada possível. Anotamos nossas impressões 
com relação a estilo, procedência, data de fabricação e materiais daquele tecido 
para um debate que seguiria. 

Minha Segunda grande surpresa aconteceu quando foi sugerido que 
aquele poderia ser um tecido original do século XVIII. Todo conhecimento pro-
veniente de práticas da conservação têxtil e a importância do manuseio de peças 

* Rita Andrade é profes-
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Moda e do Programa de 
Pós-Graduação em Cul-
tura Visual da Faculdade 
de Artes Visuais/UFG. 
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publicações sobre roupa 
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antigas que eu havia aprendido no Museu Paulista/USP por um ano durante meu 
estágio em 1999, foi rememorado e minha primeira reação foi não tocar naquela 
raridade!

Aquela experiência despertou em mim um interesse que ainda persiste 
em minhas pesquisas sobre a história cultural e biográfica de roupas antigas: 
investigar a relação da imagem de moda e da sua materialidade. Este é o tema 
que eu gostaria de discutir neste texto. Na verdade, prefiro chamá-lo de refle-
xões iniciais, ou ensaio já que trato apenas superficialmente de alguns temas 
que vêm me acompanhando desde que me interessei por pesquisa em moda 
durante o meu trabalho de conclusão de curso em Moda na Universidade 
Anhembi Morumbi (1995). As questões que irei levantar partem da interação 
entre três bases fundamentais: minha dissertação de mestrado (2000), um 
trabalho sobre a história da produção de luvas em São Paulo em que utilizei 
entrevistas como parte da metodologia de trabalho (1997), inserindo história 
oral na pesquisa, e experiências pessoais na pesquisa baseada em objetos 
que são hoje meu maior interesse de investigação. Essas experiências in-
cluem meu trabalho como estagiária em três museus com importantes acer-
vos têxteis (Museu Paulista/USP, Museu Victoria & Albert/Londres, Inglaterra 
e Museo del Tessuto/Prato, Itália). 

Roupa Fala?

Ao menos uma coisa é certa: nós podemos usar a roupa para falarmos 
alguma coisa sobre nós ou sobre um assunto que nos interessa. É importante 
frisar aqui o podemos. Isso quer dizer que esta possibilidade é latente, ela nos é 
acessível, mesmo considerando as extensões e os limites dessa acessibilidade. 
Um exemplo que pode vir em nosso socorro são as camisetas com fotografias 
estampadas de pessoas queridas. Estampas em camisetas com o rostinho do 
filho recém-nascido são relativamente comuns. O sorriso do bebê estampado 
no peito da mãe combinado com o ar de satisfação e prazer dessa mulher é 
que vão nos transmitir o clima de maternidade bem sucedida. Nesta mesma 
imagem que vamos imaginar um outro contexto. Essa mulher está andando 
pelo parque, sozinha, e sorri. Na verdade, ela saiu da casa onde ela trabalha 
como empregada doméstica e cruzou o parque para ir até a padaria na esquina 
próxima dali. A camiseta com a fotografia, na verdade, foi presente da patroa 
que distribuiu outras camisetas como aquela por ocasião do nascimento do 
filho, no ano passado. 
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Seria possível prosseguir com outras histórias, as mais diversas, a partir 
da mesma cena da camiseta. O que vai mudar são as perspectivas, nosso olhar, 
nossas premissas que carregam o doce e o amargo de nossas próprias experi-
ências. A camiseta, o objeto, a roupa é a mesma. O que mudou foi o observador. 
Considerando esta lógica, ainda seria possível afirmar que a roupa comunica? 
Outras questões que se relacionam com esta primeira são: A roupa comunica 
sentidos ou ela nos serve de suporte para o nosso próprio discurso? Se existe 
essa comunicação, ela é autônoma ou acontece em conjunto com o seu principal 
suporte, o corpo? A roupa sem o suporte corpo se cala quando está esvaziada e 
inanimada no armário, na vitrine, no museu, na galeria de arte ou na passarela 
de um desfile de moda?

Os estudos que abordam essas questões são, em geral, aqueles que 
consideram o objeto como um elemento visceral na produção de discussões 
sobre os discursos da roupa-moda. O uso de objetos para a produção de co-
nhecimento não é coisa nova. Áreas como arqueologia e antropologia desde 
sempre desenvolvem teorias e discussões pautadas na cultura material, nas 
coisas. Porém, foi apenas no século XIX que o objeto garantiu seu espaço 
como agente social e político, elemento imprescindível na formação do indi-
víduo culto e no cotidiano burguês. Foi naquele século, por exemplo, que a 
indústria têxtil aliou-se a museus para garantir a formação do gosto das elites 
através do bom design. Isto acontecia através da formação de acervos doados 
aos museus por indústrias locais, como foi o caso do Whitworth Art Gallery 
de Manchester, Inglaterra.

A herança deixada pelo uso de objetos na formação do bom gosto, que 
privilegiava o estudo de seus aspectos físicos e estéticos, colaborou para que 
se instalasse certa resistência em resignificar a história através de um estudo 
mais biográfico que permitisse inseri-lo em outros contextos para além daquele 
de sua configuração original. Os estudos mais recentes em cultura material não 
consideram tão somente as características físicas e estéticas de um objeto. As 
linhas teóricas que surgiram especialmente no Canadá, Estados Unidos e Reino 
Unido no final da década de 1970, distanciam-se do uso do objeto apenas para 
análises técnicas e estéticas. No escopo das análises resultantes de estudos em 
cultura material, o objeto é o ponto de partida na pesquisa, e não o resultado ou 
a ilustração dela. 
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Por isto escolhi a palavra roupa ao invés de moda quando perguntei: ROU-
PA FALA? A moda é conceitual, lida com a fantasia, com o intangível e muitas 
vezes encontra respaldo na imagem. Já a roupa é a constatação material dessa 
moda. Do aparente antagonismo entre objeto e imagem do objeto surgiu uma 
crítica aos estudos semióticos da moda. O editor do periódico científico The Jour-
nal of material Culture, Daniel Miller, observa que a leitura da imagem de moda 
como linguagem pode levar à formulação distorcida de algumas realidades (vou 
recordá-los da nossa camiseta com a fotografia do bebê e das várias versões que 
ela pode desencadear).

No estudo da semiótica de moda, o trabalho da pesquisadora italiana Pa-
trizia Calefato é um exemplo daquilo que pode ser alvo de crítica dos pesquisa-
dores que preferem a pesquisa baseada em objetos, na perspectiva da cultura 
material. O trabalho de Patrizia Calefato é baseado no pensamento de que: 

´A linguagem é articulada pela sintaxe, um sistema de regras que garan-
te a ela suas conecções internas, possibilitando a sua expressão. A moda 
(DRESS) é articulada por um tipo de sintaxe socio-cultural, que poderia 
ser chamado de “costume” no contexto de sociedades tradicionais ou 
de funções ritualísticas, ou “moda” no contexto da modernidade e de 
funções estéticas.´1

Ela continua seu discurso colocando as implicações desse sistema de lin-
guagem no contexto social:

´do ponto de vista do sujeito que cria a moda, a coleção dos elemen-
tos que formam essa sintaxe se apresenta como um sistema organizado 
com relação ao mundo; na verdade, como uma linguagem, ou, para usar 
uma outra expressão, como um sistema de signos, a moda é um pedaço 
da sociedade materializado em objetos, estilos, ritos e modos de embe-
lezamento corporal.´

´Se o vestir é uma linguagem, então, moda é um sistema de sinais ver-
bais e não verbais através do qual essa linguagem se expressa no con-
texto da modernidade.´2

Um dos aspectos centrais no trabalho da Patrizia Calefato é a idéia de 
que a moda faz parte da “nova mídia”, mesmo sendo esse um jargão usado para 
indicar simplesmente a mídia digital, ao passo que a moda enquanto sistema de 
signos tenha existido em períodos anteriores à produção em massa. Outra ques-
tão relevante colocada por Patrícia é a de que esse sistema de signos na moda, 
inevitavelmente inclui o corpo. Neste sentido, o corpo é uma performance, uma 

1 Patrizia Calefato, Fashion 
and Worldliness: Language 
and Imagery of the Clothed 
Body in Fashion Theory, 
Volume 1, Issue 1, 1997, 
pp.69-90, p. 70.
2 Patrizia Calefato, Fashion 
and Worldliness: Language 
and Imagery of the Clothed 
Body in Fashion Theory, 
Volume 1, Issue 1, 1997, 
pp.69-90, p. 70.
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construção da identidade material, a dimensão mundana da subjetividade. É ele 
que dá vida à roupa. 

A crítica feita a esta teoria por pesquisadores cujos estudos são ba-
seados na análise de objetos é que existem instâncias e esferas inerentes à 
moda que não podem ser vistas na superfície da imagem. Existem desdo-
bramentos da moda que não querem se revelar através da linguagem, seja 
ela verbal ou não verbal. No capítulo do livro Cultura e Consumo de 1990 
chamado: ´O vestir como linguagem – a contribuição do objeto nas propriedades 
expressivas da Cultura Material´, o pesquisador americano Grant McCracken 
desabafa:

´Alguns anos atrás uma nova e influente metáfora chamou a atenção das 
Ciências Sociais. Essa metáfora sugeria uma similaridade em essência 
entre linguagem e objetos inanimados. De repente, tornou-se moda falar 
de “linguagem” de moda, “linguagem” de comida, eta. Esta metáfora tem 
ajudado a apontar para as propriedades simbólicas da cultura material e 
de produtos de consumo. Mas ela também criou erros de interpretação 
perpetuados sobre o que são essas propriedades simbólicas e como elas 
funcionam.’3

Neste capítulo McCracken sugere que a roupa, uma das coisas mais ex-
pressivas de objetos nessa categoria, não deve ser comparada à linguagem. O 
pesquisador argumenta que a moda é um sistema de comunicação muito distin-
to, cujo significado cultural não pode ser profundamente acessado até que a idéia 
de “linguagem” seja abandonada ou revisada.

A problemática exposta não só por McCracken, mas também por Daniel 
Miller e outros é a de que a idéia de moda como “linguagem” nos afasta daquilo 
que é importante para a compreensão da roupa como um meio de comunicação. 
Num dos principais trabalhos de Daniel Miller, publicado em seu livro Culturas 
Materiais (1998), está destacada a principal divergência entre o estudo da lingua-
gem e aquele de cultura material de moda. O autor coloca o seguinte:

´Diferentemente da linguagem, nós (pesquisadores em cultura material) 
não podemos esperar enumerar os tipos e as variedades dentro dos 
quais o mundo do objeto possa ser categorizado e, logo nos conscien-
tizamos de que qualquer tentativa  neste sentido impõem várias classi-
ficações arbitrárias sobre o que na realidade um mundo infinitamente 
criativo e híbrido´.4 

3 Grant McCracken, 
Culture & Consumption. 
Indiana University Press, 
1990, p. 57.
4 Daniel Miller (ed), Mate-
rial Cultures. Why Some 
Things Matter (London: 
University College Lon-
don, 1998), p. 6.
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Miller sugere que a generalização da materialidade, ou seja, qualquer 
tentativa no sentido de construir teorias gerais sobre as qualidades materiais 
dos artefatos e do commodities, deve ser complementada por outra estratégia 
que aborde a especificidade do domínio material em que a forma do objeto em 
si é empregada dentro da nossa cultura. Nesta linha de raciocínio proposta 
por Miller, a Cultura Material seria mais um veículo do que um resultado al-
cançado. Ela é uma tecnologia da investigação que concentra uma diversidade 
de habilidades que se unem de acordo com o objeto em estudo. Desta forma, 
diferentemente da semiótica, a Cultura Material não clama um posto, um status 
de cadeira acadêmica.

Na moda contemporânea a predileção pela leitura da moda como lin-
guagem, têm apresentado seus reflexos nas criações nacionais. Essa proble-
mática está formada em primeiro lugar pela tentativa perpetuada pela história 
da moda em se datar estilos e nomear períodos rigidamente delimitados, pro-
curando, desta forma, gerar uma lógica linear de transformações estéticas da 
moda, guiadas por sua vez, por mudanças sociais. Portanto, o aprendizado do 
passado da moda já é feito através da imagem, ou seja, primeiro a saia era em 
A, depois em H e S. 

A outra questão é a de que a roupa só comunica através do corpo. É 
disso, na verdade, de que se alimenta a ´New Media´ comentada por Patrizia 
Calefato. Uma vez sem corpo, a roupa perde sua validade e só vai readiquirí-
-la com a moda vintage ou de brechó. Este foi um outro limite histórico 
imposto aos infinitos jogos que existem e sempre existiram entre a nossa 
cultura material e nossos hábitos sociais. O consumo da roupa não termina 
no ato da compra, mas ele se estende na transformação dessa roupa numa 
nova peça, ou quando ela transforma-se em herança para a filha mais magra 
ou quando ela vira objeto de estudo em museu. Em cada uma dessas esferas 
distintas, a roupa é resignificada. Não por causa de seus sinais verbais e 
não verbais, mas pela intenção e reação do interlocutor com relação àquele 
objeto.
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A HISTÓRIA DA ARTE NO BRASIL: ASPECTOS DA CONSTITUIÇÃO 
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Resumo
A História da Arte no Brasil tem, nas últimas décadas, sido tratada como for-
mação complementar para os cursos de história, comunicação, arquitetura e 
arte. Nos últimos anos, com a criação de cursos de graduação e pós-graduação 
em História da Arte, tornou-se urgente discutir os parâmetros que norteiam a 
disciplina, assim como propor revisões do seu quadro teórico-metodológico. O 
presente artigo versará sobre a construção do campo de estudos. Discutirá tam-
bém as propostas por Erwin Panofsky, Ulpiano Meneses e Artur Freitas no que 
se refere à tríade interpretativa: formal, semântica e social.

Palavras-chave: História da arte; Erwin Panofsky, Teoria da História da Arte

Abstract
The History of Art in Brazil has been treated, in the last decades, as a comple-
mentary formation for the courses of History, Communication, Architecture and 
Arts. In the last years, with the creation of undergraduate and graduate courses 
in Art History, it has become urgent to discuss the parameters that govern this 
area of studies as well as to propose revisions to its theoretical methodological 
framework. This paper deals with the construction of this field of studies. It will 
also discuss the proposals by Erwin Panofsky, Ulpian Meneses and Artur Davis 
in regard to the interpretive triad: formal, semantic and social.

Keywords: Art History, Erwin Panofsky, Theory of Art History

Introdução

Em setembro de 1982, Enrico Castelnuovo publicou o texto De que esta-
mos falando quando falamos de História da Arte?1 como resultado de uma aula em 
Cortona e que foi editado no Brasil no livro Retrato e Sociedade na Arte Italiana 
(2006). Naquele texto explica que, certa vez, havia sido obrigado a fazer em pou-
cos minutos um “balanço e uma ilustração da história da arte”.  (CASTELNUOVO, 
2006, p. 125). Na ocasião, afirma ter ficado “embaraçado: precisava escolher um 
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di storia dell’arte?”. 
CASTELNUOVO, Enrico. 
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dos vários caminhos possíveis, esboçar uma introdução parcial, consciente de 
sua parcialidade. (CASTELNUOVO, 2006, p. 125).

O primeiro contato com o texto de Castelnuovo foi digno de estranhamen-
to. Afinal como uma área que coleciona uma tradição tão estabelecida como a 
italiana pôde tornar uma pergunta como essa embaraçosa? Provavelmente pela 
existência de uma tradição da História da Arte tão sedimentada que seria difícil 
selecionar o que deveria ser dito. A leitura cuidadosa do texto de Castelnuovo, 
contudo permite entender que a pergunta tinha uma função provocativa, pois o 
pesquisador italiano passa imediatamente a questionar os parâmetros fundacio-
nais da tradição de História da Arte italiana.

Da mesma forma, a pergunta provocativa de Castelnuovo não poderia ser 
feita no Brasil sem provocar o mesmo embaraço e, justamente por isto, deverá 
ser realizada com urgência.

A ideia da constituição de uma disciplina depende de uma definição do 
campo, uma categoria de objetos que serão analisados, um quadro teórico-meto-
dológico e uma escrita específica. No interior de cada campo disciplinar é possível 
encontrar, apesar de pesquisas diferentes, um consenso sobre as práticas inves-
tigativas. A introdução de novas proposições para a disciplina depende de um 
debate entre os pares para continuidade da validação do campo. Esses preceitos 
são estabelecidos em qualquer campo intelectual com o objetivo final de que a dis-
ciplina não se dilua ou perca a especificidade. Para que seja perpetuado o campo 
disciplinar é preciso que sejam realizados congressos, criação de revistas especia-
lizadas, cursos de graduação e pós-graduação que constantemente serão avalia-
dos por membros que alcançaram legitimidade entre os pesquisadores do campo.

Maria Lúcia Bastos Kern, em 2001, foi responsável por uma importante 
reflexão sobre o campo de História da Arte em Os impasses da História da Arte: a 
interdisciplinaridade e/ou especificidades do objeto de estudo?

Kern constata que na última década teria sido “recorrente a constatação 
da crise da História da Arte como oriunda da perda de especificidades de seu 
objeto de estudo e da ausência de paradigmas.” (KERN, 2001, p. 53). Para Kern a 
perda da especificidade ocorreu após o “rompimento de fronteiras das práticas 
artísticas e sua mescla com atividades de outros domínios” impossibilitando um 
modelo “de análise para toda a disciplina”. (KERN, 2001, p. 53).
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O primeiro impasse desta afirmação realizada por Kern sobre a crise da dis-
ciplina baseia-se em uma pergunta: de qual tradição da História da Arte Kern está 
falando? A pesquisadora talvez  não esteja se referindo a crise de um campo discipli-
nar no Brasil, pois o mesmo não se constituiu como autônomo. Kern, para justificar 
a existência da crise, recorre a um texto de Henri Zern que afirma que a História da 
Arte teria sido marcada por duas correntes: pelo empirismo e por uma visão “ide-
alista ou ainda formalista que centraliza o seu foco de análise no artista como ente 
quase divino e/ou nas formas por ele criadas.” (KERN, 2001, p. 54). Essa limitação 
constatada pelos estudos da História da Arte seria compensada por uma intensa in-
terdisciplinaridade, bem como pelas “transformações que se processam na História, 
sobretudo com a chamada Nouvelle Histoire”. (KERN, 2001, p. 54).

Para Kern, a resposta à crise da História da Arte foi encontrada na corren-
te de renovação dos Estudos Históricos denominada Nouvelle Histoire. Os três 
volumes do Faire de l’histoire, publicado em 1974, tinha o objetivo de oferecer a 
renovação da História como disciplina na França. Kern parece buscar a reno-
vação da História da Arte no manifesto dos “novos estudos históricos” devido à 
vinculação entre essas duas disciplinas no Brasil. 

É necessário mencionar que o ensino universitário brasileiro passou a 
considerar a Nouvelle Histoire como uma importante alternativa para a “renova-
ção dos estudos históricos”. Para os estudantes de História na década de 1990, 
as análises que propusessem um viés marxista deveriam ser repensadas, pois 
poderiam representar a desatualização conceitual. O “correto” era ser “francês”. 
O pressuposto era que a História como disciplina vivia em uma enorme crise e 
a única forma de sobrevivência era se atrelar às renovações propostas em Novos 
Problemas, Novos Objetos e Novas Abordagens2 do Faire de l’histoire.

Como em qualquer manifesto foi necessário traçar um diagnóstico para a 
crise geral da História como disciplina para que as mudanças fossem aceitas e 
ocorressem rapidamente. Mas essa crise não era francesa e escrita por france-
ses? Isto não importava muito para a universidade brasileira naquele momento. 
Os estudos que propusessem a “renovação do campo” eram vistos como inseri-
dos nas novas tendências e deveriam ser valorizados. O que ocorreria era que 
muitos historiadores de tendências diferentes eram tratados como pertencentes 
à mesma “renovação” como podemos mencionar o historiador Carlo Ginzburg. 
O historiador italiano passou a ser localizado, sem contradição, com propostas 
da Nouvelle Histoire.

2 LE GOFF, J.; Nora, 
Pierre. História: Novos 
problemas. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1976. 
LE GOFF, J.; Nora, Pierre. 
História: Novos objetos. 
Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1976. LE GOFF 
Nora, Pierre. (org.), His-
tória: Novas abordagens. 
Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1976.
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Mas como foi desenhada a crise da História da Arte pelos franceses? No 
volume História: Novas Abordagens encontramos o texto A arte de Henri Zerner, 
que possui menos de dez páginas. Em outras palavras: a arte, a História da Arte 
assim como suas teorias e métodos receberam dos três volumes publicados um 
diagnóstico de crise e renovação em dez páginas? Talvez o maior problema tenha 
sido os pesquisadores brasileiros aceitarem essa crise e estarem aptos para a 
renovação: do objeto, da disciplina, da metodologia, dos textos fundadores reu-
nidas nas dez páginas publicadas por Henri Zerner.

Vinte e três anos depois Henri Zerner publica Écrire l’histoire de l’art: fi-
gures d’une discipline3 e explica por que passou a se interessar, como estudante 
de História da Arte, pelas questões teóricas metodológicas do campo de estudo. 

Mas por quais razões um estudioso tão interessado nas perspectivas do 
campo da História da Arte dedicou um texto de apenas dez páginas para discutir 
a crise? Zerner explica:

Jacqu es LeGoff et Pierre Nora m’avaient invite, un peu en catastrophe, à 
faire le point sur les nouvelles approches de l’histoire de l’art pour Faire 
de l’histoire dont la publication remonte à 1974. Tâche ingrate. (...) J’y 
décrivais de façon um peu caricaturale – c’est de bonne guerre – l’his-
toire de l’art tradicionnelle cherchant tant bien que mal à concilier une 
conception idéaliste de l’art et une méthode positiviste de recherche4. 
(ZERNER, 1997, p. 8).

A leitura da apresentação de Écrire l’histoire de l’art possibilita entender as 
instâncias de produção do texto “renovador” em 1974. O problema é que o des-
conhecimento dessas instâncias possibilitou a transformação de um texto inicial 
em um porta-voz de uma crise que necessitava urgentemente de uma “renova-
ção”. Zerner em 1974 traçou um quadro parcial para a renovação de um campo 
que o próprio autor não estava muito seguro em denominar. O problemático é 
que tal texto se transforma no Brasil em um manifesto que incitava as mudan-
ças de um “campo conservador”, a História da Arte. Mas com qual legitimidade 
podemos aceitar o cenário de crise atestada por um campo que não reconhece a 
autonomia da história da arte como a história?

No campo da História, o interesse pela visualidade parece ter se consti-
tuído, a partir da década de 1960, momento em que os historiadores passaram 
a ampliar o conceito de fonte histórica. Se antes era possível, em decorrência do 
conceito positivista de verdade, considerar apenas como fontes os documentos 

3 ZERNER, Henri. Écrire 
l’histoire de l’art. Figures 
d’une discipline. Paris: 
Gallimard, 1997.
4 Jacques Le Goff e Pierre 
Nora me convidaram um 
pouco urgentemente para 
fazer um balanço sobre 
as novas abordagens da 
historia da arte para o 
Fazer da História cuja 
publicação data de 1974. 
Tarefa ingrata. Eu descre-
via de maneira um pouco 
caricatural - foi legitímo - a 
história da arte tradicio-
nal, procurando conciliar, 
ainda que mal,  uma con-
cepção idealista da arte e 
um método positivista de 
pesquisa. Tradução livre 
do autor. 
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oficiais, posteriormente, historiadores profissionais perceberam a necessidade de 
conceber fontes, métodos e abordagens de maneira mais abrangente e complexa.

O grande problema é que a História enquanto disciplina parece rejeitar 
a autonomia do campo da História da Arte. Basta notar que os historiadores da 
arte possuem congressos específicos5 e são raras as exceções de trabalhos apre-
sentados em encontros como os da Associação Nacional de História (ANPUH) 
por historiadores da arte profissionais. Neste sentido, quando apresentados, os 
trabalhos só assumem legitimidade se forem considerados como fontes históri-
cas ilustrativas ou informativas. 

Ulpiano Meneses, em 2003, corrobora tal interpretação ao mencionar que 
nos três volumes do Faire de l’histoire não se encontra mais de um capítulo so-
bre “arte”. Melhor seria, nas palavras de Meneses, o “silêncio total”. (MENE-
SES, 2003, p.20). No Brasil encontramos o livro História e Imagem do historiador 
Eduardo França Paiva que “apesar da largueza de intenções, ao procurar inserir 
as imagens na História Cultural, a preocupação exclusiva do autor com temas 
exclui o específico: a visualidade; suas leituras, por isso, quase sempre, pouco 
fazem mais que corroborar o que outras referências já permitiam concluir. (ME-
NESES, 2003, p.20).

Dessa forma, grande parte das preocupações sobre uma teorização pre-
viamente constituída advém do fato de que o “documento visual” é tratado como 
uma fonte escrita, parecendo não exigir nenhuma especialização necessária para 
o desenvolvimento da análise. 

O grande problema dos historiadores que tratam uma obra artística no 
seu aspecto apenas informativo ou informacional é o de negar um conjunto de 
elementos formais que caracterizam a especificidade da imagem artística. Como 
é possível perceber não parece existir um campo disciplinar constituído pela a 
História da Arte no Brasil e por isto é natural esse sintoma constante de crise. 

Podemos notar que nunca nos referimos a pesquisadores brasileiros que 
produziram uma renovação na disciplina e que constataram a crise. Existe uma 
importação contínua do termo crise, mas de países que possuem uma tradição 
disciplinar consolidada. Neste sentido, para falar em crise da História da Arte 
seria necessário partir da pergunta inicial: Do que estamos falando quando fala-
mos de História da Arte no Brasil?

5 Cf: ANPAP: A Associação 
Nacional de Pesquisado-
res em Artes Plásticas. 
Fundada em 1987.  CBHA: 
Comitê Brasileiro de His-
tória da Arte.
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A História da Arte

É possível encontrar a disciplina História da Arte sendo oferecida em cur-
sos como: publicidade, jornalismo, turismo, história, artes visuais, conservação 
e restauração. Nos cursos como publicidade, jornalismo e turismo muitas vezes 
a disciplina tem a função de fornecer um conjunto de referências para ampliação 
da cultura visual do estudante. 

Os historiadores além de rejeitarem a análise do caráter estético das obras 
artísticas não concordam com a constituição de cursos superiores em História 
da Arte, como demonstra o documento abaixo:

Por outro lado, concordamos que não se pode permitir a proliferação de 
cursos em nível de Graduação que representam apenas um recorte, uma 
especialização em nossa área, o que é pertinente para cursos em nível de 
Pós-Graduação. Por isso concordamos que cursos com denominações 
como História da Arte e História, Teoria e Crítica da Arte devam conver-
gir para a denominação História – Bacharelado e História – Licenciatura 
dependendo se o perfil do egresso que se quer formar se destina ao en-
sino ou a atuação profissional específica em instituições que lidam com 
objetos artísticos. Neste caso é indispensável que o curso venha per-
der o caráter de especialização que ele tem, verificando se seu projeto 
político-pedagógico contempla os componentes curriculares formadores 
do profissional de História. (Carta endereçada à Secretaria de Educação 
Superior do Ministério da Educação pela Associação Nacional de Histó-
ria. Disponível em: http://www.anpuh.org/conteudo/view?ID_CONTEU-
DO=314. Acessado em 28 de março de 2010.) 

No mesmo documento, a ANPUH não concorda com a criação de cursos 
de graduação de Conservação e restauração. A Associação considera que

consideramos que no caso dos cursos com denominações Conservação 
e restauração de bens culturais móveis e Tecnologia e conservação de 
restauro não são cursos que nos pareçam devam ser oferecidos em nível 
de ensino superior, eles nos parecem cursos mais adequados para serem 
oferecidos como cursos de formação tecnológica de nível médio, como as 
próprias denominações permitem supor. No caso do Ministério e desta 
Secretaria avaliar que eles devem mudar de denominação e convergirem 
para a nossa área, é fundamental que seja observado se os temas de forma-
ção, se os componentes curriculares, se o perfil do egresso correspondem 
àqueles exigidos para a formação de um profissional de História. Ou seja, 
consideramos que nestes casos não seria apenas uma questão de conver-
gência de denominação, mas de alteração do perfil dos cursos, se estes que-
rem ser mantidos como cursos de formação superior. (Carta endereçada à 
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação pela Associa-
ção Nacional de História. Disponível em: http://www.anpuh.org/conteudo/
view?ID_CONTEUDO=314. Acessado em 28 de março de 2010.)
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Com relação à formação do historiador da arte, Jorge Coli escreveu: Pela 
implantação de graduações em História da Arte nas universidades brasileiras (2006). 
Coli parece não concordar com a proposta da ANPUH e reivindica a “necessida-
de premente da implantação e desenvolvimento das graduações em História da 
Arte no Brasil”. (COLI, 2006, p. 132).

 A história da arte, p ara Jorge Coli, sempre foi concebida como uma dis-
ciplina “complementar para os estudos de arquitetura ou de arte”. Com a cria-
ção da primeira universidade brasileira nos anos de 1930 ninguém “cogitou, 
no entanto, em criar um Departamento autônomo de História da Arte”. (COLI, 
2006, p. 132).  

A inexistência de um espaço institucional definido obrigou os historiado-
res da arte a encontrarem inserção “ali onde podiam, já que não havia um quadro 
legítimo para seus estudos: em história, em arquitetura, em estética, em sociolo-
gia.” (COLI, 2006, p. 132). A ausência de um campo específico resulta, segundo 
Coli, de equívocos nas classificações acadêmicas: “ora se submete a História da 
Arte à teoria, à estética, à crítica (quantas agências de fomento à pesquisa não a 
espremem sob o título ambíguo de ‘Fundamentos e críticas das artes’...), ora às 
práticas artísticas. (COLI, 2006, p. 132). 

Mas qual o “lugar” da História da Arte no Brasil? “Até hoje, quantos não 
pensam que a História da Arte é uma disciplina artística, e não histórica?” (COLI, 
2006, p. 132). Com relação à formação do historiador da arte Coli conclui: “o 
historiador da arte não é um artista, evidentemente. Ele tem que dominar os 
métodos do historiador, saber trabalhar com arquivos, com fontes primárias e 
secundárias, organizar interpretações que dependem dos ramos mais diversos 
dos estudos históricos”. (COLI, 2006, p. 132).

Como se sabe, Jorge Coli faz parte do programa de Pós-Graduação em 
História da Arte da Unicamp. O mestrado em História da Arte foi criado em 1998 
e o doutorado em 2004. A proposta do programa é “imprimir um tratamento ao 
objeto artístico cultural capaz de por em relevo sua natureza específica, irredutí-
vel à condição genérica de simples documento histórico”.6 

6 Disponível em: http://
www.ifch.unicamp.br/pos/
historia/index.php?menu=
menulpesquisa&texto=lin
haspesquisa#area1 
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Algumas questões de método: o triplo registro

A História da Arte carrega uma constelação de referências. Giovanni Mo-
relli, Aloïs Riegl, Meyer Schapiro, Heinrich Wölfflin, E. H. Gombrich, A. Warburg, 
F. Saxl, E. Panofksy, G. C. Argan. O interesse, entretanto, é discutir um caminho 
metodológico capaz de comportar a esfera material e técnica, a artística ou es-
tética e a histórica. Esse caminho foi buscado por Panofsky devendo considerar 
os desdobramentos do importante texto desenvolvido por Artur Freitas. As três 
dimensões da imagem artística: uma proposta metodológica em História da Arte. 

Freitas analisa a imagem considerando as três dimensões: a formal, a se-
mântica e o social. Neste sentido, discutirei alguns aspectos da metodologia pro-
posta por Panofsky e Freitas sugerindo alguns desdobramentos.  

No formal consideraremos os aspectos materiais e técnicos; no semântico 
as noções de iconografia, simbolismo e sistemas de representação e no social a 
função, destinação e problemas artísticos.

Formal

Freitas inicia sua argumentação retomando os três conceitos mais co-
muns atribuídos a “forma”. Segundo a definição kantiana forma refere-se a duas 
acepções: forma perceptiva e forma lógica. A primeira apresenta-nos “como uma 
certa experiência do sujeito frente ao mundo, cuja atividade sobre o mesmo é es-
tritamente estética e, portanto, desvinculada na teoria de qualquer conceituação 
ou interesse prático imediato”. (FREITAS, 2005, p. 175). Já a segunda, “forma ló-
gica, corresponde à recepção, organização e projeção de certas totalidades estru-
turadas”. Desta maneira, segundo Freitas, forma é o resultado de uma intenção 
produtiva, de prática “plástica”, ou seja, de uma atividade somática que transfor-
ma a matéria com vistas à espacialidade visual-tátil. (FREITAS, 2005, p. 175).

Para Freitas apenas a terceira definição que ao entender “forma” como “o 
vestígio de uma atividade, é capaz de restituir à imagem sua própria temporalida-
de”. (FREITAS, 2005, p. 175) . A proposta é diferenciar as análises formais como 
um fim em si de outras que as utiliza como um procedimento metodológico. Como 
procedimento metodológico realiza-se o isolamento formal que corresponde ao 
momento em que “vemos a imagem como um acontecimento da visão: com sua 
dimensionalidade, sua materialidade e sua visualidade”. (FREITAS, 2005, p. 177).
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Verificamos também que a etapa descrita segue na mesma direção de dois 
outros procedimentos: primeiramente a compreensão de forma lógica e em se-
gundo a compreensão da forma como matéria formada.

De acordo com Freitas “cada detalhe visual-tátil da imagem artística pos-
sui, por assim dizer, uma história produtiva, e é isso que a forma plástica supõe”. 
(FREITAS, 2005, p. 177).

Desta maneira, juntamente a estes dois procedimentos citados  

o isolamento metodológico é também e sobretudo uma estratégia que ao 
fazer sua a especialidade das pesquisas formalistas, permite relacionar 
a dimensão formal de uma imagem (inalienável à mesma) tanto com a 
série da qual faz parte – a história dos estilos – quanto com as demais 
dimensões com as quais compõe uma totalidade apenas metodologica-
mente divisível. (FREITAS, 2005, p. 177).

Freitas explica que não existe nenhuma novidade em tal procedimento 
considerando que os formalistas russos já propunham uma diferença entre iso-
lamento metodológico e ontológico em 1923.

Para estabelecer os regimes de historicidade para o conceito de forma é im-
portante considerar as relações entre matéria e técnica e, para tanto, partiremos de 
um exemplo. Ao nos deparamos com uma pintura de Diego Velázquez. Papa Inocên-
cio X, 1649-50, o primeiro aspecto seria reconhecer a utilização do óleo sobre tela e, 
depois, o pesquisador realizaria as seguintes questões: 1) É possível comparar com 
outros pintores que utilizaram o mesmo material para elaboração das suas obras? 
Podemos passar por El Grego, Tintoretto, Ticiano e Giorgione. 2) Mesmo com a uti-
lização do mesmo material qual foi a diferença da “visualidade” ou “configuração 
visível?” Tal fato se deve a uma organização do material de uma forma específica 
que é resultado de um domínio técnico. Assim como o uso dos “materiais” é possível 
encontrar uma história das “técnicas” que deve ser comparado formalmente, inse-
rindo o “isolamento metodológico”. É possível ainda realizar outro questionamento: 
3) qual a razão da escolha deste material e a aplicação de um conjunto de técnicas 
específicas? 4) A escolha do artista se deve a uma questão de “representação” ou 
“visualidade”? Após a realização destes questionamentos é possível passarmos à 
dimensão semântica, iconográfica e sistemas de representação.
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Semântico, iconografia e sistemas de representação

Ainda em Freitas, ele reivindica a passagem do “Semântico ao Cultural” 
considerando níveis de interpretação primeiramente os significados temáticos po-
dem abordar os seguintes domínios: o tema-objeto em que: 

cada significado como “cavalo”, “cadeira” ou “mulher” pode ser localizado 
exatamente em certa parte da forma visual; o do tema-conceito, em que os 
significados de ação (“homem cavalgando”) ou de idéia (“tristeza”) possuem 
localização inexata na forma vista; e ainda o do tema iconográfico em que 
os significados se referem a certa tradição literária – escrita ou oral – como a 
dos temas bíblicos, mitológicos ou históricos. (FREITAS, 2005, p. 182).

Como é possível perceber, Freitas ao discutir o caráter semântico apre-
senta os níveis: iconográfico e simbólico que se aproxima das definições de Ico-
nografia de Panosfky. Para o Historiador da Arte alemão a iconografia ou tema 
secundário ou convencional seria

apreendido pela percepção de que uma figura masculina com uma faca 
representa São Bartolomeu, que uma figura feminina com um pêssego na 
mão é a personificação da veracidade, que um grupo de figuras, sentadas 
a uma mesa de jantar numa certa disposição e pose, representa a Última 
Ceia, ou que duas figuras combatendo entre si, numa dada posição, repre-
sentam a Luta entre o Vício e a Virtude”. (PANOFSKY, 1976, p. 50).

Ainda nas palavras de Panofksy

a iconografia é, portanto, a descrição e classificação das imagens, assim 
como a etnografia e a descrição e classificação das raças humanas; é um 
estudo limitado e, como que anciliar, que nos informa quando e onde 
temas específicos foram visualizados por quais motivos específicos. (PA-
NOFSKY, 1976, p. 53).

Como Panofsky nos informa, a iconografia é um elemento fundamental 
para a definição de autenticidade e historicidade das obras analisadas. A partir 
do reconhecimento do tema é necessário comparar com outras obras anteriores 
que foram elaboradas. É necessário reconhecer que o método do Panofsky pode 
ser referir mais as obras figurativas. Como utilizar o método iconográfico em 
obras “modernas” que não se referem nem à mitologia e às histórias bíblicas? Por 
tal motivo é importante também considerar os sistemas de representação como 
exemplificado por Panofsky ao mencionar as representações da natividade.

Nos séculos XIV e XV, por exemplo (os primeiros exemplos datam de 
cerca de 1300), o tipo da Natividade tradicional, com a Virgem Maria 
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reclinada numa cama ou canapé, foi freqüentemente substituído por um 
outro que mostra a Virgem ajoelhada em adoração ante o Menino”. Do 
ponto de vista da composição, essa mudança significa, falando grosso 
modo, a substituição do esquema triangular por outro retangular, (...). 
(PANOFSKY, 1976, p. 53).

Ao se analisar um quadro uma pintura moderna não se busca as associações 
iconográficas, mas as mudanças na composição ou nos sistemas de representação.

O significado simbólico é fundamental para a interpretação de obras artís-
ticas desde que se considere a historicidade dos mesmos. Uma obra artística é 
também uma comunicação por símbolos, mas não deve se reduz a ela. Os mes-
mos símbolos podem assumir significados diferentes em decorrência de uma 
complexa rede de associações capazes de serem construídas na disposição dos 
elementos formais de uma obra de arte. 

Social, função, destinação e problemas artísticos

Para apresentar o item “função, destinação e problemas artísticos é neces-
sário discutir alguns elementos do termo “iconologia” da teoria do Panofsky. O 
significado intrínseco ou conteúdo:

é apreendido pela determinação daqueles princípios subjacentes que 
revelam a atitude básica de uma nação, de um período, classe social, 
crença religiosa ou filosófica – qualificados por uma personalidade e 
condensados numa obra. (PANOFSKY, 1976, p. 52).

O estudo da História da Arte nos possibilita perceber que inúmeros temas 
foram representados por vários artistas. Podemos citar um tema como a Crucifi-
cação representada por Giotto (1304-1306) até Jacques-Louis David (1782).7

Mas qual a razão de tantos artistas representarem o mesmo tema? A questão 
fundamental para esses artistas era produzir uma “nova configuração” ou “nova 
visualidade”. Apenas justificava a feitura de uma nova obra se a mesma fosse de-
tentora de uma nova interpretação que seria resultado da mudança formal. Para 
tanto, o artista terá que criar um novo sistema de representação considerando as 
cores, a disposição dos elementos da cena. O que é necessário entender é por qual 
razão o artista escolhe propor uma nova interpretação de um tema já representa-
do por outros artistas? Tal pergunta deve ser realizada considerando os aspectos 
culturais de uma determinada época. Um conjunto de novas referências culturais 

7 O mesmo tema é repre-
sentado por: Duccio di 
Buoninsegna (1308-11), 
Hubert and Jan van Eyk 
(1420-25), Masaccio (1426), 
Jan van Eyck (1425-1430), 
Rogier van der Weyden 
(1460), Andrea del Castag-
no (1440-1441), Andrea del 
Castagno (1450), Andrea 
del Castagno (1455), Fra 
Angelico (1442), Piero della 
Francesca (1444-64), Rogier 
van der Weyden (1445), Fra 
Angelico (1450),  Giovanni 
Bellini (1455-60), Andrea 
Mantegna (1457-60), 
Francesco del Cossa (1470), 
Antonello da Messina 
(1475-76), Pietro Perugino 
(1485), Hans Memling 
(1491), Dionisii (Dionysius) 
(1500), Lucas Cranach 
the Elder (1502),  Raphael 
(1502-1503), Hans Baldung 
(1512), Matthias Grünewald 
(1510-1515), Gerard David 
(1515),  Albrecht Altdorfer 
(1520), Albrecht Altdorfer 
(1526), Titian (1555), Jan 
Brueghel the Elder (1604), 
El Greco (1605-1610), Peter 
Paul Rubens (1620), Diego 
Velázquez (1632), Rem-
brandt (1633), Francisco de 
Zurbarán (1650), Bartolomé 
Esteban Murillo (1675-
1682), Jacques-Louis David 
(1782).
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possibilita que o artista construa uma nova interpretação de um tema tradicional 
como a Anunciação, a Crucificação ou o Nascimento de Vênus.

A questão social é fundamental para a História da Arte, mas contextuali-
zada com o conceito de autenticidade e problema artístico. A arte não é a busca 
desenfreada pela novidade como muitos manuais buscam estabelecer. Nesses 
manuais geralmente é construída uma linha histórica onde a arte clássica é con-
siderada a maior expressão da “perfeição”, da “genialidade” e da “beleza” en-
quanto os outros períodos são vistos como estagnação e retrocesso. 

É necessário que o conceito de “autenticidade” comporte o conceito de fun-
ção, destinação e problema artístico. Para tanto é necessário contextualizar as técni-
cas, as formas de representação e a destinação. Descobrir que um artista traba-
lhava para um mecenas, ou foi contratado pela Igreja é apenas parte do problema. 

A grande questão para o historiador da arte é entender como um determi-
nado artista mesmo tendo que enfrentar as cobranças de um contratante, a com-
petição com outros artistas conseguiu realizar uma obra artística “autêntica”. O 
historiador da arte não nega que os artistas enfrentem problemas de controle 
social, mas prefere entender quais as “estratégias” formuladas artisticamente 
foram capazes de “negociar” com os sistemas coercitivos vigentes. Aceitar que a 
obra de um artista pode ser explicada pelo mecenato é desconsiderar as “estra-
tégias” e “astúcias” que uma determinada delimitação temporal comporta.

O historiador da arte não deve “tentar entender como aquela problemática 
geral se desdobra na obra do artista e nela constitui o tema ou o conteúdo, mas 
como aquela problemática envolve o problema específico da arte e se apresenta 
ao artista como problema artístico”. (ARGAN, 1994, p. 18).

A maior parte da discussão metodológica parte dos pressupostos já de-
senvolvidos por Panofsky e discutidas por Freitas. O objetivo, entretanto, foi rea-
firmar a vocação da História da Arte na valorização do seu objeto assim com da 
busca de relacionar na análise no seu triplo registro.
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Conclusão

O objetivo do texto foi demonstrar que a História da Arte brasileira ressente-
-se de estudos sobre o “campo disciplinar” o que permite que pesquisadores com 
formações distintas – e que ignoram a tradição intelectual da História da Arte – pro-
duzam estudos que sempre apresentarão como “novidade” questões já desen-
volvidas por pesquisadores do campo. Este problema é potencializado devido ao 
número de profissionais que lecionam História da Arte ou Artes Visuais sem pos-
suírem a formação necessária. É necessário um trabalho contínuo de formação de 
novos pesquisadores, tradução dos textos fundadores assim com a realização de 
congressos para profissionais da área. Neste sentido, esse texto inicial visa propor 
o debate que ainda é inicial e demanda maiores aprofundamentos.
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Resumo
Este artigo lida com as dimensões material e simbólica da Camisa de Pagão, traje 
usado por bebês durante os primeiros meses de vida. Através da descrição de 
uma peça produzida na década de 1980 e dos depoimentos de sujeitos envolvi-
dos em sua feitura e uso, investigamos uma historicidade que apóia-se também 
no estudo dessa tipologia de roupa. 

Palavras-chave: Camisa de Pagão; bordado; objeto biográfico; feminilidade; Mili 
Genestreti.

Abstract
This article deals with the material and symbolic aspect of the Camisa de Pagão, 
clothe worn by infants during the first months of their life. By the description of 
a piece produced in the 1980s and the speech of people involved in its making 
and use we investigated a historicity that is also supported by the study of this 
type of garment.

Keywords: Camisa de Pagão; embroidery; biographical object; femininity; Mili 
Genestreti.

O presente artigo trata de uma peça de vestuário específica: a camisa de 
pagão. Conhecida também como pagão ou pagã, ela tem no próprio nome a ex-
plicação de seu uso: dentro das tradições católicas, ainda muito influentes até 
parte do século XX, as crianças eram chamadas pagãs antes de passarem pela 
cerimônia de batismo1, que ocorria nos primeiros meses de vida. A roupa usada 
nesse período acaba denominada, então, camisa de pagão e a investigaremos em 
seus aspectos materiais e simbólicos. 

A partir da pesquisa bibliográfica, constatamos que essa tipologia de rou-
pa, mais particularmente aquela usada no primeiro ano de vida, é pouco explo-
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volve projeto de mestrado 
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1 O Batizado é uma ceri-
mônia religiosa, cujo ritual 
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original.
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rada nas publicações que tratam de indumentária e vestuário. Naquelas que tive-
mos contato, como Köhler (2009) e Souza (1987), por exemplo, não há nenhuma 
referência direta ao traje de bebê. O que tentaremos fazer é iniciar um estudo, 
procurando entender, através da observação e descrição de uma peça, de uma 
busca por modelos similares na história do vestuário, da comparação com ou-
tras de mesma tipologia e de depoimentos de sujeitos envolvidos em sua feitura 
e uso, como se dá sua concepção: quais as referências possíveis às suas formas, 
aos elementos de ornamentação, aos tecidos e materiais empregados em sua 
produção. Desse modo, esbarramos em questões econômicas, de gênero, de me-
mória, identidade e tradição e também em como a visualidade desses artefatos 
pode ser apropriada pela arte contemporânea, levando em conta as obras “Livre 
Pecador” (2005) e “Neonata-Rifatta” (2006), da artista plástica Mili Genestreti.

Descrição e historicidade da Camisa de Pagão

A pagã é composta por uma ou duas camisas, costurada comumente em 
tecido branco, bordada e ornada com rendas, o que resulta em um aspecto muito 
peculiar se comparada às demais peças de enxoval infantil fabricadas atualmen-
te. Com uma visualidade que parece datar de outros tempos, ela nos intriga e 
induz a questionamentos quanto aos materiais, forma e adornos que, de certo 
modo, a deslocam de seu tempo de permanência na contemporaneidade e mes-
mo daquele em que foi feita. 

A peça escolhida para descrição neste artigo é parte de um enxoval pro-
duzido em Pirenópolis, em 1981, usado por cinco filhos e guardado em caixas 
de camisa até o momento em que torna-se objeto de pesquisa. Ele conta, ainda, 
com mais duas camisas de pagão similares, duas mantas, um vira-mantas, qua-
tro babadores e uma touca bordada. Todos os itens têm a mesma proveniência e 
características próprias, que determinam sua visualidade. 

Esta pagã possui um aspecto bastante puído se comparada às demais, o 
que nos intriga, já que foram costuradas e bordadas no mesmo período. É com-
posta por duas peças: sem magas ou cavada, com abertura nas costas, e mangas 
longas, com abertura na frente. Possui golas arredondadas e pequena pala lisa, 
de onde sai, através de renda costurada em ajour, a parte da frente, levemente 
franzida, entremeada da mesma renda de algodão branca de meio centímetro, 
formando cerca de seis grandes losangos. Não há costura lateral. O tecido é cor-
tado em viés nas duas peças.
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Imagem 1: atenção para os bordados, os entremeios em renda e 
a amarração em cordão de crochê. Foto: Sejana de Pina Jayme

Imagem 2: camisas de baixo e de cima da pagã, babador e touca usados como com-
plementos: mesmo tecido e bordado. Foto: Sejana de Pina Jayme
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Todo o acabamento, em ambas as peças é feito com renda de algodão e a 
costura toda à mão em ponto ajour. Nota-se que a costura da renda da pala co-
meça a afrouxar-se, tornando visível uma interferência, com provável intenção 
de reforçar ou reparar alguns pontos soltos, o que indica um uso intenso da 
peça, maior do que seria se tivesse sido utilizada por apenas um bebê durante 
cerca de três a quatro meses.

Toda a frente em losangos da peça em questão, assim como golas, punhos 
e camisa de dentro, é bordada à mão com ponto cheio, sombra e atrás. Os moti-
vos giram em torno de raminhos, pequenas flores e arabescos em linha de seda 
branca, presente também nos cordões trançados de trinta centímetros cada, pre-
sos junto à gola, para o fechamento da camisa em mangas longas. 

A camisa cavada, usada por baixo, tem abertura nas costas com fecho 
de pequeno botão plástico achatado. As amarrações em fitas delicadas, cordões 
e pequenos botões se justificam pela necessidade de oferecer ao bebê algum 
conforto, evitando acessórios que possam machucá-lo, preocupação presente 
também no cuidado com a escolha do tecido da camisa de pagão, procurando 
não utilizar tecidos grossos ou com goma, o que pode ser observado na descri-
ção das peças, nos depoimentos daqueles que preparam o enxoval e nesta tese 
sobre a saúde do recém-nascido, de 1864, a respeito da vestimenta adequada e 
de cunho higienista, que preza pela idéia de proteção do bebê:

O vestuario da criança deve constar do seguinte: duas camisinhas, uma 
de fazenda leve, sem gomma, preferivelmente usada, e aberta pela fren-
te; a outra de fazenda de lã (flanella ou baetilha), aberta posteriormente, 
guarnecida de atilhos nas margens desta abertura, e mais curta do que a 
primeira; ambas com mangas que possão abranger todo o braço e ante-
braço da criança: 2, [..]. (DUQUE, 1864, p. 20). 

 É difícil evitar que tecidos novos, por mais finos que sejam, não apresentem 
certa aspereza e rigidez. Daí a sugestão de que sejam utilizados na preparação das 
roupas do recém-nascido tecidos gastos, provenientes de peças de roupas usadas 
de adultos, tais como a cambraia de linho e algodão encontradas em camisas mas-
culinas, vestidos delicados e roupas de baixo. Esta informação é confirmada no 
depoimento de Ana Maria2. Ela conta que camisas velhas e combinações serviam, 
em alguns núcleos familiares de Pirenópolis, de matéria prima para o preparo do 
enxoval do bebê que, segundo ela, era limitado, composto de poucas peças, devido 
à falta de recursos e à pouca preocupação com a quantidade de itens, já que eram 
usadas por pouco tempo, considerando o rápido crescimento da criança.

2 Ana Maria de Pina Jay-
me, natural de Pirenópo-
lis - GO, 51 anos. Foi ela 
quem guardou as peças de 
enxoval escolhidas para 
esta análise.
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Dona Neuza3 também conta algo parecido, acrescentando que havia uma 
lenda, ou mito, de que, se fizessem a primeira pagã do bebê com o tecido da ca-
misa do avô, e se este fosse uma pessoa honrada, o bebê também o seria:

São peças artesanais feitas há mais de 40 anos e muitas histórias já se 
passaram, há uma crendice interessante de pessoas que trazem uma 
camisa de linho do avô do bebê, já usada, para fazer a primeira peça 
pagã que o bebê irá usar, acredita-se que se o avô for uma pessoa boa, 
exemplar, com este ato o bebê também o será. É muito comum as pesso-
as pedirem pagãos com as camisas usadas dos avôs. (Parte da entrevista 
feita com Dona Neuza. 09/09/2009). 

Para esta pagã, no entanto, foi utilizada uma fazenda nova, comprada em 
Goiânia. O teste feito com a queima de parte do tecido de desenho em tafetá ou 
tela indica que a fibra é mista, sendo parte de origem vegetal e parte sintética. 
Não é comum o uso de fibras sintéticas em peças dessa tipologia. De acordo com 
os depoimentos das bordadeiras Dona Neuza, Dona Laurita e Inezia, o tecido 
mais utilizado é a cambraia de algodão. Esta diferença se deve ao fato de que os 
materiais – tecido e linha de seda – foram comprados por quem encomendou as 
pagãs e não pela bordadeira. E outras particularidades surgem quando questio-
namos o modo como foi executada: as bordadeiras costumam cortar, bordar e 
costurar as peças. Esta somente foi levada a Dona Laurita para a execução dos 
bordados. As demais etapas do processo de feitura – corte e costura em ajour – 
ficaram por conta da avó, Dione de Oliveira Pina.  

O modelo comum de camisa de pagão que conhecemos possui um corte 
que remete às túnicas usadas pelos povos da antiguidade as quais, inicialmente 
empregadas como roupas de baixo, ganharam espaço também nos ambientes 
internos e nas ruas, em versões que se sobrepunham umas às outras, como 
confirma Köhler:

(...) A peça usada como roupa de baixo pelos romanos era a túnica - aliás, 
o traje comum para ambientes fechados. Tratava-se de uma espécie de 
camisa de corte bem amplo e totalmente fechada que descia abaixo dos 
joelhos (...) Com o tempo, os romanos passaram a usar várias túnicas 
sobrepostas. (KÖHLER, 2009, p. 138)

A prática da sobreposição pode ter, com o passar dos séculos e a evolução 
da indumentária, mantido a função de roupa de baixo para a antiga túnica, sen-
do esta adotada pelos povos do ocidente como tal, tanto no vestuário feminino 
como no masculino, sempre em tecidos mais leves, claros, muitas vezes quase 
transparentes, em uma delicadeza que provavelmente previa uma necessidade 

3 Entrevista realizada por 
e-mail, aos 09 de setembro 
de 2009, com Neuza 
Macedo, natural de Vitória 
– MG, 65 anos. Costura 
e borda enxovais. Vende 
pelo endereço eletrônico: 
<www.elo7.com.br>.
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de conforto para a roupa que está imediatamente em contato com o corpo. Há 
nos períodos seguintes o desenvolvimento de peças similares adotadas como 
sobrevestes e pequenas variações de corte e comprimento.

Na Idade Média, o costume dos ornamentos em cores diferentes nos pu-
nhos, nas golas ou decote e na barra indicam que a analogia das túnicas com as 
camisas de pagão pode realmente ser estabelecida. O corte simples continuava, 
bem como as sobreposições, também identificadas em nosso objeto de estudo. 
Köhler explica que

os homens usavam uma túnica bem larga, de comprimento variável (...). 
Já se tornava comum usar uma camisa de linho, bem ajustada ao corpo 
por baixo da túnica. (...) Basicamente o corte desses trajes ainda era o 
mesmo de há muitos séculos - isto é, a túnica, ou o casaco, consistia em 
duas peças iguais, costuradas nos lados e nos ombros. (...) Em geral, o 
casaco era feito com um tecido de cor viva, e a barra, o decote e os punhos 
tinham largas faixas de debrum ou outro tipo de adorno. A camisa tinha o 
mesmo feitio da túnica. (...) A indumentária normalmente usada pelas mu-
lheres consistia em uma longa camisa de linho ou sisal, de decote baixo e 
mangas curtas. Por cima, usavam o casaco ou túnica, de mangas longas e 
justas, e tinha o mesmo feitio da camisa. (...) Essas túnicas, como as dos 
homens, eram arrematadas no decote, nos punhos e na barra com largas 
faixas de debrum colorido. (KÖHLER, 2009, p. 164 - 165)

A evolução da antiga túnica para as vestes desenvolvidas posteriormente 
mostra variações do corte reto padrão que também identificamos nos modelos 
mais elaborados de pagãs. Desde as simples camisas, às palas, sobrevestes e 
casacos (Köhler, 2009), é possível perceber alguma semelhança com os moldes 
localizados por esta investigação, evidenciando que as camisas de pagão são 
roupas que de baseiam em modos arcaicos do vestir. 

Imagem 3: Molde de pagã com risco de bordado retirado do álbum “Arte 
de Bordar - O Enxoval do Bebê”, publicado no final da década de 1970.  
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Quanto à ornamentação, ainda que em alguns períodos as antigas túnicas 
já fossem decoradas com faixas e debruns, estes eram ainda muito diferentes 
dos bordados que encontramos aqui. Sabemos que, 

na primeira metade do século XVII, a indumentária feminina praticamente 
não tinha enfeites - somente a veste de baixo trazia alguma ornamentação. 
A sobreveste era adornada com laços de fita coloridas no busto, na ponta 
do corpete e nas mangas. Próximo a meados do século, a mulheres ado-
taram as rendas - até então usadas apenas para guarnecer a gola e os pu-
nhos virados - como adorno para o decote e as mangas. A partir de mea-
dos do século XVII, o traje das mulheres assumiu características próprias 
e tornou-se completamente independente da indumentária masculina. (...) 
usavam uma veste interior (jupe) de tecido luxuoso, bordado em ouro ou 
prata, e, por cima dela, a robe (...).  (KÖHLER, 2009, p. 386 E 388)

 Isso indica o início de uma ampliação das opções de enfeites que pode-
riam ser adicionados às roupas - laços, bordados e rendas - e também mostra 
que, a partir de então, a semelhança das pagãs com a indumentária feminina 
está quase restrita às roupas de baixo e liga-se a ela especialmente quanto aos 
adornos, que atinge no século XVIII, em todos os aspectos da o vestuário, um 
grande avanço. Köhler afirma que “sob Luís XVI, a moda avançou rumo ao que 
pareciam novas tendências, mas as mudanças deram-se mais nos ornamentos 
do que no corte” (2009, p. 403).

No período seguinte, o barroco e o rococó se manifestam também na in-
dumentária e havia uma predileção pelas formas naturais e soltas, que podem 
ser parte da origem dos arabescos florais encontrados nos bordados das pagãs. 
Essa visualidade francesa foi amplamente difundida por conta das academias 
criadas nesse período. De acordo com Carvalho,

o artesanato francês tornou-se o padrão de refinamento em toda a Euro-
pa e países colonizados graças a um pesado investimento nas artes des-
de o reinado de Luis XIV, quando foram criadas as academias, modelo 
que ironicamente a Coroa portuguesa trará para o Brasil como parte de 
medidas de fortalecimento da monarquia recém-instalada no país. As-
sim, a qualidade do artesanato francês, que teve espaço para se desen-
volver apesar dos avanços industriais, viu seu prestígio ampliado pela 
vinculação que, desde a origem, estabelecera com a corte por meio de 
seu patrocínio. (CARVALHO, 2008, p. 74)

Dessa forma, havia no Brasil, desde a vinda da corte portuguesa em 1808, 
um incentivo ao desenvolvimento de trabalhos como o bordado, que tinham ori-
gem na aristocracia francesa. Entendemos, então, que a camisa de pagão possui 
um modelo ou corte que se assemelha às túnicas e camisas bastante usadas em 
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diferentes variações desde a antiguidade, não obstante, as características estéti-
cas dos bordados são prováveis influências francesas, indicadas pelos ramos e 
arabescos florais e pela difusão do artesanato francês no Brasil. 

No século XIX, há uma crescente utilização dos bordados em tecidos bran-
cos, tão característicos das camisas de pagão, como adereços da indumentária fe-
minina. Punhos, mangas, golas, lenços e outros, eram cortados em tecidos delica-
dos e, posteriormente, bordados, conferindo suavidade às roupas. Köhler diz que

na década de 1850, as mulheres ainda usavam, com os corpetes de decote 
alto, mangas em forma de sino nos punhos e profusamente bordadas. Delas 
surgiam mangas internas (...) feitas com a mais fina cambraia e cobertas de 
bordados. As golas combinavam com as mangas (...). Esses acessórios de 
tecido branco bordado foram usados até 1870. (KÖHLER, 2009, p. 533 - 534)

 Essas peças brancas bordadas que não mais usadas de forma aparente, pare-
cem ter continuado como parte da vestes de baixo na indumentária feminina atraves-
sando o século XIX e parte do século XX, como confirma a fala de Dona Santinha:

Naquela época a gente usava combinação de alça pra vestir por baixo 
de vestido. Hoje ninguém usa isso, né. Então fazia um bordado aqui na 
combinação, fazia na barra, fazia atrás também. Às vezes o vestido era 
mais fino e aparecia o bordado. Mas todo mundo usava combinação por 
baixo do vestido. E camisola de dormir também era feito tudo assim com 
bordado. (...) Era cambraia. Mas era uma cambraia tão bonita, fininha. 
Tinha diversas cores. (...) E fazia às vezes até o sutiã, com bordadinho 
aqui no sutiã e a calcinha também fazia e bordava aqui assim. Era bem 
enjoada as coisas, sua avó deve saber. A gente usava demais essas coi-
sas. (Entrevista com Dona Santinha, Pirenópolis, março de 2010)

A partir do final do século XIX, os bordados eram largamente encontrados 
não somente em certas peças de roupas, como também em diversos artigos têx-
teis para o lar. Normalmente executados pelas próprias donas, encomendados a 
bordadeiras ou comprados em casas comerciais especializadas, esses artefatos 
estavam bastante ao que ligados ao zelo que deveria ser dispensado à casa. 

É nessa conjuntura que surgem, no fim do século XIX e início do século 
XX, cursos, manuais, revistas e álbuns que ensinavam às mulheres as práticas 
dos trabalhos manuais, inserindo-as no cotidiano feminino como uma necessi-
dade para o cuidado com o lar, com elas mesmas e com os filhos e, ainda, como 
uma maneira de aproveitar o tempo livre em casa para aquelas que faziam parte 
da elite. Para as mulheres desprovidas de recursos, esses trabalhos manuais 
serviam também como fonte de renda.  
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Livros em português somente sobre bordados e a venda de rendas e 
roupas brancas com esses trabalhos consta de anúncios das casas do 
ramo mais famosas de São Paulo. (...) a produção doméstica de traba-
lhos de agulha e tear poderia servir de meio de subsistência e forma de 
comprometimento com os valores burgueses nos segmentos médios da 
população. (CARVALHO, 2008, p. 74 e 77).

Assim como os cuidados com a casa evidenciavam a imagem de boa espo-
sa e dona-de-casa, a construção do enxoval do bebê tornava-se parte da elabora-
ção da maternidade, como um valor de representação para a sociedade e para si 
mesma do amor e atenção dedicados ao filho. A importância em assumir a fun-
ção de mãe através dos preparativos é exemplificada neste trecho de Madame 
Bovary, romance escrito em meados do século XIX por Gustav Flaubert, onde a 
conflituosa personagem,

não podendo fazer as despesas que gostaria, ter um berço de armação 
com cortinas de seda rosa e touquinhas bordadas, renunciou ao enxoval 
em um acesso de amargura e encomendou tudo de uma vez a uma cos-
tureira do vilarejo, sem nada  escolher nem discutir. Ela não se divertiu 
com esses preparativos nos quais as delicadezas das mães enche-se de 
apetite e sua afeição, desde a origem, foi, talvez, atenuada. (FLAUBERT, 
2008, p. 92)

As roupinhas pensadas e costuradas no tempo da gestação são como o início 
da relação afetiva com o filho. Em muitos casos, continuava a ser função da mãe a 
feitura de seu vestuário, bem como o de toda a família. É como diz Dona Santinha:

Fiquei nessa luta de costura mesmo e depois trabalho de casa, essas coi-
sas. E foi levando assim a vida, apertada assim. Meus filhos eu nunca pa-
guei ninguém pra fazer nada. Toda vida costurei pra eles, pra Tovim tam-
bém eu costurava, costurava pros meus irmãos e meus meninos tudo... 
Até paletó eu inventei de fazer, fiz pro meu sogro. (...) Fiz camisola de 
batizado (...) com palinha, com renda, bordada... Cada uma de um jeito. 
(...) Fazia com biquinho de crochê, fazia com renda e bordava tudo. Tudo 
bordadinho. (Entrevista com Dona Santinha, Pirenópolis, março de 2010)

 A camisola de batizado, assim como a camisa de pagão, já foi peça fun-
damental na composição de um primoroso enxoval do bebê, que deveria contar 
ainda com cueiros, mantas, vira-mantas, babadores, sapatinhos de lã, fraldas 
com rendas ou bicos de crochê e as tradicionais touquinhas ou carapuças bor-
dadas. Muitas dessas peças entraram em desuso nas últimas décadas, o que 
dificulta sua oferta em lojas. Também são, dificilmente, feitas em casa, já que de-
ram lugar aos macacões, mijões e bodies (macacão curto e justo) em malha. Esta 
preferência pode estar ligada à dificuldade de manutenção das roupas em cam-
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braia ou linho (o lavar e o passar) e à preocupação com o conforto. Isso implica 
em uma mudança de costumes no que se refere ao modo de vestir e “embrulhar” 
o bebê. Os “antigos” assumiam que a criança deveria ficar protegida e aquecida, 
envolta em cueiros e mantas. Hoje é mais comum deixar o bebê com braços e 
pernas livres para o movimento. Contudo, ainda são recomendadas em manuais 
para futuras mães, os quais indicam as peças e as quantidades que devem cons-
tar no enxoval do bebê. O ideal seria possuir de seis a dez conjuntos de pagãs, 
compostos por duas camisas cada. É o que podemos observar nesse caso:

Uma das tarefas mais agradáveis para a futura mãe é a de 
fazer ou comprar o enxoval do seu bebê, e se for então 
o primeiro, que alegria! Apresentaremos as necessidades 
ideais do enxoval para o recém-nascido: O tecido mais 
convenientemente usado é o algodão. Os bordados, sem 
exagero, ficarão a critério da mãe. Evite os tecidos com 
fios soltos. Os mais aconselháveis são os de fibras com 
propriedades macias, flexíveis e facilmente laváveis. Os 
tecidos sintéticos, náilon, dácron e tergal, não estão indi-
cados. Providencie doze camisas de pagão ou de opala, 
sendo seis com manga e seis sem manga [...] (LAMARE)4

Ou neste manual feminino, no capítulo intitulado “Elegância vem do berço”: 

O bebê está para chegar. A futura-mamãe, o papai, a vovó e o vovô fazem 
mil planos, escolhem nomes, compram brinquedinhos, arrumam o berço, 
escolhem roupinhas. [...] veja se a lista que você imaginou coincide com a 
nossa, que é, em media, sem grande luxo: 6 camisinhas de opala ou cam-
braia bem pequenas; 6 camisinhas de opala ou cambraia média; 2 cami-
sinhas de cambraia ou de opala grandes; (...) (SANGIRARDI, 1968, p. 144)  

Mesmo sendo este tipo de veste bastante antiga – segundo os relatos e da-
dos levantados, ao menos desde o século XIX – ainda hoje são produzidas peças 
assim, com o mesmo tipo de apresentação, utilizadas independentemente do sexo 
da criança – tanto meninos como meninas as usavam nesses primeiros meses de 
vida, sem muita diferenciação nos cortes e bordados. A descrição das vestes que 
portavam as crianças da Roda dos Expostos5 no tempo da Revolução Farroupilha é 
uma das poucas referências a enxovais infantis desse período que encontramos:

O enxoval das crianças, pelo que elucida sobre a vida feminina no século 
passado quando o coser e o bordar eram tidos como atividade própria 
da mulher, constituía um dos poucos vínculos do menor com o mundo 
exterior, servindo de meio de identificação em caso de eventual procura 
por parte de familiares. (...) O registro da roupa que a criança vestia, ou 

4 A Vida do Bebê, de 
Rinaldo de Lamare. 
Disponível em http://
afiliados.submarino.com.
br/business/i_firstchapter.
asp?pid= 157954&pro-
dtypeid=1
5 Instituição que recebia 
crianças abandonadas 
pelos pais e familiares. O 
nome deve ao modo como 
eram entregues, em uma 
roda que preservava a 
identidade de quem entre-
gava o bebê.
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eventualmente trazia consigo, consta nos livros de registro da Casa da 
Roda (...) Os tecidos mais usuais nos enxovais das crianças eram: baeta 
(lã grosseira, de fabricação nacional), baetilha (mais fina que a anterior), 
cambraia e cambrainha, cassa (tecido transparente de linho ou algodão), 
chita, musselina (chita leve e trabalhada), morim, riscado, seda, tafetá... 
Nos enxovais melhores, o uso de rendas, crochê, fitas e outros adornos 
eram freqüentes, indicando o abandono da criança por razões sociais e 
não econômicas. (...) As peças mais usuais que as crianças abandonadas 
vestiam eram camisa (de cambraia ou morim), timão (casaco), coeiro e 
mantilha (...). (FLORES, 1989, p. 122 - 123)

A importância da identificação e descrição dessas peças vai, então, além 
das questões que tangem os problemas sociais e econômicos. O traje que porta-
va o bebê era, muitas vezes, a única forma de identidade que lhe restava da vida 
que não conhecera, de uma mãe e uma família que lhe foram negadas. As roupas 
usadas no dia do abandono, tivessem sido elas guardadas e não somente des-
critas, configurar-se-iam como objetos biográficos na medida em que são parte 
material e simbólica da história de vida da criança. Amorim diz que

Objetos biográficos são construções do mundo exterior sobre os quais 
são projetadas experiências de vida do seu possuidor. Como fonte de 
descobertas, o objeto biográfico ancora memórias que estimulam as nar-
rativas e representações (...). O significado biográfico dado ao objeto é 
efetivado na presença constante deste elemento material da vida de seus 
proprietários. (AMORIM)

E, como objeto biográfico, a camisa de pagão possui função não somente 
de vestimenta mas de suporte para a memória, tanto aquela individual, ligada às 

Imagem 4: Mili Genestreti, Neonata-Rifatta, 2006, Frienze, Itália. (GENESTRETI, 2007, p. 94)  
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histórias de vida, quanto à memória coletiva no momento em que é indício do 
tempo e de outros modos de produção e uso que determinam, bem como repro-
duzem, ainda hoje, concepções de vida e comportamentos. 

Por fim, é como objeto biográfico e como materialidade que simboliza a 
passagem do tempo que nos chegam nas instalações Livre Pecador (2005) e Ne-
onata-Rifatta (2006), de Mili Genestreti. A apropriação da camisa de pagão pela 
arte contemporânea atualiza as discussões e sugere novas questões a serem 
pensadas sobre a guarda de objetos pessoais e sua significação.
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SÃO PAULO FASHION WEEK COMO ESPAÇO DE PERFORMANCE.
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Resumo
O presente artigo versa sobre um evento intitulado São Paulo Fashion Week. Este 
é marcado por uma História e pela memória ancorados em um espaço/lugar. 
Elencaremos o estudo deste espaço, tornando-o fundamental, eixo condutor de 
uma análise, não apenas, coadjuvante, muito menos resíduo. Este espaço torna-
-se um lugar de performance fetichizado pela imprensa e por quase todos que 
acompanham o mundo da moda.

Palavras-chave: SPFW, moda, performance, espaço, corpo.

Abstract
This article deals with an event titled São Paulo fashion week. This is marked by history 
and by memory anchored in a space/place. ‘Ll be glad  the study of this area, making 
it the crucial  axis driver of an analysis not only, the accomplice, much less residue. 
This space becomes a place of performance fetishized by the press and by almost all 
accompanying the word of fashion.

Keywords: S.P.F.W, fashion, performance, space, body.

É sem duvida maravilhoso presenciar um desfile do São Paulo Fashion 
Week. Porém não nos atentamos para a enorme gama de contextos que envol-
vem este tipo de espetáculo. Iluminação, cenário, organização, pesquisa de teci-
dos e tendências, escolha do maquiador e da maquiagem, as modelos, ensaios, 
enfim, inúmeros itens e elementos que completam a cena deste espaço que a 
cada apresentação torna-se mais performático. ”É interessante apontar, a prio-
ri, que essa palavra inevitavelmente tem duas conotações: a de uma presença 
física e a de um espetáculo, no sentido de algo para ser visto (spetaculum).” 
(Glusberg,1987.p.43)

Tanto o espaço, quanto a representação dos modelos em passarela chega 
ao espectador como objeto de percepção. Não apenas a vestimenta, composição 
pesquisada da tendência de moda, criatividade do designer, como o espaço que 
com eles corroboram. O estudo da categoria espaço foi ganhando dimensão e 
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ascensão no pós-modernismo dentro da linha do pós-estruturalismo. Foucalt, 
Guatarri, Deleuze investigaram o estudo do espaço, tornando-o fundamental, 
não apenas, coadjuvante, muito menos resíduo. Este espaço especifico que aqui 
invocamos passa ser um lugar de performance,  fetichizado pela imprensa e por 
todos que acompanham o mundo da moda. 

São Paulo Fashion Week, atende pela sigla SPFW. Foi e ainda é, um projeto 
de elaboração de desfiles realizados na cidade de São Paulo. Iniciou-se em 1996 
com o nome de Morumbi Fashion Brasil, e em 2001 passa ser chamado pelo que 
é hoje sendo  o evento mais importante de moda no Brasil e na América Lati-
na. Veio como uma resposta ao presidente Collor que promoveu uma abertura 
de mercado para as importações, obrigando os empresários brasileiros investir 
em tecnologia, em suas próprias marcas para combater a entrada de produtos 
estrangeiros. Acontece duas vezes por ano, sendo a primeira concentração de 
desfiles em Janeiro com as coleções de inverno e em julho contemplando o ve-
rão. Nestes percebemos a necessidade da moda explorar o universo cultural do 
Brasil, sua identidade e anseios. 

A roupa, dessa perspectiva, deixa de ser analisada como objeto construí-
do e passa a ser entendida com o um objeto em construção. No primeiro 
caso, a roupa como objeto é revestida de valores para o sujeito que a 
porta e, ao mesmo tempo, recebe uma leitura estética daqueles que o 
vêem no sujeito. No segundo caso, antes de ser usada por um sujeito, 
ela se apresenta como projeto, fruto de pesquisas diversas por parte do 
criador, e o seu resultado é o que dialoga com mundos possíveis e ima-
ginários, cujos traços podem ou não ser instauradores de desejos e de 
necessidades do sujeito consumidor/usuário – que vê, então, na moda 
apresentada, possibilidades para a sua própria construção identitária. 
(Castilho, Martins, 2005, 54)

Lembrando que a moda brasileira e o evento em si tornaram-se fator de-
terminante no desenvolvimento econômico e cultural, alavancando a fluidifica-
ção de diversas fronteiras. (propostas temáticas das coleções) 

Como os demais discursos sociais, a moda concretiza desejos e neces-
sidades de uma época, circunscrevendo os sujeitos num determinado 
espaço de significação. Do erudito à cultura de massa, podem ser re-
cuperadas, por meio da moda, as identidades do sujeito, uma vez que 
a moda se constitui como um dos extensores do próprio ser humano, 
filiando-o a determinados discursos sociais que veiculam sua visão de 
mundo. (Castilho e Martins, 2005, p. 28)

Já história do surgimento dos primeiros desfiles europeus nos conta que 
eram realizados quando as modistas contratavam algumas moças bonitas para 
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servirem de “cabide humano” com a intenção de mostrar suas criações. Worth 
que é considerado um dos expoentes da alta costura teria sido também um dos 
primeiros a utilizar modelos que desfilavam suas criações. Elsa Schiaparelli na 
década de trinta do século XX foi a primeira a construir coleções temáticas em 
desfiles lançando mão de subterfúgios como luz, música, dança. Na década de 
1960 os desfiles moldavam-se nos formatos atuais, privilegiando também apre-
sentações para a imprensa e para comerciantes do mercado da moda. O formato 
que conhecemos é criado no século XX, mas ao longo de sua trajetória, tem so-
frido inúmeras interferências e influência. Afinal, deve ser um espetáculo. 

A roupa simples da vida comum, ajeitada às exigências triviais da reali-
dade, é substituída na festa pela forma fantasmal que o narcisismo opõe 
ao corpo e ao rosto. O universo do sonho é também o reino das trans-
formações. E uma nova personalidade emerge no momento da exceção, 
quando à esfera da pessoa se acrescenta uma ambiência fictícia, feita 
de novas cores com que se enriquece o matiz natural da epiderme, de 
novas curvas que se adicionam ao corpo, ajustando muito os vestidos 
ou multiplicando as formas com o recurso das folhas, dos babados, dos 
ruches e franzidos. (Souza,1987, p. 151)

A conexão com a arte e a utilização de elementos como instalações, ví-
deo arte, danças e diversificadas intervenções proporcionaram a amplificação de 
conceitos e comunicação. Os desfiles têm por objetivo transmitir o eixo da mar-
ca, seus objetivos e posicionamentos diante do mercado comercial. É gerado não 
apenas pela amostra de roupas, mas mediante uma ambientação de cenografia 
e trilha sonora, além da proposta cênica do comportamento das modelos. Esta 
imagem performática veiculada nas passarelas estrutura inúmeros pareceres. 

Nesses termos, artes da performance estar-se-iam vinculando ao mo-
vimento mais amplo do embodiment da cultura e de novas chaves in-
terpretativas para o pensamento entronizado em matrizes corpóreas.
(Pizarro,2007.p.132.)

Sabemos que corpos o compõem (a passarela), a percorrem e é neste 
sentido que o espaço pode ser incorporado e o tempo materializado no corpo 
das modelos promovendo ocupação deste espaço devido. O tempo vivido dos 
desfiles promove uma justaposição com o espaço vivido. A este espaço vivido 
chamaremos de lugar, porque está ocupado com função e objetivos. Este precisa 
do espetáculo das roupas, das composições, entre outros. Porém os desfiles não 
seria os mesmos sem o espaço construído, fetichizado, poético. Os meios de 
comunicação em massa fomentam, incitam essa cultura da imagem e da repre-
sentação da imagem, pois manipulam a realidade, onde se deseja viver por meio 
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destas. Tempo vivido é no aqui e agora espaço vivido mesmo porque a categoria 
corpo não tem como ser apresentada e representada sem um espaço. Os lugares 
são demarcados por uma história devida, narrativas das quais cada apresenta-
ção, ou seja, cada desfile quer materializar-se na memória de seus espectadores. 
Portanto o espaço pode ser cartografado, sendo a história de cada desfile, cada 
coleção de roupas organizada em uma rede e identificada ou pelo menos reco-
nhecida  por meio da memória, seria a topofilia, imagens de um espaço feliz. 
Este lugar tem voz e vez e tornou-se essencial para a permissão de uma abertura 
para uma dimensão de paisagem composta por uma gama de identidades. SPFW 
não é apenas um centro de comércio da moda. É um centro de poder, de arte, de 
fantasia, e de poética. 

“O poder funciona e se exerce em rede nas suas malhas, os indivíduos 
não só circulam mas estão sempre em posição de exercer este poder e 
de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são 
sempre centros de transmissão. Em outros termos o poder não se aplica 
aos indivíduos, passa por eles [...] O indivíduo é um efeito do poder e 
simultaneamente, ou pelo próprio fato de ser um efeito, é seu centro 
de transmissão. O poder passa através do indivíduo que ele constitui 
(Foucault,1979, p. 183).

Podemos então também fazer referência a obra de Bachelard,1993, “ A po-
ética do espaço” do qual apresenta relações existentes entre o universo poético 
e imaginário a partir das imagens de um espaço, levantando suas simbologias. O 
argumento é estudar a imagem poética no momento em que ela emerge na consci-
ência. A imagem poética está então sob o signo do espaço feliz (topofilia). E é nes-
te espaço/lugar que nosso objeto de estudo foi construído subjetivamente para 
ser um templo que provocaria devaneio e felicidade e as performances (desfiles) 
neles executados seriam vias condutoras para esse acesso. Naqueles momentos 
de performance todos os convidados, participantes, produtores, criadores entre 
outros profissionais exercem a sensação do habitar as diversas dimensões feno-
mênicas.  Para habitar é preciso ser e pertencer, mesmo que efêmero (os desfiles 
duram cerca de vinte minutos), mas vai constituir-se de memória e não uma 
simples lembrança. Dentro destas sensações é possível diferenciar os diversos 
corpos que compõe esta paisagem, aqueles que vão ocupar sensorialmente o 
espaço e vivê-lo com aqueles que estão  de passagem.  O corpo, elemento con-
dutor da moda, foi se transformando em um território sem fronteiras, renovável 
e  interpretável. O corpo está cheio de significados e pode ser entendido dentro 
de um contexto social e cultura.  Flashs, pessoas produzidas com composições 
diferentes (de acordos com tendências, estilos e identidades), convites escassos, 
privilégios das primeiras filas. É difícil construir uma dimensão do ser quando se 
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habita, pois é um processo imaginativo e inteiramente subjetivo. E como elenca 
Bachelard, 1993, sentir o habitat só é possível por meio do devaneio, da presença 
onírica “desta casa” (Esta “casa“ para nós é agora “SPFW”, o nosso presente ob-
jeto de estudo). Por isso a condição devaneadora é potencia das artes. O espaço 
habitado não é um nada, mas um ser complexo cheio de experiências humanas 
significativas. Bachelard, diz que esse estudo demonstra que não nos conhece-
mos no tempo, pela memória, e sim por uma série de fixações nos espaços, que 
dá estabilidade ao ser. O tempo é abstrato, etéreo, e só ganha sentido com as 
imagens espaciais. 

Memória e imaginação sobrepõem-se e se estendem nos instantes recen-
tes revelando a espacialidade. Utilizando espaço, memória, corpo e tempo pre-
sente SPFW pode ser considerado lugar de performance. Tudo que é feito ao 
vivo, no agora, que tem a presença do corpo carrega o embrião da performance. 
Este evento utiliza o corpo humano como suporte e apoio, misturam diferentes 
artes e linguagens. Anteriormente esta arte era usada apenas no teatro, dança 
e artes plásticas, mas atualmente podemos estender este conceito como arte 
viva em espaço e tempo presente, tempo real do acontecimento, sua potente 
diretriz. Sim, SPFW é um espaço de performance. Esta arte pode ser vista como 
um desdobramento da body art, tendo como conceito uma manifestação artís-
tica caracterizada pela referência ao corpo ou tudo que o rodeia, como roupas, 
indumentárias, objetos pessoais. O corpo dentro deste espaço performático é 
genitor de sentidos, assimilador e reverberador. Em todo este conjunto triunfam 
a beleza das modelos e das roupas. Estas têm o corpo tratado como sagrado. O 
corpo informativo e modificado pela reapresentação e reapropriação. (pois fo-
ram modificados por inúmeras intervenções).

Neste conjunto de inovações, neste espaço existem vários “eus”, várias si-
tuações do eu e do outro. O eu modelo, designer, produtor, espectador e o outro 
em suas respectivas posições. Pizarro nos ajuda nesta explicação;      

Amelia Jones, pesquisadora da arte – da performance, da body art –, 
explica suas relações e a migração do conceito de arte performática para 
o de body art. Essa concepção permite uma apreensão explícita do que 
seja um “sujeito na/da corporeidade” (embodiedsubject) e o modo como 
a subjetividade se afirma a partir da exterioridade das máscaras e dos 
papéis ocupados por um eu (self). Essas relações implicam comprender 
que o eu e as máscaras não estão apenas adequados por mera ocupação 
e que, muito antes pelo contrário, as relações entre eu e corpo sempre 
passarão pelas marcas da cultura propriamente dita – marcas da apa-
rência e do visível, bem como as marcas traçadas em identificações de 
caráter inconsciente.(Pizarro,2007.p.132)
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Concluindo SPFW é um espetáculo de sensações, dentro e fora das pas-
sarelas. Milhares de pessoas se envolvem na missão de tornar cada semana 
de moda um evento único. Cada vez mais os profissionais da área gastam seu 
tempo com conceitos inspirados na arquitetura, na música, na história entre 
outras fontes inspiradoras, atiçando a criatividade e curiosidade daqueles que 
ali esperam por novidades na indústria da indumentária. A moda é então um 
fenômeno complexo, possuidor de funções simbólicas e significativas articula-
das em sistemas de comunicação. A idéia de elencar o espaço SPFW como lugar 
performático é a de que, nos tempos hodiernos, elementos da moda deixam seus 
lugares tradicionais de comunicação e se mesclam com a arte em todos os âm-
bitos e níveis. A moda respira a criação de diferenciais e do enfoque semiológico 
dos elementos utilizados pelos inúmeros suportes midiáticos. Estas formas são 
acompanhadas de narrativas que se inspiram principalmente no imaginário con-
temporâneo. Moda e seus espaços envolvem e inserem-se no processo de subje-
tivação, sugerindo comportamentos e atitudes. Nessa perspectiva, os designers 
e  a mídia utilizam a teatralidade performática desse espaço/lugar ressaltando 
signos para a construção de seus discursos. 
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DO CORPO À TERRA E A NOVA CRÍTICA DE FREDERICO MORAIS: 
UMA ABERTURA PARA A MULTIPICIDADE NA ARTE

Tamara Silva Chagas*
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Resumo
O presente artigo visa trazer à tona a discussão acerca da manifestação coletiva 
de arte pública “Do Corpo à Terra” (1970), organizada pelo crítico de arte Fre-
derico Morais, e de sua proposta de reatualização do papel do crítico perante 
as transformações da arte no contexto da Pós-modernidade, denominada “Nova 
Crítica”. Entende-se aqui a questão da “Nova Crítica” enquanto elemento fun-
damental para a compreensão de grande parte dos debates suscitados pela dita 
manifestação.  

Palavras-chave: Frederico Morais; crítica de arte; arte contemporânea; arte 
pública; arte conceitual.

Abstract
This article aims to bring up the discussion on the collective manifestation of 
public art “Do Corpo à Terra” (1970), organized by the art critic Frederico Morais, 
and his proposal to refresh the role of the critic in the light of the transformation 
of art in the context of post-modernity, the “Nova Crítica”. The issue of “Nova 
Crítica” is understood here as a key to understanding much of the discussion 
raised by that event.

Keywords: Frederico Morais; art criticism; contemporary art; public art; con-
ceptual art.

Situadas em uma conjuntura de reterritorialização de diversas relações 
constituintes da esfera da Arte – seja no que tange à questão da crise da obra, 
da instituição museológica e da própria noção de Arte, seja no que se refere à 
urgência de uma reatualização dos papéis do artista e do público – as manifes-
tações de arte pública realizadas no Brasil, durante a transição da década de 60 
para a seguinte, foram fundamentais para o contato do público com as incipien-
tes propostas conceituais. A manifestação coletiva “Do Corpo à Terra”, idealizada 
e organizada pelo crítico Frederico Morais, na capital de Minas Gerais, insere-se 
e se destaca nesse âmbito pelo seu caráter de acontecimento radical e experi-
mentalista, o qual em muito contribuiu para a ampliação do debate das ques-
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tões acima suscitadas (temáticas recorrentes nas reflexões do referido crítico) e 
acerca de uma nova e capital problemática: a da necessidade de se repensar a 
postura do crítico de arte.

“Do Corpo à Terra” foi realizada no parque Municipal de Belo Horizonte, 
nas ruas da mesma capital e na região da Serra do Curral, de 17 a 21 de abril de 
1970, e agregou propostas emblemáticas de artistas tais como: Artur Barrio, Cil-
do Meireles, José Ronaldo Lima, Décio Noviello, Dilton Araújo, Eduardo Ângelo, 
Hélio Oiticica, Lee Jaffe, Lotus Lobo, Luciano Gusmão, Luiz Alphonsus, José 
Alfredo Fontes e Thereza Simões, além do próprio Morais, aqui também atuando 
como artista-propositor.1

Concomitantemente à dita manifestação, um segundo evento foi realizado 
por Frederico Morais, sendo o mesmo chamado de “Objeto e Participação”. Esse 
último, por sua vez, se passou no interior do espaço museológico do Palácio das 
Artes, que, como se sabe, localiza-se no Parque Municipal de Belo Horizonte. 
Morais idealizou tanto “Objeto e Participação” quanto “Do Corpo à Terra” em fun-
ção de um convite feito por Mari’Stella Tristão, diretora do setor de exposições 
do Palácio das Artes, para a curadoria do “Salão de Ouro Preto”, o qual, na edição 
de 1970, seria realizado na referida instituição, de modo excepcional.2 

É importante destacar que esses dois eventos simultâneos, experimenta-
listas e articulados entre si diferiam bastante quanto às suas propostas curato-
riais. A primeira mostra, calcada no estatuto do objeto artístico, na inclusão da 
participação do espectador nos desdobramentos do ato estético e na emancipa-
ção da experiência sensorial na arte, enquadrava-se dentro do conjunto de ações 
das neovanguardas sessentistas.3 Percebe-se aqui o questionamento à etiqueta 
do cubo branco, condicionadora dos comportamentos do público de arte e rela-
cionada à idéia da primazia da visão sobre os demais sentidos humanos. 

Contudo, é em “Do Corpo à Terra” que tal crítica é radicalizada. À de-
núncia do museu tradicional enquanto um espaço não-neutro – ao contrário da 
forma como o concebia o senso-comum –, promulgador de valores acadêmicos 
e elitistas no âmbito da arte somaram-se o engajamento político, a crítica ao esta-
tuto do objeto de arte e a tendência à desmaterialização da obra.

Ao posicionarem-se contra tais valores tradicionais e excludentes do sis-
tema da arte, as noções de assepsia e perenidade promulgadas pela instituição 

1 EXPOSIÇÃO Do Corpo à 
Terra. Iniciativa: Instituto 
Itaú Cultural. Disponível 
em: <http://www.itaucul-
tural.org.br/aplicExternas/
enciclopedia_ic/Enc_Even-
tos/dsp_dados_eventos.
cfm?id_nome=84839>. 
Acesso em: 28 jun. 2008.
2 MORAIS, F. Do Corpo 
à Terra. In: SEFFRIN, S. 
(Org.). Frederico Morais. 
Rio de Janeiro: FUNARTE, 
2004. p. 115-116.
3 REIS, P. Exposições de 
arte: vanguarda e política 
entre os anos 1965 e 1970. 
2005. Tese ( Doutorado 
em História) – Setor de 
Ciências Humanas, Letras 
e Artes, Universidade Fe-
deral do Paraná, Curitiba, 
2005. Disponível em: <ds-
pace.c3sl.ufpr.br/dspace/
bitstream/1884/2397/1/
tese.pdf>.  Acesso em: 22 
jun. 2007.  p. 177.
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museológica e a opressora sociedade afluente, os artistas participantes de “Do 
Corpo à terra” assumiram a marginalidade, a criticidade e o conceitualismo como 
elementos essenciais de seu repertório. Frederico Morais, idealizador, artista e 
organizador de “Do Corpo à Terra”, e os artistas participantes propuseram situ-
ações que abordaram acerca da experiência participativa do público, da crítica 
cultural e da política, de modo a ampliar o campo abrangente da arte. 

Suas atuações se deram por meio do choque e da surpresa, à expectativa de 
que a experiência do inusitado despertasse no público seu potencial transforma-
dor de sua própria realidade. Buscava-se a vivência criativa e uma efetiva inserção 
da arte na esfera da vida, as quais se concretizariam fora dos limites – mesmo os 
físicos – do museu, na cidade, onde não há o espectador, mas há o visitante, ou 
melhor, o vivente. Nessa (a cidade), a arte, submersa no cotidiano, poderia ser um 
elemento desestruturalizador de sistemas, estopim de questionamentos e, talvez, 
até mesmo de ações práticas quanto aos lugares-comuns do circuito da arte e das 
relações sociais de poder. 

Vale ressaltar que “Do Corpo à Terra” foi, de fato, fundamental para a in-
trodução dos debates acerca da arte conceitual no Brasil. Nesse sentido, as pro-
postas apresentadas em tal manifestação caracterizaram-se pela ênfase na idéia, 
de modo a relegar ao objeto apresentado o status de reles aparato necessário 
para a comunicação visual com o público, sendo dispensável depois da assimila-
ção pelo mesmo do conceito, entendido como o próprio trabalho artístico. 

Uma proposta de crítica experimentalista e participativa

Nessa conjuntura, em consonância com a necessidade de revisão de al-
guns dos paradigmas da arte e reatualização dos papéis do artista, do espectador 
e do museu perante as transformações que afligiram o sistema da arte, Frederico 
Morais questionou a postura do crítico tradicionalista. Para tanto, elaborou a pro-
posta da “Nova Crítica” (expressão usada por Morais para se referir a um novo 
modo de pensar e fazer crítica de arte) em finais dos anos 60, como alternativa 
válida e criativa de se debater e indagar sobre a questão do método utilizado pela 
crítica na avaliação de uma obra, tese a qual foi referência essencial para a reali-
zação de “Do Corpo à Terra”. 

Para Morais4, a crítica que se fizera até aquele momento foi judicativa, esta-
belecedora de parâmetros inflexíveis e de caráter formalista. Ainda segundo ele, 

4 MORAIS, F. Artes 
plásticas: a crise da hora 
atual. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1975. p. 44.



549

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

da mesma forma como ocorreu a crise das categorias na arte – ou, pelo menos, 
da maneira como habitualmente se classificou o objeto de arte, a partir de “es-
colas” e pelo critério formal, plástico –, houve também uma situação semelhante 
com a crítica. Tornou-se problemático, a partir das pesquisas pós-modernistas, 
o julgamento de obras e sua validação de acordo com os mesmos critérios que 
vinham sendo questionados. 

A nova crítica, de acordo com Morais5, deveria ser criativa e experimenta-
lista. Ocupar-se-ia também de se auto-avaliar, de buscar compreender como se 
dá seu próprio processo. Ademais, sua relação com a obra não seria a de produ-
tora de discursos explicativos, delineadores de juízos únicos e inquestionáveis, 
mas a de estimuladora do potencial criativo do trabalho de arte, como o referido 
crítico salientou: “a crítica aberta é aquela que não busca na obra de arte apenas 
um sentido, mas a sua multiplicidade”.6

É fato que para tanto é necessária a consciência de que o texto crítico não 
é um manual para a compreensão do trabalho, fazendo-se de mediador entre o 
discurso hermético e muitas vezes paradoxal da arte e a linguagem usada pela 
crítica tradicional.7 Seu sentido como elemento fundamental para a arte atual 
está mais no seu caráter mesmo de trabalho artístico, obra paralela que se liga à 
outra obra por meio do comentário aberto sobre essa e do apontamento de pos-
síveis percursos de pensamento, porém sem nunca a explicar. 

Para tal, é preciso salientar o paradoxal da obra de arte – para Frederico 
Morais8, esse é o real papel do crítico. O ambíguo é aqui entendido como fomento 
para a práxis artística, uma vez que ele é o elemento impulsionador para a questão 
da multiplicidade de entendimento da obra – ou mesmo o seu não-entendimento.

Assim, segundo Morais9, o crítico deve atuar junto ao artista durante o ato 
criador, colocando-se enquanto agente participante na origem da obra, de igual 
relevância – sem se sobrepor – ante os outros elementos integrantes dessa gêne-
se, como é o caso do artista e do público.

Morais agregou ainda à tarefa do crítico uma atitude nova, aproximando o 
trabalho desse ao do artista. E o fez de maneira radical, no cerne da questão: tal 
como um artista (se reconhecendo enquanto tal e, pensa-se, efetivamente artista, 
apesar de não reivindicar o status e a genialidade que comumente são conferidos 
à classe) ele expôs obras. Entretanto, ao apresentar trabalhos de arte, assumia 

5 Ibid., p. 45.
6 Ibid., p. 48.
7 Ibid., p. 50.
8 Ibid., p. 52.
9 Ibid., p. 49.
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essa postura com o posicionamento de um crítico. Tais propostas não manifesta-
vam pretensão de autonomia no sentido de introversão (“fechamento” da obra em 
sua própria realidade). Dessa forma, as mesmas mostraram-se declaradamente 
relacionais, na medida em que são comentários de obras de outros artistas. 

Atuando de acordo com a proposta da “Nova Crítica”, a participação de 
Morais em do “Corpo à Terra” não se restringiu à organização do evento e à pro-
dução de um manifesto: o crítico expôs, assumindo-se enquanto artista, a insta-
lação “Quinze Lições sobre Arte e História da Arte – Homenagens e Equações”.10 

Frederico Morais, nessa proposta, apropriou-se de áreas e objetos da cida-
de de Belo Horizonte e interferiu na paisagem local ao instalar quinze placas de 
sinalização, cada uma em um ambiente diferente, contendo uma reprodução fo-
tográfica do lugar em que a mesma foi fixada, além de uma sentença (ou citação) 
retirada da História da Arte. Assim, Morais associou ao espaço real sua própria 
imagem, bem como conceitos do âmbito da arte.

Ao levar a arte e algumas de suas questões mais relevantes – tradicional-
mente acessíveis apenas às elites – para o contexto da cidade, o artista promoveu 
uma aproximação entre essas duas “realidades”. Morais parecia debater acerca 
do conceito “Arte” e de sua relação com o espaço público. Dessa maneira, ao 
integrar em seu trabalho o ambiente e a representação do mesmo e ao adicionar-
-lhes as sentenças (em sua maioria, referências a artistas relevantes do século 
XX), ele analisa a recente trajetória histórica da arte e evidencia sua transfor-
mação conceitual como um processo cujas referências originárias envolvem as 
contribuições de Schwitters e de Duchamp, por exemplo.

Ademais, é importante salientar o fato de que esse trabalho de Morais 
apresentou-se como uma síntese dos questionamentos e debates “(...) os quais 
orientaram também de modo geral a formulação de Do Corpo à Terra (...)”.11 Tam-
bém é interessante notar alguma possível referência aos trabalhos dos outros 
participantes de “Do Corpo à Terra”, tais como na sentença “Homenagem a Tira-
dentes: ‘Arte=liberdade’”, provável citação do happening de Cildo Meireles, “Ti-
radentes: tótem-monumento ao preso político”; e em “Homenagem a Schwitters 
– estética do lixo e do precário”, cuja imagem retrata diversos detritos, os quais, 
talvez, remetam às trouxas ensangüentadas da proposição “Situação T/T,1”, de 
Artur Barrio, também apresentadas em “Do Corpo à Terra” .

10 RIBEIRO, M. A. Neovan-
guardas. Belo Horizonte: 
C/ Arte, 1997. p. 174-175.
11 REIS, 2005,  p. 190.



551

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

Morais assume nesse trabalho – assim como ocorreu em outras situações 
em que ele expôs como crítico-artista – a postura de quem pensa a obra, relacio-
nando-a ao seu contexto, que é o da própria arte enquanto sistema e rede de dis-
cursos. Em concordância com sua teorização sobre a “Nova Crítica”, ele demonstra 
como a crítica criativa pode interferir no âmbito da arte de forma a propor novos 
questionamentos e investigações em lugar de realizar julgamentos definitivos. 

Por conseguinte, o debate oriundo da proposta de Frederico Morais acerca da 
“Nova Crítica” mostra-se referencial para muitas das questões suscitadas pela ma-
nifestação “Do Corpo à Terra”. Manifestação essa que foi, indubitavelmente, de ex-
trema importância para o panorama das artes plásticas no Brasil dos anos 70, vista 
a ousadia dos trabalhos apresentados, da própria proposta do evento e, sobretudo, 
pela relevante contribuição que as muitas problematizações levantadas pela mesma 
trouxeram para a contemporaneidade artística brasileira como um todo.
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Resumo
Este artigo trata da história da arte e de saberes correlacionados a partir da con-
cepção de cultura visual. Para o teórico da arte, hoje, a interdisciplinaridade e o 
diálogo com outras áreas do saber − vinculadas à imagem, sua reprodução e 
veiculação nos vários suportes próprios à pós-modernidade − pressupõe uma 
predisposição para o significado novo. O referencial teórico aponta para o campo 
da cultura visual e da arte dentro deste (Hernández; Mirzoeff), bem como à res-
significação da arte por meio de deslocamentos como o que a metáfora possibi-
lita (Ricoeur). O estudo busca na história da arte novos caminhos para desvelar 
a produção artística. 

Palavras-chave: Cultura Visual, História da Arte, Pós-modernidade.

This article discusses the art history and related knowledge from the conception 
of visual culture. For the theoretical art today, the interdisciplinary and the dia-
logue with other areas of knowledge - linked to image, their reproduction and 
propagation in various media’s own post-modernity - presumes that the predis-
position for new meaning. The theoretical reference points for the field of visual 
culture and art within this (Hernández; Mirzoeff) and the redefinition of art by 
means of offsets as possible what the metaphor (Ricoeur). The study aims in art 
history to uncover new paths to artistic production.

Keywords: Visual Culture, Art History, Post-modernity.

Introdução

Atualmente para falarmos de leitura da imagem na arte precisamos consi-
derar enfoques variados, bem diferentes dos parâmetros idealistas e tradicionais 
a partir dos quais foram definidos os critérios para a legitimação da obra de arte. 
Uma constatação necessária para um objeto passar para a história da arte, em 
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sua concepção clássica, era de que este objeto deveria ter como meta, em sua 
produção, a busca pela beleza e pela perfeição: a obra perfeita com equilíbrio 
entre forma e conteúdo. Este foi o modo como Winckelmann, historiador e ar-
queólogo alemão do século XVIII, organizou e sistematizou esta área da História.   

Hoje nossa vida passa na tela, da televisão, do computador. A visualidade 
a que estamos submetidos nos absorve e nos impele a definir o mundo pela ima-
gem. E a historicidade da imagem passa a ter que se adaptar rapidamente aos 
novos meios. Assim, desde meados dos anos 1980, teóricos e historiadores da 
arte dirigem sua atenção para os estudos culturais, enfatizando a cultura visual 
como fonte essencial para a leitura da imagem: “a distância entre a riqueza da 
experiência visual na cultura pós-moderna e a habilidade para analisar esta ob-
servação cria a oportunidade e a necessidade de converter a cultura visual em 
um campo de estúdio” (MIRZOEFF, 2003, p.19, T.A.). 

A partir daí, a pós-modernidade do visual e sua globalização são conside-
radas como parte de nosso cotidiano. Por isso, falar em cultura visual é abordar 
este âmbito no qual a arte está mergulhada e do qual deve partir em suas inven-
tivas. O sujeito, o artista, aquele que expressa este mundo conta uma história a 
partir de um contexto de facticidade e historicidade, para falar como Heidegger, 
do qual não pode prescindir.

Visualidade e existência

Conforme Mirzoeff, a cultura visual não se refere especificamente às ima-
gens em si, mas à tendência moderna de colocar a existência em imagens, ou seja, 
a necessidade de tornar visualizável a existência (2007, p.23). Assim, é a visuali-
dade que faz com que cada época seja diferente uma da outra, especialmente a 
pós-moderna em relação à antiga e medieval porque o hiper-estímulo da cultura 
visual, que se manifesta desde o século XIX em modo crescente até hoje, cada vez 
mais se dedica a saturar o campo visual. Só que este processo fracassa, pois, ao 
invés de nos sentirmos limitados e pequenos frente a esse aceleramento e multi-
plicidade da imagem, nos adaptamos e aprendemos a perceber de modo cada vez 
mais rápido. Benjamin (1983) já havia afirmado que não há como dar um passo 
atrás depois da invenção da fotografia e do cinema, pois o ser humano aprendeu 
a perceber aceleradamente e de modo descontinuo. A cultura visual, por sua vez, 
esquiva nossa atenção dos cenários de observação estruturados e formais, como 
o cinema, o museu, e a centra na experiência visual da vida cotidiana (MIRZOEFF, 
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p.25). E o cotidiano está em constante modificação que nos desafia a assimilá-lo 
cada dia em suas inovações. Podemos dizer que, desde a fotografia no século XIX, 
a imagem, o imaginário, o real, o irreal e o virtual são modos de realidade que nos 
enfrentam como coisas e não-coisas com as quais convivemos.

Como constata Flusser (2007, p.52) “... nosso universo era composto de 
coisas: casas e móveis, máquinas e veículos, trajes e roupas, livros e imagens, 
latas de conservas e cigarros”. Também havia seres humanos, que a ciência clás-
sica converteu igualmente em coisas a serem mensuráveis. As antigas informa-
ções estavam inscritas nos rótulos das coisas. “Agora irrompem não-coisas por 
todos os lados, e invadem nosso espaço suplantando as coisas. Essas não-coisas 
são denominadas ‘informações’” (FLUSSER, p.54), especialmente as informações 
imateriais (imagens eletrônicas, na tela da televisão, os dados armazenados no 
computador, os rolos de filmes e microfilmes. Elas são “impalpáveis” (software), 
são não-coisas “inapreensíveis”, elas podem ser apenas codificáveis.

Aproximando-se das necessidades trazidas pelo século XXI para a atua-
ção do historiador, Fernando Hernández (2007) utiliza o conceito de cultura visu-
al para os estudos que envolvem a imagem, a arte, o ensino, a produção artística, 
a partir de alguns critérios, dos quais destacamos dois: o de conceber o artista e 
o teórico da arte como um “catador” − termo derivado do francês “glaner”, com 
sentido agrícola (“glaner”: respigar, apanhar espigas no campo após a colheita) 
donde o termo “respigador” − sendo que alguns pintores, como Millet e Van 
Gogh, retrataram em suas obras este cotidiano dos campesinos que sobreviviam 
das sobras das plantações, da colheita. Hernández amplia o termo no sentido de 
perceber que aquele que “cata” o lixo da sociedade, na realidade, é um revolucio-
nário, porque utiliza, recicla, atribui novo sentido ao lixo que a sociedade apenas 
acumularia e deixaria à margem dos significados culturais usuais.

Outro aspecto ligado ao conceito de cultura visual, em Hernández, diz res-
peito ao cotidiano, pois o artista precisa desenvolver uma percepção aguçada para 
ver o novo no “mesmo”, ou seja, o mundo é o mesmo todos os dias, as pessoas 
são as mesmas, o segredo está em perguntar “quem vê?” e “o que vê?”. Aquele que 
se coloca num estado de predisposição para ver o novo vai sempre buscar outras 
formas de significação, não vai se acomodar com os significados dados e vividos 
no dia-a-dia pelo senso comum. Ao contrário, o cotidiano vai ultrapassar o sentido 
de mesmice para dar-nos novos olhares, outras formas de significar, desde que 
estejamos prontos para esta abertura para o mundo, como diria Merleau-Ponty. 
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A função, portanto, do historiador é a de ser um “catador” que busca o 
significado novo da obra e o contextualiza a partir das necessidades vividas na 
sociedade. Importante considerar a imagem e a sua possibilidade da multiplici-
dade de significados. Assim como na linguagem, por exemplo, a metáfora nos 
possibilita libertar a língua de seus sentidos prontos e abre o horizonte para a 
potência da significação. A palavra entra no universo do não-dito, do inédito.

A história da arte passa, assim, do âmbito do explicar e do compreender a 
um exercício constante de desvendamento do significado: o historiador precisa 
ser um hermeneuta da imagem, para “catar” os sentidos a partir do vivido, da 
experiência cultural e contextual. É preciso compreender a imagem para poder 
interpretar e valorizar. E mais do que isto, sua prática deve ser interdisciplinar, 
pois a imagem está mergulhada num universo de multiplicidade, em que falar 
leitura da imagem não é exclusividade da arte,

Los críticos en disciplinas tan diferentes como la historia del arte, el 
cine, el periodismo y la sociología han comenzado a describir este cam-
po emergente como cultura visual. La cultura visual se interesa por los 
acontecimientos visuales en los que el consumidor busca la informaci-
ón, el significado o el placer conectados com la tecnologia visual. Entien-
do por tecnologia visual cualquier forma de aparato diseñado ya sea para 
ser observado o para aumentar la visión natural, desde la pintura al óleo 
hasta la televisión e Internet. (MIRZOEFF, 2003, p. 19)

O filósofo Paul Ricoeur opõe ao ideal de cientificidade a condição ontoló-
gica da compreensão, em analogia, usando seus critérios, poderíamos ler que a 
história da arte supera a tradição clássica de historicização do objeto na medida 
em que se recicla e se envolve com as produções que dizem o momento essen-
cial da cultura.

Ricoeur (1983, p.V) concebe que “a interpretação, enquanto desenvolvi-
mento da compreensão, (...)” tem a mesma especificidade desta, no sentido de 
pertença, pertencimento ao mundo vivido, “por isso, precede sempre a reflexão”, 
significa que antecipa, está antes de qualquer constituição do objeto por um su-
jeito, ou de toda abordagem restritiva, limitada por um sentido fechado.

Assim, a interpretação, além de coextensiva à compreensão, tem uma 
estrutura de antecipação (...) que a vincula a algo pré-dado, de modo que 
‘antecipar’ e ‘explicitar’ se conjugam indissoluvelmente em todo o ato de 
interpretar. (RICOUEUR, 1983, p.V)
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O desafio do historiador refere-se à experiência demandada, necessária 
para a interpretação da obra, ou seja, depende da vivência do mundo que este 
historiador tem e de sua intencionalidade, em termos fenomenológicos. Deste 
modo, compreender este cotidiano não é apenas ver o que está dado, mas per-
ceber o que é desvelado por cada subjetividade. Desde que esta subjetividade se 
movimente em direção da busca pelo novo. 

O grande salto da arte na contemporaneidade foi o de ampliar infinita-
mente a relação do espectador com a obra. Aquele que percebe, viven-
cia uma obra, pode atribuir-lhe diversos significados, pois esta não se 
encontra acabada – porque é fenômeno em manifestação constante. O 
artista, por sua vez, dá ao mundo sua visão, seu expressar, que não ter-
mina em uma produção artística. Encontramo-nos diante de um proces-
so resultante de uma nova compreensão das especificidades do campo 
da arte: a autonomia artística é vivida de forma aberta, enquanto espaço 
de troca com o ambiente e com os outros territórios.  A obra de arte dei-
xou de ser obra, com caráter sagrado, tornou-se proposta, proposição, e 
um lugar de estranhamentos e memórias, processos que fazem parte da 
construção da identidade humana e de seus territórios. Nossa identida-
de é gerada num processo de relações entre o espaço exterior e o espaço 
interior. Vivemos nossa memória, com lugares, personagens e objetos 
que traçam nosso mapa cotidiano. O cotidiano torna-se, assim, um lugar 
fecundo que nos confere uma identidade. 

Assim, os territórios da subjetividade artística passam pela concepção de 
que a arte revela o Eu e seus vários espaços de vivência (interior e exterior), que 
resultam em âmbitos expressos nas obras, tendo como suporte os objetos ou 
o próprio corpo. Este seria o procedimento de manifestação da arte que deixa 
seu registro no mundo por meio de diversas formas cartográficas: mapas que 
são histórias pessoais, visões de mundo únicas. É preciso, assim, ver a arte 
como um espaço para a expressão das diversas territorialidades (individuais ou 
sociais) e como uma instância que nos instaura como simplesmente humanos. 
E é neste contexto que pensamos qual seria o papel da história e da crítica de 
arte hoje, tendo como parâmetro a arte que se manifesta na nossa atualidade e o 
exercício que fazemos – enquanto educadores para essa visualidade – dentro ou 
fora do espaço acadêmico.

“A experiência, em toda a sua amplitude é dizível” (RICOEUR, 1983, p. 10), 
por isso a busca pelo sentido tem uma base hermenêutica, em que o teórico deve 
se prontificar a interpretar a manifestação por meio da arte, e o dizer da história 
será sempre a partir de uma historicidade, não mais ontológica − no sentido de 
uma verdade essencial e única − mas hermenêutica, aquela que contempla a 
multiplicidade de representações da cultura.
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Ricoeur considera que a experiência artística e histórica, plena de senti-
dos da cultura, é dita em linguagem. Assim os textos, os documentos e os mo-
numentos são uma mediação exemplar do sentido de nossa conexão histórica.

O cotidiano manifesto no mundo da vida é um excesso de sentido que 
permite a atitude interpretativa. Se há uma crise da pós-modernidade, não é por-
que a arte já disse tudo, ou já expressou todas as possibilidades, como faz o 
prognóstico hegeliano em relação à arte clássica. A morte da arte, em Hegel, é a 
perda de um sentido, de um tipo de efetivação artística que adquiria expressão 
no par forma-conteúdo. Por isso, parece que a história também termina quando 
se desagrega sentido e forma.

O mundo pós-moderno não está apenas atulhado de coisas já-ditas, mas 
abre-se como espaço do excesso, do ainda não-dito. Por isso, a metáfora é uma 
abertura do sentido, em contraposição ao que tradicionalmente se exigia do sig-
nificado: que ele fosse imitável.

... a linguagem poética, ao suspender os valores referenciais da lingua-
gem ordinária e científica, obedece à urgência de dar palavra a modos de 
ser que a visão comum oblitera e reprime. Ao dizer algo de novo numa 
linguagem nova, dissolvendo o já cristalizado e morto da tradição (...), o 
poeta disponível para o novo ser que gera a linguagem, experencia já (...) 
o excesso de sentido. (RICOEUR, 1983, p. XII)

O fruto de uma modernidade líquida é ter que se tornar um ser híbrido, 
como diz Canclini (2006) para poder entrar e sair do imbricamento multicultural. 
E a metáfora desloca o sentido de seu lugar habitual, de seu significado conven-
cional, e aproxima-se por semelhança ao que quer significar. “A metáfora é um 
modelo teórico imaginário, que, ao transpor-se para um domínio de realidade, vê 
as coisas de outro modo, mudando-lhes a linguagem habitual” (RICOEUR, 1983, 
p. XIV). O que se aproxima do que Italo Calvino chama de qualidades necessá-
rias à arte do século XXI. 

Ao pensar a arte contemporânea como um elemento revelador de nossa 
cultura, lembramos o que afirma Ítalo Calvino (1990, p.138): “cada vida é 
uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amos-
tragem de estilos, onde tudo pode ser continuamente remexido e reor-
denado de todas as maneiras possíveis”. Desta forma, vemos a produção 
dos artistas nos desvelando por meio de sua visualidade, o registro de 
nossa cultura em seus diversos momentos históricos. Muitas vezes esta 
expressão se dá como confidência, pois confidente é aquele a quem con-
fiamos nossas intimidades mais secretas: a arte, segundo Heidegger, é 
uma das possibilidades de revelação do Ser, ela é o âmbito de manifesta-
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ção de uma essência que só se mostra por meio de arte. A arte se tornou 
possibilidade de registro de uma história que é, ao mesmo tempo, íntima 
e social, passando pelos territórios pessoal e cultural. 

Em Ítalo Calvino encontramos a possibilidade de nos aproximarmos de 
traços artísticos, próprios à literatura, mas que remetem ao âmbito de criação 
humana, que permite estabelecer um paralelo com o contexto das artes visuais. 
Na obra Seis Propostas para o Próximo Milênio, ele destaca as qualidades da lite-
ratura que mereceriam ser preservadas neste milênio: leveza, rapidez, exatidão, 
visibilidade e multiplicidade. 

A leveza Calvino aborda no sentido de subtração de peso, na medida em 
que pode retirar peso, tanto de pessoas, corpos celestes e cidades quanto da estru-
tura da narrativa e da linguagem. Quando o mundo se transforma em pedra, e essa 
petrificação não poupa nem pessoas, nem lugares, nada na vida, ninguém escapa 
ao olhar de Medusa, a não ser Perseu, que pode voar com suas sandálias aladas e 
decepar Medusa. Assim, alegoricamente, ele relaciona o poeta com o mundo:

cada vez que o reino humano me parece condenado ao peso, digo para mim 
mesmo que, à maneira de Perseu, eu devia voar para outro espaço. Não se 
trata absolutamente de fuga para o sonho ou o irracional. Quero dizer que 
preciso mudar de ponto de observação, que preciso considerar o mundo 
sob uma outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle. 
As imagens de leveza que busco não devem, em contato com a realidade 
presente e futura, dissolver-se como sonhos...”. (CALVINO, 1990, p.19)

Todavia, ser leve não significa ser vago; é preciso outra qualidade: a le-
veza está associada à precisão, à determinação, a uma espécie de exatidão que 
pode evocar pela linguagem o mundo em todas as suas possibilidades. Exatidão, 
para Calvino, significa um projeto de obra bem definido. Para ele, a literatura 
pode ser uma espécie de antídoto ao que designa como uma “epidemia pestilen-
ta” que atingiu a humanidade em sua faculdade do uso da palavra. Essa peste 
atingiu os seres humanos fazendo-os perder sua força cognoscitiva, tornando-os 
imediatistas, com atitudes automatistas que nivelam expressões em fórmulas 
genéricas, anônimas, diluindo significados, embotando, enfim, a linguagem. Não 
só a linguagem foi atingida por esta peste, as imagens também o foram. A litera-
tura e a arte podem ser os anticorpos. 

A obra literária é uma dessas mínimas porções nas quais o existente se 
cristaliza numa forma, adquire um sentido, que não é nem fixo, nem de-
finido, mas tão vivo quanto um organismo. (...) Por isso, o justo emprego 
da linguagem é o que permite o aproximar-se das coisas. (CALVINO, 
1990, p.84 e p.90)
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Leve e precisa pode ser a arte para dizer-nos do mundo e de nós mesmos. 
As poéticas visuais também têm a capacidade de nos dizer da densidade do mun-
do e podem fazer-nos escapar de sua concretude. 

A rapidez, por sua vez, é outra qualidade da literatura a ser preservada, 
pois tem a capacidade de envolver o leitor numa trama, configurada como um 
campo de força, dando continuidade entre as várias formas de ligação narrativa. 
Na sucessão encadeada dos acontecimentos, a rapidez faz com que haja uma 
simultaneidade de idéias, sensações, imagens e pensamentos. A experiência es-
tética também apresenta esta característica, quando a obra arrebata e nos dá 
esta sensação de estar sendo envolvido completamente, unindo emoção, sentido 
e pensamentos. Com a rapidez, outra qualidade é solicitada: a visibilidade. Para 
defini-la, Calvino distingue dois tipos de processos imaginativos: o que parte da 
palavra para chegar à imagem “visiva” (criada por nossa visão mental) e o que 
parte da imagem para chegar à expressão verbal. O primeiro processo é o que 
ocorre, por exemplo, na leitura, lemos um texto e somos levados a ver a cena. 

A mente do poeta, bem como o espírito do cientista em certos momentos 
decisivos, funcionam conforme um processo de associações de imagens 
que é o sistema mais rápido de coordenar e escolher entre as formas in-
finitas do possível e do impossível. A fantasia é uma espécie de máquina 
eletrônica que leva em conta todas as combinações possíveis e escolhe 
as que obedecem a um fim, ou que simplesmente são as mais interes-
santes, agradáveis ou divertidas. (CALVINO, 1990, p.107)

Incluindo a visibilidade como um valor a ser preservado Calvino adverte 
que estamos correndo o risco de perder uma faculdade humana fundamental: 
“a capacidade de pôr em foco visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e 
formas de um alinhamento de caracteres alfabéticos negros sobre uma página 
branca, de pensar por imagens” (CALVINO, 1990, p.107). Ele constata a neces-
sidade de uma pedagogia da imaginação que nos habitue a controlar a própria 
visão interior sem sufocá-la e sem, por outro lado, deixá-la cair num confuso e 
passageiro fantasiar.

A fantasia do artista é um mundo de potencialidades que nenhuma obra 
conseguirá transformar em ato; o mundo em que exercemos nossa ex-
periência de vida é um outro mundo, que correspondem a outras formas 
de ordem e de desordem; os estratos de palavras que se acumulam so-
bre a página como os estratos de cores sobre a tela são ainda um outro 
mundo, também ele infinito, porém, mais governável, menos refratário a 
uma forma. A correlação que existe entre esses mundos é o indefinível 
ou o indecidível, como o paradoxo de um infinito que contém outros 
infinitos. (CALVINO, 1990, p.113)
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Há uma multiplicidade de fatores e elementos que concorrem para for-
mar a parte visual da imaginação, como poiésis: a observação direta do mundo 
real, a transfiguração fantasmática e onírica, o mundo figurativo transmitido pela 
cultura em seus vários níveis, e um processo de abstração, condensação e inte-
riorização da experiência sensível, de importância decisiva tanto na visualização 
quanto na verbalização do pensamento (CALVINO, 1990, p.110). Multiplicida-
de é, então, a qualidade da literatura contemporânea. Calvino define o romance 
contemporâneo – e eu estenderia esta definição à arte hoje – como enciclopédia, 
como método de conhecimento, e principalmente como rede de conexões entre 
os fatos, entre as pessoas, entre as coisas do mundo. A obra tende para a multi-
plicidade dos possíveis, pois somos uma combinatória de experiências, de infor-
mações, de leituras de imaginações.

Mas, apesar desta capacidade de expressão do Eu, Calvino acredita que 
seria maravilhosa uma obra que nos permitisse sair da perspectiva limitada do 
eu individual, não só para entrar em outros eus semelhantes ao nosso, mas para 
fazer falar o que não tem palavra.

Considerações finais

A palavra, portanto, a linguagem, é justamente o que fundamenta a ação 
interdisciplinar, troca entre saberes indispensável hoje para a atuação do histo-
riador da arte. E todas estas qualidades, que Calvino encontra na arte literária, 
também são percebidas como essenciais nas artes visuais: a leveza de saber ex-
pressar o mundo e o ser humano em suas diversas territorialidades; a exatidão 
nas propostas que apontam para uma postura diante deste mundo; a rapidez 
que conduz à visibilidade na percepção estética; a multiplicidade que fica eviden-
ciada na imensa variedade de técnicas, suportes, linguagens e novos caminhos 
de expressão que surgem a cada instante, e na estrutura das territorialidades 
(individuais e sociais) que convergem ou se diferenciam.

Estas qualidades da arte remetem ao seu aspecto interdisciplinar, de aber-
tura sempre ao novo, de território livre de determinações e à necessidade da crí-
tica e da história assumirem também este espaço de interação e de intercâmbio 
entre áreas do saber. De modo que, a arte contextualiza-se no âmbito de uma 
cultura visual que se articula com o múltiplo e que é dito pela metáfora sem ne-
gar a linguagem já instituída. 
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Resumo
O campo de pesquisa da História e Teoria da Arte tem sido alargado pela revisão 
da historiografia, com a incorporação de novos objetos de pesquisa e revisão 
do tratamento dado a objetos tradicionais. Neste domínio, tratamos aqui de um 
aspecto específico deste relacionamento, o da Arte e Arquitetura. A Arquitetura 
vista como objeto interartístico permite pensar as relações entre a edificação, o 
contexto e as formações narrativas, revelando o edifício como objeto privilegiado 
e um tipo especial de documento que permite a leitura das visualidades e das 
temporalidades históricas. Este trabalho apresenta a pesquisa em andamento no 
PPG/História, UFG, que tem como objeto o estudo da edificação da Fundação Ibe-
rê Camargo (RS,1998-2008). A instituição tem como função a gestão patrimonial 
e divulgação da obra do artista gaúcho Iberê Camargo e esteve sob a responsa-
bilidade projetual do arquiteto português Álvaro Siza.

Palavras-chave: Museu de Arte; História; Memória; Arquitetura museal

Abstract
The research field of History and Art Theory has been extended by the revision 
of historiography, with the incorporation of new objects of research and review 
of the treatment given to traditional objects. In this area, we are dealing here 
with a specific aspect of this relationship, the Art and Architecture. Architecture 
interartistic seen as an object to suggest the relationships between structure, 
context and narrative formations, revealing the building as a privileged object 
and a special type of document that allows the reading of visual and historical 
temporalities. This paper presents the ongoing research in the PPG / History, 
UFG, which has as its object the study of building Iberê Camargo Foundation 
(RS,1998-2008). The institution has as its asset management and dissemination 
of the work of artist gaucho Iberê Camargo was in charge and architectural de-
sign of the Portuguese architect Alvaro Siza. 

Keywords: Museum of Art, History, Memory, Architecture museum
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O estudo das relações entre Arte, Arquitetura e História não representa 
uma novidade no campo da pesquisa histórica. Desde o ponto da vista das cha-
madas histórias especiais ou particulares – a História da Arte, a História da Arqui-
tetura – até os estudos realizados pela chamada História Urbana e das matrizes 
teórico-metodológicas desenvolvidas pela História Cultural, na segunda metade 
do século XX, as edificações aparecem como objeto de pensamento, objeto mate-
rial concreto e de produção para refletir as problemáticas mais gerais da habita-
ção, da transformação do espaço em lugar, da estética (os estilos e formas, história 
formalista) e dos princípios civilizacionais-culturais (estudos iconológicos).

A arquitetura, enquanto objeto de pesquisa, pode ser abordado de um 
ponto de vista conceitual, historiográfico, cultural e narrativo. A edificação é nos-
sa palavra-chave e seu conteúdo abre uma rede de significação e narratividade 
(produção de sentido).

A proposta desta comunicação é apresentar o projeto de pesquisa em de-
senvolvimento no doutorado em História (linha de pesquisa História, Memória e 
Imaginários Sociais – UFG), que tem como objeto o estudo da edificação (projeto 
e construção) da Fundação Iberê Camargo, com sede em Porto Alegre (RS), ocor-
rida entre os anos de 1998-2008, com a função de gestão patrimonial e divulga-
ção da obra do artista gaúcho Iberê Camargo e sob a responsabilidade projetual 
de autoria do arquiteto português Álvaro Siza.

Esta pesquisa se insere na linha de estudos da História e Teoria Interar-
tes, dentro da perspectiva de uma revisão da historiografia da História da Arte, 
na qual a arquitetura se comporta como modelo de uma forma interartística da 
obra de arte total.

A composição de uma historiografia estética com o estudo da função políti-
ca e cultural da arquitetura permite o desenvolvimento de uma narrativa histórica 

    Figura 1,2,3: vistas da Fundação Iberê Camargo (Fonte: ProjetoDesign, Ed. 341, Julho 2008) 
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que articula a edificação enquanto formação (enclave) cultural num contexto polí-
tico-econômico (Mercosul), cultural-ideológico (Fundação Bienal de Artes Visuais 
do Mercosul e Fundação Iberê Camargo) e artístico-cultural e [auto] biográfico (os 
trajetos dos artistas-teóricos Iberê Camargo e Álvaro Siza, ambos docentes, com 
produções bibliográficas e/ou participação na vida acadêmica, responsáveis pela 
formação de outros artistas e arquitetos, e a concepção ricoeuriana da obra como 
autobiografia), num entrelaçamento entre estes três planos narrativos.

O campo de pesquisa da História e Teoria da Arte tem sido alargado pela 
revisão da historiografia, com a incorporação de novos objetos de pesquisa e 
revisão do tratamento dado a objetos tradicionais. Neste domínio, tratamos aqui 
de um aspecto específico deste relacionamento, o da Arte e Arquitetura. A Ar-
quitetura vista como objeto interartístico permite pensar as relações entre a edi-
ficação, o contexto e as formações narrativas (do projeto à construção e aos 
percursos promovidos pelo e no interior do edifício), revelando o edifício como 
objeto privilegiado e um tipo especial de documento que permite a leitura das 
visualidades (espacialidades e cultura visual na História) e das temporalidades 
históricas (a abertura para as fantasmagorias).

O edifício será lido sob a forma de um percurso narrativo, seguindo o mo-
delo proposto pela teoria hermenêutica ricoeuriana, na forma dos três tempos da 
Mimese (pré-figuração, configuração, refiguração). Propõe-se ainda o estudo do 
debate crítico em torno da revisão do modelo ricoueriano da mimese, apontado 
pela teoria de Lacoue-Labarthe e pela leitura da hermenêutica desconstrutiva 
e o tema da reescritura em arquitetura (Derrida). Nesta revisão deverão ser in-
corporados: o estudo das relações entre corpo, performance e narratividade (a 
problematização do percurso narrativo na refiguração).

Devemos levar em conta que nosso objeto será prioritariamente tridimen-
sional (a edificação), tratado lado a lado de outras formações narrativas. Assim, o 
edifício deve ser lido combinadamente com os diários, croquis, entrevistas, escolha 
de materiais, programa de necessidades, contexto político e econômico, projetos, 
plantas, cortes, revelando relações e tensões entre formas escritas e formas visuais.

Além disso, a contextualização deverá ser construída na seguinte forma: 
num plano abrangente, de cunho político-econômico, observar-se-á o contexto 
histórico de formação do Mercosul (iniciado no ano de 1985) e de invenção de 
instituições culturais que acompanham este processo no plano cultural-ideológi-
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co, a formação paralela da Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul (1996) 
e a Fundação Iberê Camargo (1995), caracterizando elementos que integram 
uma compreensão da paisagem e do lugar cultural ocupado estrategicamente 
pela cidade de Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul na configuração do 
Mercado Comum do Sul. Paralelamente, estudar-se-ão os contextos artísticos, 
culturais e biográficos que permitem o cruzamento das figuras de Iberê Camar-
go e Álvaro Siza, através do objeto emblemático do Edifício da Fundação.

Hermenêutica

Dentre as abordagens encontradas para uma história da arquitetura 
numa interface com o campo do saber histórico mais vasto, identificamos que 
a análise hermenêutica é a mais adequada para este estudo. A proposta dessa 
pesquisa segue o caminho da Hermenêutica, a partir de proposições de Ricoeur 
e a noção de Edifício enquanto narrativa –, a entrada da dimensão temporal no 
edifício, enquanto projeto, construção e percurso. Enquanto o modo semiótico 
ou estruturalista se detém sobre o signo, descrito e explicado, o modo herme-
nêutico se concentra no sentido. Lembremos que já havíamos identificado que 
a arquitetura, enquanto objeto de pesquisa, pode ser abordada de um ponto de 
vista conceitual, historiográfico, cultural e narrativo e que, portanto, a rede de 
significação é tomada como produção contextual do sentido.

Na medida em que se considera o signo como objeto da análise e o aplica na 
forma ou no contexto, fixa-se o discurso na estrutura sintática da obra ou no arca-
bouço material e social que a determina. O signo reside no plano exterior e positi-
vo do ente arquitetônico enquanto objeto estético. Para Gadamer (2001), o sentido 
surge do signo provido da espessura semântica capaz de nos devolver o mundo 
antropológico da significação axiológica, valorativa e ética (Gadamer, 2002).

Teixeira Coelho Neto em A Construção do Sentido na Arquitetura (1979) afir-
ma que buscando o sentido, a interpretação aplica o espírito sobre as formas, 
introduz nos signos valores que implicam o vivido e o existencial, ligados tanto 
ao mundo da obra quanto ao mundo do intérprete. Esse é o locus próprio da 
abordagem hermenêutica. Brandão complementa:

“O mundo que a obra documenta entrelaça vários elementos: o 
intérprete pronuncia o universo do autor e o contexto que envol-
ve a obra. Mas ao esboçar sua interpretação da obra e do mundo 
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por ela desvelado, o intérprete acrescenta seu próprio mundo, tal 
como o arquiteto acrescenta sua própria visão, ao interpretar o 
mundo e a si próprio no momento da criação. Só através desse 
entrelaçamento é que a obra passa a ser fonte de sentido e não 
apenas remetente de significados” (BRANDÃO, 18:2001).

A compreensão responde à face subjetiva da interpretação; os novos sen-
tidos adquiridos pela obra nas condições em que ela foi apropriada na história 
se colocam, no presente, ao intérprete. Para incluir tanto a compreensão quanto 
a explicação, este modo interpretativo coloca em diálogo ‘partes’ e ‘todo’, pólos 
do círculo hermenêutico cujas acepções só se manifestam quando aludidos um 
ao outro: não se pode conhecer o todo sem conhecer as partes, mas estas só são 
conhecidas em função do todo; “ao introduzir a compreensão ou o modo em que a 
obra é apropriada pelo intérprete situamo-nos no centro do círculo hermenêutico que 
procura capturar o sentido da arquitetura, girando entre o autor, o fruidor, o intérprete 
e a obra” (BRANDÃO, 2001).

Eixos de análise

Durante o desenvolvimento da pesquisa tem-se como intuito lidar com 
questões referentes à problemática da temporalização e da narrativização do 
espaço-lugar, ou seja, as abordagens da temporalidade através dos percursos 
narrativos que se apresentam sob a forma dos tempos (mimeses) de projeto/
construção. O objetivo é investigar as camadas de tempo, do tempo enquanto 
narrativa, na apreensão de um lugar, que no caso é um edifício. A intenção é 
mostrar em detalhes o processo de compreensão das três temporalidades mi-
méticas e como elas se manifestam no edifício. Ou seja, também, o modo como 
o edifício se configura em um testemunho/documento da memória porque apre-
senta as várias modalidades da temporalização.

Para entender o edifício consideramos algumas questões, aqui divididas 
em eixos de análise:

O edifício e o contexto da produção de arte: importa a reflexão sobre a rela-
ção da Fundação Iberê Camargo (concretizada espacialmente no museu) com o 
contexto da formação da Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul e o con-
texto mais ampliado da formação do Mercosul (o edifício como parte do processo 
de legitimação da Bienal do Mercosul); o edifício como estratégia de legitimação.
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O edifício e o conceito de museu: Este edifício é um local configurado como 
espaço habitado da memória, mas também espaço de legitimação do conceito 
contemporâneo de museu. Deste modo pretende-se, com o estudo, lidar com a 
tensão da idéia convencionada de museu e suas rupturas (idéia de museu como 
casa da memória e qual seria a extensão da memória).

O edifício, o arquiteto (Álvaro Siza) e o artista (Iberê Camargo): É importante 
salientar que o edifício se apresenta como representação do passado também 
porque é a presença de uma ausência: efetivamente, em última análise, a au-
sência do artista Iberê Camargo, que estimula a criação do edifício. Deste modo 
o projeto propõe pensar na relação entre o artista Iberê Camargo e a seleção 
do arquiteto Álvaro Siza para o desenvolvimento do projeto; podemos indagar 
a hipótese dos dois artistas serem herdeiros das tradições da vanguarda (ex-
pressionismo), do Modernismo e da Escola do Porto (Siza). Além disso, deverão 
ser investigadas as formas tomadas pelo discurso da Instituição, que fortalece 
a aproximação entre o artista e o arquiteto, e o que é experimentado no espaço, 
no momento da refiguração. Dentro do processo das Mimeses analisaremos as 
tensões entre o que está pré-figurado e o que está refigurado.

Também é a paisagem, a geografia/topografia que estimula o arquiteto 
Álvaro Siza no processo de criação do museu. Pensaremos na ‘buraca’ - como 
o arquiteto denomina a depressão topográfica existente no terreno no qual foi 
projetado o museu-, como a ‘cova’, e a cova como um túmulo. A relação que um 
edifício que é construído como um túmulo e sua relação com toda uma tradição 
arquitetônica de edifícios comemorativos (Didi-Huberman), ou seja, principal-
mente aos mausoléus (o quanto a tradição da monumentalidade está relacionada 
ao mausoléu).

A proposta desta pesquisa permite pensar a dimensão e apreensão das 
múltiplas temporalidades que se formalizam no edifício. Ao se formalizarem elas 
se manifestam no lugar.

Edifício: objeto histórico, cultural e narrativo; Edifício: imagem

Este pesquisa será viabilizada, sustentada e validada a partir de uma 
dupla entrada de cunho teórico-metodológico: do ponto de vista da Teoria da 
História ela tratará de mostrar como a arquitetura (e o estudo das edificações) 
está incorporada na perspectiva do estudo do objeto artístico enquanto objeto 



569

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

histórico-cultural-narrativo. Do ponto de vista da historiografia da História da 
Arte apresentará o objeto arquitetônico enquanto imagem – a partir de uma teo-
ria que cogita o aspecto policrônico e anacrônico do edifício –, estabelecendo as 
relações com o campo de estudos da Teoria Interartes1, permitindo a abordagem 
da experiência do edificado enquanto performance e do edifício como hipertexto.

Para meu estudo especificamente – adotando categorias conceituais 
construídas por Noronha (2007 a- b, 2008) –, serão pensadas as relações entre 
arquitetura e obra de arte total e arquitetura enquanto modelo para arte através 
do conceito de fusão das linguagens. Na perspectiva da diferenciação das lingua-
gens, chamamos atenção para a observância do desenvolvimento da pesquisa 
para as leituras críticas, que aparecem explicitamente na pré-figuração e refi-
guração. Além disso, pensaremos a edificação enquanto instalação, um produ-
to em interface e que está associado às formas contemporâneas do hipertexto; 
assim ela se coloca no intervalo, num deslocamento de fronteira. No momento 
da refiguração sugere-se a ampliação do enquadre do percurso narrativo para 
além do que está proposto na abordagem textualista de Ricoeur, ou seja, para a 
relação do edifício enquanto performance, lugar de trânsito temporal-espacial, 
e produção de “scinestesias”2.

A pesquisa nos permite compreender como a edificação traz, pela via das 
narrativas e imagens, a constituição das relações entre a cultura e a cidade, nes-
te caso, uma edificação que tem o potencial de criar novas centralidades; deste 
modo, inversamente, observar-se-á o modo como a dinâmica da vida cultural de 
uma cidade investe na construção de lugares simbólicos.

A importância deste trabalho para o campo da História se encontra pela 
pequena exploração da ênfase teórico-metodológica que este projeto propõe: os 
estudos narrativos e imagéticos.

Análise, interpretação e compreensão

Algumas problemáticas da pesquisa:

• Buscamos a Análise, Interpretação e Compreensão do objeto arquitetôni-
co enquanto um objeto histórico-cultural-narrativo, observando os processos de 
temporalização e de narrativização do lugar ou ‘espaço habitado’ (Paul Ricoeur).

1 O programa de pesquisa 
Interartes envolve a incor-
poração e o debate sobre o 
modo como as categorias 
tempo-espaço acabam por 
provocar uma nova confi-
guração ‘texto-imagem e 
corpo’ afetando a produção 
de um desenho teórico e 
de uma experiência da e 
na arte (e da arquitetura 
enquanto arte). A historici-
dade adotada diz respeito à 
formulação de um modelo 
que re-situa o ponto de 
vista das linguagens, con-
jugando aspectos formais, 
estruturais e semioses 
com os aspectos contex-
tuais e da historicidade 
(hermenêutica).
2 Scinestesia diz respeito à 
reintegração de duas condi-
ções no campo da pesquisa 
da linguagem: a primeira se 
relaciona à capacidade de 
tradução inter-percepções, 
num grau indicial (plano 
semiótico), estabelecen-
do relações entre uma 
percepção de um domínio 
do sentido e outro domínio 
evocado. A outra tem um 
sentido de reintegrar a 
perspectiva do corpo, pois 
o termo diz respeito à 
percepção dos movimentos 
do corpo (NORONHA, 2007 
a, 2007b 2008).
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• Estudo detalhado do projeto arquitetônico dentro de um processo que 
permite a observação de outras temporalidades;

• Identificar as especificidades dos trabalhos de Álvaro Siza e suas rela-
ções com a cultura moderna e contemporânea;

• Identificar, analisar e compreender as relações estabelecidas entre seu 
trabalho e a obra do artista plástico Iberê Camargo;

• Contextualizar historicamente a edificação levando em consideração as 
relações entre os aspectos cultural-ideológicos (relações entre Fundação Iberê 
Camargo e Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul) e aspectos sócio-
-políticos-econômicos (Mercosul);

• Compreender o processo da edificação enquanto forma narrativa de 
inserção num contexto artístico transnacional transformando a cidade de Porto 
Alegre em um centro cosmopolita e integrando o circuito de bienais, tal como a 
Bienal do Fim do Mundo (Argentina).

Para a solução das problemáticas levantadas em torno do objeto de pes-
quisa observaremos duas hipóteses de cunho teórico-metodológico e duas hi-
póteses de caráter empírico, fundamentadas na observância da documentação.

Hipóteses de cunho teórico: A edificação, concebida enquanto objeto his-
tórico-cultural-narrativo permite a leitura das temporalidades na espacialidade 
e uma abordagem dupla do projeto/construção: como narrativa e como ima-
gem. Em relação à narrativa, sustentamos a tese dos três tempos miméticos e 
o entrelaçamento entre estes e os aspectos político-econômico, cultural-ideoló-
gico e artístico-cultural-autobiográfico (lendo nos percursos, os diferentes ele-
mentos espacio-visuais). Em relação à imagem, adotamos a tese das relações 
entre presença e ausência e, portanto optamos por uma investigação entre 
temporalidades e imagem, associando assim aos conceitos de fantasmagoria 
e anacronismo. O postulado das fantasmagorias e do anacronismo observa a 
coexistência de tempos heterogêneos que, sob o ângulo da memória, aposta 
na perspectiva de ver a edificação como objeto policrônico, ou seja, o edifício 
como uma montagem de tempos.
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Hipóteses de cunho empírico: A observância das relações entre os contex-
tos de formação da Fundação Iberê Camargo (1995), da Fundação Bienal de Artes 
Visuais do Mercosul (1996) e da emergência do Mercado Comum do Sul (tendo 
como ponto de partida a Declaração de Iguaçu, 1985), revelam a produção de um 
contexto e de modos de pensar acerca da organização da vida artístico-cultural e 
da vida político-econômica que aposta na posição estratégica e emblemática das 
fundações e da bienal como mecanismos e formas de legitimação. 

A concepção do projeto arquitetônico e do programa da Fundação Iberê 
Camargo, incorporando aí as relações entre a eleição do artista Iberê Camargo e 
a escolha do arquiteto Álvaro Siza para o desenvolvimento do projeto.

Compreendemos que o edifício é um objeto cultural historicizado que per-
mite a abordagem dos processos sócio-culturais e legitimatórios e uma abertura 
para o estudo das diferentes camadas de temporalidades e das relações de um 
lugar com um circuito ampliado das bienais internacionais.

Este estudo será baseado na confrontação da leitura da fonte edificada com 
as diferentes séries documentais: fontes orais, textuais, iconográficas (visuais), 
áudio-visuais e eletrônicas.

Para cumprir os objetivos faremos usos do cruzamento da teoria meto-
dológica hermenêutica (Ricoeur) aplicada às fontes históricas e ao estudo dos 
objetos arquitetônicos.

No seguimento, dentro da perspectiva teórica, problematizaremos o pró-
prio campo da hermenêutica, ampliando a temática e o objeto da pesquisa histó-
rica no debate entre hermeneutas modernos e contemporâneos e o objeto arqui-
tetônico e incorporando o debate do enfoque teórico da historiografia Interartes. 
Assim, durante estudo de doutoramento, apreenderemos o estudo do edifício 
enquanto narrativa e enquanto performance.

Na abordagem da leitura, interpretação e compreensão da fonte edificada 
será realizada uma análise sistemática do objeto arquitetônico através de múlti-
plas abordagens.



572

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

Bibliografia

ARANTES, Otília. O lugar da arquitetura depois dos modernos. São Paulo: Edusp, 2000.

ARCHER, Michael. Arte contemporânea. Uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes: 
2001.

BANN, Stephen. As invenções da História. Ensaios sobre a representação do passado. São 
Paulo:UNESP, 1994.

BENÉVOLO, Leonardo. A arquitetura no novo milênio. Rio de Janeiro: Estação Liberdade, 
2007.

BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaios sobre literatura e história da 
cultura. Tradução de Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2ª edição, 1986.

BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. Os modos do discurso da teoria da arquitetura. In: Cader-
nos de Arquitetura Ritter dos Reis. Crítica da Arquitetura. Porto Alegre: Ritter dos Reis, 
v.3, 2001.

______. Hermenêutica e verdade na obra de arquitetura. In: Revista Kriterion, Belo Horizon-
te: Departamento de Filosofia da UFMG, n. 101, 2000. 

BRUNETTE, Peter; WILLS, David. Desconstruction and the visual-arts art media, architec-
ture. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

BRUNO, Giuliana. Atlas of Emotion. Journeys in Art, Architecture, and film. Nova York: 
Verso, 2007.

BURKE, Peter. A escrita da História. Novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992. 

CANAL, José Luis. Projeto em construção. In: KIEFER, Flávio (org.). Fundação Iberê Camar-
go. Álvaro Siza. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

CAUQUELIN, Anne. Arte Contemporânea. Uma Introdução. São Paulo: Martins Fontes, 
2005.

CHARTIER, Roger. A História Cultural. Entre práticas e representações. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1988.

COLQUHOUN, Alan. Arquitectura moderna y cambio historico. Barcelona: Gustavo Gilli, 
1978. pp. 92-110.

CRIMP, Douglas. Sobre as Ruínas do museu. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs. Rio de Janeiro: Ed 34, 2004.

DERRIDA, Jacques. Uma arquitetura onde o desejo pode morar. In: NESBITT, Kate (org.). 
Uma nova agenda para a arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

______. A escritura e diferença. São Paulo: Perspectiva, 1971.



573

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Editora 34, 1998.

______. Devant le temps. Histoire de l’art et anachronisme des images. Paris: Minuit, 2000.

DORFMAN, Beatriz Regina. Projeto do Museu Iberê Camargo e os croquis de Álvaro Siza. In: 
Informativo do IAB-RS. Porto Alegre: IAB, 2003.

DUARTE, Valquíria Guimarães. O museu como Colagem de Fragmentos: o caso de Inhotim. 
In: Anais eletrônicos do I Congresso Nacional e II Regional do Curso de História de Jataí-
-GO. Jataí: 2008.

______. Uma museografia para o séc XXI: uma análise da concepção espacial/ museográfica do 
Instituto Cultural de Inhotim. In: Anais 2009 do 18° Encontro Nacional de Pesquisadores 
em Artes Plásticas – Transversalidades nas Artes Visuais. Salvador: UFBA, 2009.

______. Tempos narrativos e mimese em Álvaro Siza. In: Anais eletrônicos do IV Simpósio 
Nacional de História Cultural: Culturas e Identidades. Goiânia: UFG, 2009.

______. O corpo do edifício e a configuração narrativa: A Fundação Iberê Camargo (RS), de Ál-
varo Siza. Texto apresentado no II Congresso Nacional e III Regional do Curso de História 
de Jataí-GO. Jataí: 2009. Mimeo.

FERREIRA, Sandro Alexander. Mercosul - Entraves E Fatores Positivos . São Paulo: T. Mais 
Oito, 2008.

FIGUEIRA, Jorge. Alvaro Siza: Modern Redux. Berlim:Hetje Cantz, 2008.

______. Um mundo coral. In: KIEFER, Flávio (org.). Fundação Iberê Camargo. Álvaro Siza. 
São Paulo: Cosac Naify, 2008.

FILHO, Paulo Venâncio. Iberê Camargo. Rio de Janeiro: Fundação Iberê Camargo, 2003.

FOUCAULT, Michel. Of Other Spaces, in: MIRZOEFF, Nicholas (ed). Visual Culture Reader. 
Londres: Routledge, 1998.

FRAMPTON, Kenneth. Historia Crítica de La arquitectura moderna. Barcelona: GG, 1981.

______. O museu como labirinto. In: KIEFER, Flávio (org.). Fundação Iberê Camargo. Álvaro 
Siza. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

FREIRE, Cristina. As poéticas do processo. Arte conceitual no museu. São Paulo: USP, 1999.

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis: Vozes, 2002, pp.110-160.

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Uma filosofia do cogito ferido: Paul Ricoeur. In: Revista de Estu-
dos Avançados. vol.11 nº.30. São Paulo, 1997.

GHIRARDO, Diane. Arquitetura Contemporânea. Uma história concisa. São Paulo: Marins 
Fontes, 2005.



574

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. Entre cenografias. O museu e a exposição de arte no século 
XX. São Paulo: Edusp, 2004.

______ (org). Arte brasileira no século XX. São Paulo: Imprensa oficial, 2007.

HAUSER, Arnold. História Social da Arte e da Literatura. São Paulo: Martins Editora, 2000.

HUNT, Lynn. A Nova História Cultural. São Paulo:Martins Fontes, 1992.

JANSON, H. W. História Geral da arte – O mundo moderno. São Paulo: Martins Editora, 
2001.

KIEFER, Flávio (org.). Fundação Iberê Camargo. Álvaro Siza. São Paulo: Cosac Naify, 2008

LACOUE-LABARTHE, Philippe. A imitação dos modernos – Ensaios sobre arte e filosofia. 
São Paulo: Paz e Terra, 2000.

LOURENÇO, Maria Cecília F. Museus acolhem o moderno. São Paulo: Edusp, 1999.

MARTINO, Marlen Batista de. Do vazio ao labirinto: o espaço e a arte contemporânea. Uma 
história das sensibilidades e percepções sobre o espaço através da arte contemporânea. Dis-
sertação de Mestrado. Florianópolis, 2004.

MONTANER, Josep Maria. Museus para o século XXI. Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

______. Depois do movimento moderno. Arquitetura da segunda metade do século XX. Barce-
lona: Gustavo Gili, 2001A.

______. Museos para el nuevo siglo. Barcelona: Gustavo Gili, 1995

______. Modernidade superada. Arquitetura, arte e pensamento do Século XX. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2001B.

______. As formas do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

NESBITT, Kate (org.). Uma nova agenda para a arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

NETO, Teixeira Coelho. A construção do sentido na Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 
1979.

NORONHA, Márcio Pizarro. Teoria Interartes: “Scinestesia”, Embodied Experience [Perfor-
mance? Body Art?, Paradigma Audio Visual e a arte no tempo recente. Mimeo. 2008.

______. Interartes e Dança: uma pequena história entre o háptico e a scinestesia. In: ENGRU-
PE – DANÇA – Encontro de grupos de Pesquisa em Dança. São Paulo: UNESP, SP2007 – a. 
Publicação em CD-ROM e em DVD.

______. Performance e audiovisual: conceito e experimento interartístico- intercultural para o 
estudo da história dos objetos artísticos na contenporaneidade. In: XXVI Colóquio do CBHA. 
São Paulo: FAAP, 2007-b.



575

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

O’DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte. São Paulo, 
2007.

PULS, Mauricio. Arquitetura e Filosofia. São Paulo: Annablume, 2006. 

RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa (tomo I). Campinas, São Paulo: Papirus, 1994.

______. A memória, A história, o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2008.

SEGRE, Roberto. Metáforas corporais. In: KIEFER, Flávio (org.). Fundação Iberê Camargo. 
Álvaro Siza. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

TAFURI, Manfredo. Teorias e História da Arquitectura. Lisboa: Presença, 1979.

______. The Sphere and the Labyrinth - Avant-Gardes and Architecture from Piranesi to the 
1970’s. London (UK) Cambridge (USA), MIT Press, 1990.

VEYNE, Paul. Como se escreve a história e Foucault revoluciona a história. Brasília: Editora 
da UNB, 1982.

Sites

BASBAUM, Ricardo. Perspectivas para o museu no século XXI. http://www.forumpermanen-
te.incubadora.fapesp.br Acessado em 9/04/2008.

CABRAL. Cláudia Piantá Costa. No lugar. O desenho de Siza para Porto Alegre. Disponí-
vel em: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/alvaro-siza-fundacao-ibere-15-08-2008.
html Acessado em : 08/ 06/2009 21:00 hs.

NORONHA, Márcio Pizarro. Arcaico, Moderno, Popular. Reflexões em torno da noção de 
Arcaísmo e a Cultura Visual. http://www.marciopizarro.wordpress.com Acessado em 
23/08/2008-A.

______. Reflexões teóricas em torno de interfaces: psicanálise e interartes e as relações tempo-
-espaço. Agenda e pesquisas em andamento. http://www.marciopizarro.wordpress.com 
Acessado em 23/08/2008-B. ______. Sob o giro da arte na leitura sintomal. Objetos epistemo-
lógicos modernistas, recalque, crítica e morte na leitura historiográfica. http://www.marcio-
pizarro.wordpress.com Acessado em 23/08/2008-C.

SERAPIÃO, Fernando. Fundação Iberê Camargo. Disponível em: http://www.arcoweb.com.
br/arquitetura/alvaro-siza-fundacao-ibere-15-08-2008.html Acessado em 08/06/2009  
21:00 hs.

STERLING, David. As arquiteturas de museus contemporâneos como agentes no sistema de 
arte. http://www.forumpermanente.incubadora.fapesp.br Acessado em 09/04/2008.



576

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

REINVENÇÃO DO CORPO NA REINVENÇÃO DA ARTE: 
O CENÁRIO NOVAIORQUINO E OS HAPPENINGS

Vanessa Séves Deister de Sousa*
vanessadeister@hotmail.com

UEL

Luli Hata**
luli@uel.br

UEL

Resumo
O artigo trata do contexto e das implicações na conformação da linguagem do ha-
ppening, apontando para as questões reflexivas sobre o envolvimento do público na 
produção de uma ação artística em que seu corpo é requisitado de alguma forma, 
assim como o corpo do artista é colocado em cena. Essa participação tem impor-
tância na medida em que ideais igualitários de democracia e liberdade pairam no 
ambiente de gênese dessa linguagem, especialmente na Nova York dos anos 60.

Palavras-chave: Happening; corpo; arte contemporânea

Abstract
This article examines the context and implications in shaping the language of 
performance and happening, pointing to the reflective questions about public 
involvement in the production of an artistic activity where their body is required 
somehow, as well as the artist’s body is put on scene. This participation is impor-
tant in that egalitarian ideals of democracy and freedom flourish in the genesis of 
this language environment, especially in New York of the ‘60s.

Keywords: Happening; body;  contemporary art 

1. As novas possibilidades da arte contemporânea: Nova York

No período subsequente à segunda guerra mundial, os Estados Unidos 
experimentaram um verdadeiro clima de otimismo social, político e econômico. 
Podemos destacar a região de Nova York, quando a cidade ganhou ares de “capital 
cultural do mundo”, dentre outros motivos, devido a presença de artistas oriundos 
de diversos países, tornando-se competitiva, comunicativa e capitalista, com novas 
galerias e museus que se abriam e com colecionadores dispostos a movimentar o 
mercado de arte local, o que propiciou uma atmosfera de efervescência cultural. 
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[...] Em 1963, o sonho americano de liberdade, igualdade e abundância 
parecia poder tornar-se realidade. [...] E, agora, as artes pareciam deter 
um lugar privilegiado nessa visão democrática, não meramente como 
um reflexo de uma sociedade americana vibrante e rejuvenescida, mas 
como um registro ativo da consciência contemporânea – como seu pro-
duto, e também como catalisador (BANES, 1999, p. 15).

A economia possibilitava o apoio, até mesmo por parte do governo, à arte 
de vanguarda americana, que era ao mesmo tempo democrática e refinada, mis-
turando os meios de comunicação a temas populares, no contexto em que  movi-
mentos pelos direitos civis continuavam a acontecer. Ao mesmo tempo, todo esse 
clima de otimismo e explosão cultural também estava vinculado a uma competição 
dos Estados Unidos com a União Soviética, em decorrência da Guerra Fria.   

A fartura, que o pós-guerra já vislumbrava na década de cinquenta, pare-
ceu multiplicar-se exponencialmente na passagem para a década de sessenta, 
quando a cidade tornou-se um ambiente propício para novas experimentações 
no campo da arte, onde os artistas podiam transitar com maior liberdade entre 
as linguagens, favorecidos pelo contexto cultural. E em alguns pontos de Nova 
York, como no bairro Greenwich Village, artistas considerados vanguardistas 
fizeram experimentações com um alto nível de engajamento político e social. 

Esses artistas pretendiam mudar a sociedade, não apenas refletir a res-
peito dela. Para eles, a arte não deveria ser somente uma forma de distração 
ou entretenimento para o público, mas uma maneira de despertar sua consci-
ência política, de moldar seus pensamentos. Mas todos esses ideais só seriam 
possíveis se a arte estivesse totalmente inserida na vida, partindo do princípio 
que artista, obra e espectador seriam todos iguais, agentes modificadores da 
sociedade. Com essas premissas, pode-se dizer que, nos pontos de Nova York 
onde os artistas pretendiam toda essa modificação social, as fronteiras entre as 
linguagens artísticas foram, aos poucos, perdendo força. Ou seja, inserir a arte 
na vida favoreceu a chamada contaminação entre as linguagens.

Sally Banes (1999), levanta uma questão importante para a compreensão 
desse processo de contaminação. Ela afirma que, durante esse período, ocorreu 
uma espécie de nivelamento das diferentes “hierarquias sociais” dentro da arte, 
trazendo para o contexto artístico a questão do sonho americano de igualdade, co-
meçando pelas relações estabelecidas entre os bailarinos de Merce Cunningham:                                                      

[...] Na dança, a prática de Merce Cunningham já nivelara metaforicamente as 
hierarquias em função do corpo, do espaço cênico e do fraseado. As técnicas 
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aleatórias impunham que já não podia uma parte do corpo ou uma área do 
palco reclamar privilégio sobre outra, e nenhum momento em especial tinha 
um “direito” automático de ser moldado como um clímax (BANES 1999, p. 152).

Ao observar a dança de Cunningham, sentimos falta da separação entre 
corpo de baile e “primeiro-bailarino”, conforme as regras do balé clássico. A co-
reografia abrange todo o palco onde todos os integrantes da companhia execu-
tam movimentos que exigem uma técnica clássica apurada, mas dançando ao 
mesmo tempo e ininterruptamente, sem um momento de clímax. Os movimen-
tos exploram todas as possibilidades do corpo sem eleger uma parte especial, 
que propõem, segundo Cohen (2007, p. 43), “uma dança fora de compasso e não 
coreografante” que rompem, dentro da linguagem da dança, as “hierarquias” 
criadas pelo balé clássico. Foram essas as características que passaram a dialo-
gar com as experimentações de John Cage.

John Cage incorporava, em suas composições, sons do cotidiano como 
ruídos diversos, vozes e, principalmente, o silêncio, criando uma espécie de mú-
sica aleatória, que incorporava princípios orientais como os do zen-budismo. 
Podemos dizer que suas experimentações também nivelaram as “hierarquias” da 
música, colocando lado a lado ruídos e notas musicais como equivalentes.  

Aos poucos, nota-se que as regras e especificidades contidas em cada 
linguagem vão se tornando mais flexíveis, a ponto de sumirem (como no caso de 
um primeiro bailarino na dança de Cunningham). Banes diz que isso acontece 
por causa de “um desejo de igualitarismo” entre os bailarinos, para que ocorra 
um “estabelecimento da comunidade em suas danças” (BANES, 1999, p. 152). 
Essas regras diluem-se por conta do desejo dos artistas de se tornarem iguais 
perante si mesmos para, assim, poderem equiparar arte e vida, criando uma 
nova sociedade. 

Sintomaticamente, essas regras se diluem pela vontade dos artistas em 
também estabelecer um “desejo de igualitarismo” entre as categorias artísticas. 
Conforme visto, trata-se de um processo que começa dentro de cada linguagem 
e que necessita expandir-se, encontrando-se com as outras, resgatando a ideia 
de uma arte integral, em que a dança não é mais importante que a música, a cul-
tura erudita se equivale à cultura popular, todos os estilos de pintura presentes 
na história da arte possuem valor equivalente e na qual qualquer pessoa se torna 
tão apto a criar quanto o artista. Ou seja, onde não existem mais distinções entre 
as formas de linguagem, nem mesmo entre a arte e a vida. 
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2. O Espaço “Real”

O público, entretanto, permanecia separado das ações que aconteciam 
sobre o palco, sempre passivo em relação às inquietações dos artistas. Mas para 
que a arte se contaminasse na vida, ela primeiro deveria chocar o público, envol-
ver ator e platéia, pintura e espectador. Com este pensamento, a arte projetou-se 
em direção ao espectador, de maneira a trazê-lo para dentro, convidá-lo a parti-
cipar, criando uma série de novos trabalhos, ações e conceitos que permitiram 
esse envolvimento.

Tais proposições também partiram do contexto das artes visuais, como 
podemos observar em trabalhos como as combine paintings, de Robert Raus-
chenberg. Nelas, o artista se apropria de elementos tridimensionais para fazer 
suas “pinturas”, que não se restringiam mais ao plano bidimensional, dialogando 
com o espaço, propondo múltiplas associações, diluindo as fronteiras entre pin-
tura e escultura e, em contrapartida, indo à busca do espectador. 

Essas características são notadas em trabalhos como Pilgrim (Peregrino, 
1950, fig. 1). Nele o artista traduz seu gesto em cor com pinceladas rápidas e 
soltas na superfície da tela, isto é, destituídas de um compromisso com a re-
presentação de elementos da realidade, conseguindo uma composição dinâmica 
através da vibração das cores que apontam para essa expressividade gestual. 
Entretanto, um elemento novo aparece nessa composição: uma cadeira. Ela não 
está pintada na tela, ou seja, não é a representação de uma cadeira e, sim, trata-
-se do próprio objeto, encostado na tela e apoiado no chão. 

Muitos espectadores poderiam pensar que o objeto estaria ali por acaso, 
mas logo percebem que a cadeira faz parte da tela, pois ela também está pintada 
com algumas faixas de cor, que remetem à composição da pintura. Pode-se dizer, 
então, que esse objeto do espaço real foi incorporado pela pintura. Ou melhor, 
que a cor está saindo da tela e ganhando o espaço real através do objeto. 

Nessa perspectiva, a cadeira faz uma ponte entre a pintura e o ambiente 
onde ela está inserida. O espectador sente que a cadeira faz parte de seu cotidia-
no, do seu espaço e se lembra da função que uma cadeira desempenha, causan-
do tensão entre obra e espectador. Tensão essa que se agrava, caso pensarmos 
na posição que o espectador ficaria se sentasse nesse objeto: de costas para o 
quadro e de frente para o espaço da galeria. 



580

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

Este trabalho de Rauschenberg aponta a posição que a arte toma em dire-
ção ao espaço real. É uma arte que reclama a participação cada vez mais ativa do 
espectador, não apenas com o olho, mas com todo seu corpo, direcionando a visão 
do espectador para o mundo que o cerca, fazendo-o refletir e atuar no espaço real. 

Ainda nessa perspectiva de trabalho, poderíamos citar Jasper Johns. O 
artista também parte da abstração, mas neste caso, em direção à Pop Art. Johns 
também trabalha, numa determinada fase de sua poética, com uma espécie de 
colagem de objetos do cotidiano numa superfície abstrata e expressionista. Pode-
mos dizer que conseguiu unir arte e vida, transcendendo os limites da pintura. A 
esse tipo de colagem, deu-se o nome de assemblage:

[...] termo amplo para colagem tridimensional ou escultura colagem, usan-
do objetos em vez dos papéis colados. Tomou o seu nome e a sua coesão 
na exposição “Arte de Assemblage”, de William C. Seitz, no Museu de Arte 
Moderna de Nova York, no Outono de 1961 (LIPPARD, 1976, p.78). 

Outro artista plástico que se preocupou com o espaço real e com o espectador 
foi Robert Morris (fig. 2). Compartilhando com os ideais do minimalismo, preocupa-
ções como a obra e sua relação com o espaço da galeria, ele levantou, em alguns 

Fig. 1: Robert Rauschenberg, Pilgrim (1950). Técnica mista 
com cadeira de madeira, 200,6 x 137,16 x 48,26 cm . 
Col. Hamburg Kunsthalle.
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trabalhos, uma preocupação excessiva com a escala dos mesmos. Morris procurava 
atingir medidas nem “intimistas”, muito menos “esmagadoras” nessas obras, bus-
cando estabelecer uma relação de “medida ideal” com o corpo do espectador, isto é, 
o artista produzia sua obra refletindo sobre a presença desse corpo na galeria, que 
de certa forma interagia com as obras e que necessitava de maiores reflexões.  

Tais preocupações com a interação entre espectador e obra, obra e espaço, 
ator e plateia, palco e bailarino foram se expandindo. Os “artistas visuais” encon-
traram novas soluções e questionamentos para seus trabalhos, diluindo catego-
rias e criando outros paradigmas. Passaram a produzir obras inclassificáveis que 
ocupavam todo o espaço da galeria, ou preferiram criar obras no espaço natural, 
inserindo-as no mundo real. Assim ocorreu um grande processo de desdobra-
mento da arte “visual” e, posteriormente, novas tentativas de classificações:

[...] A consequência do afrouxamento das categorias e do desmantela-
mento das fronteiras interdisciplinares foi uma década, da metade dos 
anos 60 a meados dos anos 70, em que a arte assumiu muitas formas 
e nomes diferentes: Conceitual, Arte Povera, Processo, Anti-forma, Land, 
Ambiental, Body, Performance e Política (ARCHER, 2008, p.61).

No entanto, alguns artistas preferiam o embate direto com o espectador. En-
travam nas galerias e faziam todo tipo de ações, outros executavam essas ações em 
espaços alternativos, sendo muitos deles “artistas plásticos”. Era uma forma híbrida 
de trabalho que estava surgindo, onde as linguagens da arte (dança, teatro, música, 

Fig. 2: Robert Morris, Sem Título (Vigas em L), 
1965. Compensado pintado, 243,8 x 243,8 x 60,9 
cm (cada). Coleção Philip Johnson, Connecticut. 
Foto: Rudolph Burckhardt.
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literatura, artes visuais e, dentro desta última categoria, escultura, pintura, fotogra-
fia, impressões gráficas etc.) se contaminavam. Essas “ações” ficaram conhecidas 
como happenings, desdobrando-se um pouco mais tarde em performances. 

3. Happenings, performances e transdisciplinaridade

Os happenings e performances são frutos de várias experimentações de 
poetas, pintores, músicos, bailarinos, entre outros, que inseriram em sua poética 
reflexões mais profundas quanto ao corpo humano. Foram Linhas de raciocínio 
que, segundo Biriba, geralmente culminavam na aproximação entre “o corpo do 
artista, a obra e o público num só momento” (apud SANTOS 2008, p.10).

Um artista plástico que atuou na chamada “Escola de Nova York” na déca-
da de 40, destacou-se a ponto de ser considerado um dos principais precursores 
da performance. Seu nome é Jackson Pollock (1912-1956). Grande representante 
do “expressionismo abstrato”, esse artista executava trabalhos que se encon-
tram numa linha tênue entre pintura e dança: 

[...] A action painting que foi exercida por Pollock, nos seus últimos dez 
anos de vida, e por outros artistas americanos e europeus, é uma adapta-
ção da técnica collage – idealizada por Max Ernst – que transforma o ato 
de pintar no tema da obra, e o artista em ator. Grandes lonas estendidas 
no chão funcionam como uma espécie de palco. O artista transita sobre 
as lonas e em volta delas espalhando sua pintura (GLUSBERG 2005, p.27).

Essa nova atitude física de Pollock subverte a imagem do pintor contem-
plativo, a obra passa a ser produto de uma relação corporal do artista com a tela 
que é retirada do cavalete e estendida no chão, possuindo grandes dimensões. 
Assim, a obra nasce da improvisação, do gesto espontâneo do artista, sem um 
projeto prévio, tornando-se registro das relações entre corpo, gesto, tinta e tela. 

A tinta era aspergida sobre a tela no ritmo do gesto, criando uma nova 
“técnica” de pintura, conhecida como dripping. Segundo Beckett, transformando 
Pollock no “primeiro pintor a abandonar toda e qualquer convenção temática 
central e a derramar tinta em vez de usar pincel e paleta” (apud SANTOS 2008, 
p. 5). Seu corpo girava sobre a lona, lançava-se sobre ela, numa espécie de ação 
performática, tornando o espaço da tela um campo de ação, através de um gesto 
que não se restringia às mãos, mas que era feito por todo o seu corpo. Como 
ressalta Glusberg (2005, p. 27) “o próprio pintor, e não somente sua mão e seu 
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braço, move-se no espaço criado pela lona. Seu corpo entra no espaço artístico, 
embora esse corpo não seja a obra em si.”

Pollock aponta com suas action paintings a figura de um pintor que também 
pode participar de seu trabalho, corporalmente, ao menos no ato da criação da 
obra, misturando aspectos cênicos do teatro e da dança, linguagens que necessi-
tam do corpo, com a pintura. Isso abriu caminho para as performances e os happe-
nings que viriam em seguida, sendo eles formas de arte híbrida por excelência:

[...] Poderíamos dizer, numa classificação topológica, que a performance 
se colocaria no limite das artes plásticas e das artes cênicas, sendo uma 
linguagem híbrida que guarda características da primeira enquanto ori-
gem e da segunda enquanto finalidade (COHEN 2007, p.30).

Em meados da década de cinqüenta e início de sessenta, algumas ações 
anteriores às performances propriamente ditas, eram feitas, em sua maioria, por 
artistas visuais que, como Pollock, passaram a utilizar, além de seus desenhos e 
pinturas, seus próprios movimentos no espaço, como meio de expressão:               

[...] Em Nova York, surgiu recentemente um gênero de espetáculo novo 
e contudo esotérico. À primeira vista, uma mistura de exposição de arte 
e performance teatral, os eventos receberam a designação modesta e um 
pouco jocosa de Happenings  (SONTAG, 1987, p.305).

Entretanto, o precursor das principais ideias que se tornariam a base dos 
happenings não foi um artista plástico nem um ator e, sim, um compositor norte-
-americano chamado John Cage (1912-1992): 

[...] Tanto os happenings quanto o fluxus evoluíram a partir de idéias 
das aulas de John Cage em “Composição de Música Experimental”, que 
ele deu na New School for Social Research, de 1956 a 1960. Vários par-
ticipantes de sua turma, em que os alunos faziam apresentações e as 
discutiam, atribuíram o começo dos happenings e suas experiências ali 
(BANES, 1999, p. 76).

Cage tinha influências do futurismo italiano, zen budismo, das teorias te-
atrais de Antonin Artaud e dos dadaístas. Conceitos como aleatoriedade, acaso e 
ênfase no processo em detrimento da obra, entre outros aspectos, foram ampla-
mente explorados pelo músico durante sua trajetória. Essas experiências foram 
absorvidas e difundidas por seus alunos, entre eles, Allan Kaprow, considerado 
o grande idealizador do primeiro trabalho batizado como um happening: “18 ha-
ppennings in six parts” em outubro de 1959:
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[...] O salão está dividido em três salas por paredes de material plástico semi-
transparente. Em cada uma delas, há cadeiras para o público e o espaço onde 
atuarão os artistas. [...]. Os espectadores podem mudar de sala, obedecendo, 
porém, às instruções que receberam, por escrito, ao entrarem na galeria [...]. 
Os seis performers executam ações físicas simples, episódios da vida cotidia-
na – por exemplo espremer laranjas – e leitura de textos e cartazes. Também 
há monólogos, produção de filmes e slides, música com instrumentos de brin-
quedo, ruídos e sons, e pintura [...] (GLUSBERG, 2005, p.33).

A partir dessa descrição podemos perceber algumas características inova-
doras nos happenings. Uma delas reside em seu caráter transdisciplinar1, onde 
os “artistas” podem executar ações, recitar monólogos, projetar slides, pintar, pro-
duzir música e até mesmo dançar, misturando as linguagens através do uso do 
corpo, que se torna cada vez mais presente nos trabalhos. Como aponta Canongia: 

[...] Cage começa a produzir acontecimentos artísticos que unem, em um só 
espetáculo, sua música, a arte de Rauschenberg, a poesia de Olsen, o teatro 
de David Tudor e a dança de Merce Cunningham. Não eram acontecimentos 
artísticos de natureza plástica, nem eventos teatrais ou literários, eram acon-
tecimentos de integração entre todas as linguagens (apud SANTOS 2008, p.6).  

Outra característica dos happenings é o envolvimento do público com a 
ação. Como dito anteriormente, o público permanecia separado das ações que 
aconteciam no palco, sempre passivo em relação às inquietações dos artistas. 
E os artistas desse período visavam tirar o público de sua passividade para ins-
tituir a arte na vida. Portanto, a atividade da plateia era sempre compreendida 
como parte do happening, sendo que não havia mais um palco para separá-los e 
muitas vezes as ações circundavam os espectadores. 

Essa necessidade de envolvimento do espectador, dentre outras propo-
sições dos happenings, parte de uma maneira diferenciada de encarar a arte, 
através da ótica da Live Art:     

[...] A live art é a arte ao vivo e também a arte viva. É uma forma de se 
ver arte em que se procura uma aproximação direta com a vida, em que 
se estimula o espontâneo, o natural, em detrimento do elaborado, do en-
saiado. [...] é um movimento de ruptura que visa dessacralizar a arte [...]. 
A ideia é de resgatar a característica ritual da arte, tirando-a de “espaços 
mortos”, como museus, galerias, teatros, e colocando-a numa posição 
“viva”, modificadora (COHEN, 2007, p.38).

O rompimento da separação entre palco e plateia aproxima quem está 
executando a ação àqueles que estão assistindo, de tal forma que Cohen  ressalta 
que “no processo de atuação não existe uma limitação estético-qualitativa para 

1 No entendimento do 
físico e pensador Basarb 
Nicolescu, a proliferação 
acelerada das discipli-
nas na construção do 
pensamento contemporâ-
neo torna cada vez mais 
ilusória toda unidade do 
conhecimento. Por isso 
ele escreve o “Manifesto 
da Transdisciplinaridade”, 
como uma maneira de 
restabelecer a compreen-
são do mundo presente, 
impossível através da ótica 
disciplinar, que apenas 
proclama que “o campo 
de sua pertinência é 
inesgotável”, esquecendo-
-se das outras disciplinas. 
Dessa forma, o termo 
“transdisciplinaridade” 
propõe uma integração 
entre as diferentes disci-
plinas do conhecimento 
humano, diferentemente 
da “interdisciplinaridade”, 
que pressupõe uma troca, 
porém, com cada discipli-
na mantendo-se em seu 
devido lugar.
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alguém atuar. O processo é anárquico. Cada um pode subir ao palco e ‘dar seu 
recado’” (COHEN, 2007, p.133). Muitas vezes, representar e encenar não eram 
tão importantes quanto experimentar e induzir o espectador a fazer o mesmo. 
Trata-se de um de pensamento que rompeu com as convenções teatrais.

Susan Sontag (1987, p.307) também salienta que “a característica mais 
surpreendente do happening é talvez o tratamento que ele dá ao público. O even-
to parece ter a finalidade de incomodar e maltratar o público.” E ainda completa, 
dizendo que “este envolvimento que agride o público parece fornecer, na falta de 
alguma outra coisa, a espinha dorsal dramática do happening”. 

Outro elemento amplamente trabalhado nos happenings é o tempo. Assim 
como nas performances, os happenings trabalham com o tempo real, quando  o 
corpo do artista está presente executando ações junto aos espectadores, num 
embate “ao vivo”, como aponta Maria Beatriz de Medeiros: 

[...] Artista, obra, público são elementos estéticos da performance. O 
quarto elemento estético é o tempo. A performance artística se dá no 
tempo, sua efemeridade é condição.                                                                                                                          

O tempo também é trabalhado enquanto duração. Pode ser imprevisível, 
durando de dez a quarenta e cinco minutos. Por não possuir enredo, história e 
nenhum momento de clímax, o público muitas vezes tem de ser avisado de seu 
término. O fato pode ser agravado pelo espaço onde essas ações são realizadas, 
que fogem aos convencionais:

[...] Os happenings acontecem em sótãos, pequenas galerias de arte, pá-
tios e pequenos teatros diante de um público que pode variar de trinta a 
cem pessoas. [...] Ele não é apresentado sobre um palco convencional, 
mas um cenário atulhado de objetivos, construídos, montados ou pre-
existentes, ou as três coisas ao mesmo tempo. Nesse cenário, vários 
participantes, que não são atores, executam uma movimentação e utili-
zam objetos de forma antifônica e em uníssono com o acompanhamento 
(eventual) de palavras, sons sem palavras, música, luzes piscando e odo-
res (SONTAG, 1987, p. 305).

Caso essas ações fossem realizadas num palco italiano, provavelmente 
ao final do “espetáculo”, as luzes iriam se apagar. Ao ficarem acesas novamente, 
os “atores” poderiam juntar as mãos e agradecer ao público pela sua presença 
no teatro. Após o gesto de agradecimento, as cortinas se fechariam e as luzes da 
platéia acenderiam, indicando o final do espetáculo. O público entenderia que a 
“ficção” acabou, da mesma maneira que aquele mundo mágico se abriu, ele se 
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fechou novamente. Os espectadores se sentiriam livres para voltarem as suas 
casas refletindo, talvez, sobre aquela ficção. 

Entretanto, os happenings acontecem em espaços “alternativos”, “maltra-
tando” o espectador, envolvendo-o, manipulando o tempo, evocando a experiên-
cia. De modo que qualquer um que presenciou aquela ação sente que também 
poderia estar executando-a. O que explicita a ideia dos artistas em estender a 
arte a todas as pessoas, a rotina diária, à vida.

O happening possui sua gênese na contracultura da década de sessenta, sen-
do uma forma anárquica de arte, pautada na experimentação, no processo, na liber-
dade das ações cotidianas, pois não pode ser reproduzido ou comercializado. No 
entanto, seu registro por meio de vídeos ou fotografias era comum, documentando 
e levando a um maior número de pessoas a informação sobre a ação artística. Mas 
é importante ressaltar que, neste caso, a fotografia ou a filmagem são reproduções e 
não a obra em si que, embora presentificada ao espectador através do registro, não 
o envolve da mesma maneira participativa como no momento de sua ação. 

[...] Os registros permanecerão registros, e, por permanecerem, estarão 
semi-mortos, ainda que capazes de leves ressonâncias. Os registros são 
apenas obscuro reflexo, eco ensurdecido de um prazer para sempre 
ofuscado (MEDEIROS, apud SANTOS, 2008, p.4)

4. Último ato: à guisa de conclusão

Até aqui, os termos performance e happening foram relacionados, aparen-
temente, imbricados. As primeiras manifestações buscavam uma nomeação e 
foram usados termos comuns da língua inglesa – acontecimento, ocorrência (ha-
ppening), atuação, execução (performance) e executante (performer). 

[...] De uma forma estrutural, happening e performance advêm de uma mes-
ma raiz: ambos são movimentos de contestação, tanto no sentido ideológico 
quanto formal; as duas expressões se apóiam na live art, [...] existe uma tonici-
dade para o signo visual em detrimento da palavra etc. (COHEN, 2007, p.135).

Entretanto, como manifestação artística, algumas distinções são propos-
tas. Numa breve comparação, os happenings geralmente são ações realizadas 
em grupo, com caráter anárquico, utilizando-se muito do improviso, sem pos-
sibilidade de repetições. Por outro lado, as performances permitem algumas re-
petições, sendo ações em sua maioria individuais, nas quais a participação do 
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público diminui em relação aos happenings. Já existe uma idéia de “cena” onde 
o performer precisa ter um maior domínio sobre ela e o improviso é menos utili-
zado. “Podemos dizer que a principal característica na passagem do happening 
para a performance é o aumento de esteticidade” (COHEN, 2007, p.134).

Dessa forma, o trajeto que a arte percorreu a partir de meados da década de 
sessenta, possibilitou uma tomada de posição da arte em relação ao corpo. Evocando 
o espectador a participar efetivamente da obra ou inserindo a presença física do artis-
ta, o corpo ganhou grande importância dentro do contexto das artes visuais, levando 
ao enfraquecimento de suas fronteiras frente a outras linguagens, como a dança e o 
teatro, que têm o corpo como elemento fundamental de manifestação artística. 

O corpo, então, foi liberto de preconceitos, tornando-se “efervescente”, 
como ponto de convergência das mais variadas linguagens da arte, posto cons-
tantemente à prova e experimentado em seus limites. Tornou-se território de diá-
logo e expressão de ideologias contraditórias. Esse período pode ser identificado 
como o momento em que a arte redescobre suas possibilidades através do hu-
mano, que é constituído de pele, músculos, veias, pêlos, sentidos, sentimentos e 
pensamentos – corpo individual e também coletivo.
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A GRADE, ENTRE O MODERNO E O CONTEMPORÂNEO
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Resumo
Este trabalho analisa e comenta o contruto teórico da grade, criado no fim dos 
anos setenta pela teórica e crítica de arte norte-americana Rosalind Krauss. Tra-
ta-se, ao mesmo tempo, de um esquema teórico-conceitual e de uma estrutura 
formal, dando conta de uma estratégia poética marcante na modernidade. Visan-
do questionar a permanência e a pertinência de tal estrutura na arte contempo-
rânea, apontamos os diferentes valores que o uso da grade assume na moderni-
dade e na contemporaneidade, salientando para os sentidos variados assumido 
por esse mesmo esquema formal.

Palavras-chave: Grade; modernidade; arte contemporânea; Rosalind Krauss

Abstract
This article analyses and comments the grid, a theoretical construct created in the 
end of the seventies by north-american theorist and art critic Rosalind Krauss. 
Being, at the same time, a conceptual scheme and a formal structure, the grid 
describes a poetical strategy which was remarkable during modernity. Putting in 
question the permanence and the pertinence of that structure to contemporary 
art, we demonstrate different values assumed by its use in modernity or contem-
poraneity, emphasizing the distinct senses carried by the same formal scheme.

Keywords: Grids; modernity; contemporary art; Rosalind Krauss

A grade é um construto teórico que Rosalind Krauss desenvolve em seu ar-
tigo de 1979, Grids. Trata-se, ao mesmo tempo, de um esquema teórico-conceitual 
e de uma estrutura formal, dando conta de uma estratégia poética marcante na 
modernidade. A partir dos questionamentos teóricos e práticos dos anos 60 e 70, 
os artistas têm tomado uma posição mais crítica com relação ao “estado da arte” 
incorporado pela grade. Por isso, do ponto de vista que pretendo desenvolver a 
seguir, a grade tem sentidos e valores diferentes na modernidade e na contempo-
raneidade, podendo ser lida como sintoma de questões diversas neste e naquele 
contexto. Assim, no seu emprego como ferramenta analítica, cabe ao pesquisador 
atentar também às complexidades de cada momento cultural estudado.
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Traçando algo como uma etiologia da estrutura em grade, Rosalind Krauss 
visa a clarificar as contradições que tal estrutura corporifica. Por isso, vale dizer 
que seu emprego do estruturalismo, na abordagem de um dos aspectos notáveis 
da arte moderna, ajuda a delimitar e a isolar o caráter mítico, que teria feito da 
grade algo mais que um atributo propriamente aparente ou visível de determi-
nado conjunto de obras. É como estrutura, incorporando traços de contradições 
irresolvidas, que a grade se deixa isolar como objeto de estudo e discussão, 
tornando-se analisável.

Na modernidade, o jogo de contradições condensado pela grade se insere 
em um contexto histórico marcado pelo surgimento e pela consolidação de no-
vas abordagens científicas do homem e da realidade. Se, na pintura figurativa e 
perspectivista, a visão do artista aparece como transparente em relação a uma 
realidade traduzível em figuras e “objetos” representados, a grade vem estabele-
cer uma opacidade radical, em que a tela ganha o estatuto de um estudo da inte-
ração entre cores e formas, independentemente da representação da realidade 
exterior. Segundo Krauss, essa tendência à opacidade se relaciona à progressiva 
autonomia do visual em relação ao verbal. Conteúdos extrínsecos à pintura dei-
xam, então, de ter lugar de referenciação (ao menos explícita), em telas que não 
servem mais como lugar de projeção, passando a operar como campo de emba-
tes compositivos entre cores e formas. É o que se percebe na tela In the desert 
(1914), de Paul Klee. Ali, a relação de cores sugere uma dinâmica “musical”: efei-
to óptico conseguido através de um encadeamento de nuances, sem qualquer 
remissão à realidade objetiva.

Paul Klee, In the desert. 1914. 
Óleo sobre cartão. 69,7 x 50,6cm. 
Coleção particular.
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Contudo, a prevalência do visual, já no contexto moderno recém esboça-
do, deixa lugar a certas apreensões pessoais da estrutura, e dos procedimentos 
que levam à sua repetição. Essas apreensões pessoais, muitas vezes de fundo 
messiânico/místico, se aproximam, em certos casos, de projeções idealizantes de 
conteúdos literários (ou filosóficos) sobre aquilo que se dá a ver – colocando em 
situação de risco aquela desvinculação cerrada do plástico em relação ao verbal, 
que o advento da grade ajudou a manter isolados. O caso de Mondrian aparece, 
já no texto de Krauss, como exemplar de um uso da estrutura reticular, onde esta 
apresenta-se em toda a sua ambiguidade: ao mesmo tempo que o plano pintado 
está isento de representação, tal modo de conceber a pintura, estabelecendo 
uma paleta limitada às cores primárias e uma composição regida por dois eixos 
perpendiculares, vem envolvida em toda uma justificação extra-pictórica.

Mondrian incorporou, na sua mobilização da estrutura, toda uma ativi-
dade filosófica, fazendo sua abstração ser atravessada por toda uma concepção 
espiritual de mundo que não aparece plenamente visível nas obras, mas que, 
através dos documentos escritos deixados pelo artista, ajudam a compreender a 
consistência de seu uso pessoal da grade. Por isso, em Mondrian, a opacidade é 
fundamentalmente ambígua, já que suas telas deixam o olhar “passar” para um 
campo situado mais além do visível. 

O exemplo de Mondrian aponta, portanto, para o teor simbólico que moti-
vava o uso da grade na modernidade: a introdução de um modo de aproximação 
da verdade, isto é, modo de conhecimento de aspectos da realidade que a ciência 
não era capaz de tangenciar. No calor das vanguardas históricas, a estrutura em 
grade corporificou uma contradição, sem resolvê-la, mas tornando-a vivenciável. 

A autonomia da pintura, cada vez mais evidente, convivia com o desejo 
de, heroicamente, acessar uma verdade que só se tornaria visível através da 
arte. Isso se expressa nos textos e entrevistas deixados pelo artista, muitos deles 
reunidos pelo escritor Michel Seuphor; é o caso do trecho que segue: “Por que 
motivo deverá a beleza universal continuar a aparecer representada em arte sob 
uma forma velada ou oculta, ao passo que nas ciências, por exemplo, a tendência 
se dirige para uma maior clareza possível?” (MONDRIAN apud ELGAR, 1973, p. 
102). A vontade de rivalizar com as ciências, em paralelo ao desejo de uma auto-
nomia do visual sobre o verbal, deu o tom eminentemente moderno do emprego 
da grade em Mondrian.1
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Do moderno ao contemporâneo

A contemporaneidade, marcada pelo fim das vanguardas, bem como da 
linearidade de um progresso civilizatório, vem ainda sendo pontuada pela pre-
sença insistente da estrutura reticular. Mas convém assinalar os sentidos di-
ferentes que esta assume, uma vez liberada de certos valores e motivações. O 
arrefecimento do “calor vanguardista” parece ter aliviado a grade de toda uma 
carga simbólica, pelo menos em sua capacidade de remissão a realidades utópi-
cas. Hoje, a estrutura, em suas aparições ainda recorrentes, pode ser lida como 
sintoma, por exemplo, de um campo artístico expandido, ao qual não cabe mais 
rivalizar com os campos científicos, mas explorar os seus próprios limites. Como 
ressaltou Thierry de Duve (2007), o fato de se fazer pintura, hoje em dia, já deve 
ser encarado como uma decisão poética importante, e um aspecto relevante na 
leitura das obras. Ou seja, a pintura aparece despida de uma autonomia visual 
que legitimava que seu julgamento crítico e interpretação fossem possíveis ape-
nas pela comparação com outras pinturas. Doravante, a pintura, inclusive em 
suas formulações em grade, se coloca num nível de análise compartilhado com 
outros procedimentos poéticos. E isso traz consequências ao sentido e ao valor 
do uso da grade em nossos dias.

Uma via de abordar essa diferença é perceber que, anteriormente, os prin-
cípios de composição regiam com mais prevalência a estruturação formal das 
obras. Se compararmos as telas de Sean Scully (Orange Block, de 2009, ou a série 
Wall of white light, de 1998) e Paul Klee, veremos que a segunda prima por uma 
“musicalidade”, inerente ao jogo de seus elementos, que a faz convergir, mesmo 
que por um efeito de superfície, sobre si mesma, de maneira orgânica. É como 
se, em Klee, a obra ainda funcionasse como um todo, inteiriço e sustentado em 
sua diferença irredutível com relação ao “resto” do mundo.

Tal aspecto não aparece em Scully, onde as manchas coloridas aparecem 
muito mais dispersas e dissolvidas, não se deixando apreender a obra como 
uma interioridade auto-sustentada. Não há ali, a projeção de um núcleo; quanto 
à dinâmica musical, muito específica a muitas abstrações modernas, nesse caso 
se encontra como que emudecida: melancolicamente, a música se retira. Se as 
poéticas de vanguarda conjugavam a estruturação em grade com uma monu-
mentalidade, sem economia de um engajamento propositivo, os feitos artísticos 
contemporâneos mobilizam essa estrutura sem que, ali, o meio pictórico veicule 
qualquer utopia universalizante. A grade, portanto, repete-se em Scully, mas car-
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regada de uma consciência crítica em relação a todo o ímpeto propositivo que, 
justamente, era ativado nas composições modernas, e que, segundo nosso modo 
de leitura, deve fazer parte da apreensão das obras.

Sean Scully, Wall of light, 2003. Óleo sobre tela, 75 x 85”, Galerie Lelong (NY).

A pintura de Scully, desse modo, não acolhe aquele campo projetivo de 
ideais filosóficos, que compunha as contradições do uso moderno da grade. Um 
desprendimento comparável a esse caracteriza a série de pinturas que Gisela 
Waetge apresentou na 5a. Bienal do Mercosul, em 2005. Ali, a pintura aparece 
como resultado de um procedimento, em cujas linhas mestras encontramos a 
formulação do suporte de papel como o receptáculo para um ato. Nesse caso, a 
grade resulta como uma espécie de acidente desejado. Ela é resquício indicial de 
um ato, cuja temporalidade fica indicada nas marcas da tinta sobre o papel.

O ensaio de Rosalind Krauss pode ser tomado, portanto, como um dos 
marcadores históricos de uma consciência crítica em relação à estrutura da gra-
de, tão peculiarmente mobilizada nos eventos da modernidade. Tal consciência 
crítica, assinalada pela posição distanciada que a autora assume em relação ao 
seu assunto, pode ser, finalmente, entendida como sinal de um olhar contempo-
râneo, que coloca sob suspeita os pretextos míticos que na modernidade cons-
tituíram um verdadeiro patamar para uma série de teorias e práticas artísticas. 
Contemporaneamente, a grade ainda pode ser tomada como um aspecto a ser 
analisado nas obras de arte, desde que se esteja atento àquela esfera de valores 
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que, no ensaio de Krauss, foi delimitada. Scully e Waetge fornecem dois exem-
plos da transformação de teor que, sintomaticamente, encaminharam resolu-
ções específicas, criando “estados da arte” que se singularizam, pluralizando um 
campo artístico, cuja expansão depende, também, da repetição crítica de ele-
mentos da tradição moderna. Seja pela dissolução do projeto utópico, seja pelo 
caráter residual da obra, esses dois artistas incorporam na própria permanência 
da estrutura a marca de novas e sutis ambiguidades.
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da alusão aos documentos 
deixados pelo artista. Esse 
modo de ler e de histori-
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MODA: TENSÃO ENTRE ARTE E MERCADO 
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Resumo
Em uma época de progressivas aproximações criativas e crescente ênfase sobre 
a dimensão estética da cada detalhe da vida cotidiana, a inspiração dos designers 
de moda adquiriu liberdade para desenvolver coleções de roupas muito próxi-
mas do mundo da arte. Coleções desenhadas por grandes estilistas revelam um 
valor que vai muito além do território do mercado. Embora a oposição arte-mer-
cado incite a uma permanente tensão dentro desse complexo mundo, as mútuas 
influências e o produtivo diálogo entre moda e arte fornecem um largo espectro 
de possibilidades a serem exploradas, determinando uma nova observação so-
bre as possíveis conexões desses dois universos.

Palavras-chave: Moda, Arte, Mercado. 

Abstract
In a time of increasingly creative approaches and crescent emphasis on the aes-
thetic dimension of every detail of daily life, fashion designers inspiration have 
the freedom to create clothes collections not least of world of art. Collections de-
signed by great stylists reveal an artistic worth that goes beyond the territory of 
market. Although the opposition art-market incites a permanent tension into this 
complex world, the mutual influences and productive dialogue of fashion and art 
gives a large spectrum of possibilities to exploit. That interchange determinates a 
new observation about possible connections between the two universes. 

Keywords: fashion, art, market.

Introdução

Fenômeno bastante investigado na atualidade, os estudos sobre moda têm 
se distribuído por diversos campos de pesquisa, como a sociologia, a antropo-
logia, a psicologia, a semiótica, a história, a economia e a política. Reconheci-
do como digno de reflexão sob diferentes ângulos, muitos autores elegeram-no 
como tema de seus trabalhos. No entanto, sublinhadas as inestimáveis contri-
buições de grande parte dos teóricos, um aspecto que mereceria maior relevo 
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em algumas dessas obras refere-se ao potencial artístico dessa importante ma-
nifestação cultural. 

Atribui-se, com justeza, a instabilidade e o aparato característicos da 
moda, à necessidade que tem o ser humano de afirmar sua posição social por 
meio de sinais externos de poder aquisitivo e diferenciação de classe, ou pelos 
desejos conflitantes de adaptação ao grupo e afastamento individual de suas 
exigências. Reconhece-se, com igual propriedade, o instinto inato que leva o in-
divíduo a procurar formas de seduzir seus iguais pela aparência. Detecta-se, 
também, a corrente mimética que, hoje, invade novas esferas, movendo o fenô-
meno e arrebatando em seu percurso todas as camadas sociais e faixas etárias. 
Denunciam-se os desmandos da sociedade de consumo ao criar as regras da 
obsolescência e rápida substituição das tendências. Perpassa, porém, por esses 
diversos enfoques, polarizando acalorados debates entre alguns autores, uma 
permanente tensão entre arte e mercado, aspectos que nem sempre convivem 
em harmonia dentro do fenômeno. Esse conflito latente faz jus, portanto, a uma 
reflexão mais acurada.

A questão envolve o conceito de indústria cultural, termo usado pela pri-
meira vez por Adorno, em 1947, para designar o conjunto de subsistemas sociais 
e econômicos responsáveis pela intensa produção e difusão de informações e 
valores, assim como pela constituição de novos padrões estéticos, a partir do 
que considerava um processo de industrialização da cultura. Substituía delibe-
radamente, dessa forma, a expressão “cultura de massa” a fim de, segundo seu 
ponto de vista, “excluir de antemão a interpretação que agrada aos advogados da 
coisa” (Adorno, 1986: 92). Estes, a seu ver, pretendiam que se tratasse de algo 
como “uma cultura surgindo espontaneamente das próprias massas, em suma, 
da forma contemporânea da arte popular” (ibid: 92). Para Adorno, entretanto, a 
indústria cultural distinguia-se fundamentalmente dessa arte, por ser a integra-
ção, deliberada e a partir do alto, de seus consumidores, forçando a união dos 
domínios, separados há milênios, do que considerava arte superior ou arte infe-
rior, a seu ver, com prejuízo para ambos. Chegava, dessa maneira, à conclusão 
de que a “arte superior” via-se “frustrada em sua seriedade pela especulação 
sobre o efeito” e a “inferior” perdia, em virtude de sua “domesticação civilizado-
ra”, o elemento de natureza “resistente e rude, que lhe era inerente enquanto o 
controle social não era total” (Adorno, 1986:93).
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Assumindo, assim, uma posição bastante radical e polêmica, concluía que 
a indústria cultural especulava, nesse processo, sobre o estado de consciência e 
inconsciência de milhões de pessoas, fazendo das massas não o fator primeiro, 
mas o elemento secundário, um simples dado de cálculo. “O consumidor não 
é rei, como a indústria cultural gostaria de fazer crer, ele não é o sujeito dessa 
indústria, mas seu objeto” (ibid: 93). 

Defendendo a necessidade de enquadrar a verificação empírica na com-
preensão da sociedade como um todo, sem dispensar um constante trabalho de 
auto-reflexão sobre seus métodos, Adorno analisa, desse modo, o sistema e seus 
pressupostos sociais ou econômicos, investigando possíveis conseqüências cul-
turais e sociológicas. Nesse contexto, desenha-se um conceito subseqüente, o 
de mercado de bens simbólicos, como espaço social regido por leis econômicas 
e organizado em torno de valores e percepções geradas a partir de produtos da 
indústria cultural, como livros, jornais, revistas, cinema, rádio, televisão, publi-
cidade e sistemas informáticos ou multimídia, entre outros. Esses bens são con-
siderados simbólicos por depender estruturalmente da percepção individual ou 
coletiva de seu valor. A moda, portanto, faz parte integrante desse espaço, uma 
vez que o vestuário é um poderoso elemento de identificação do indivíduo den-
tro do sistema de trocas produzido e controlado pelas diferentes mídias.

Na opinião de Adorno, alimentando esse processo e por ele sendo alimen-
tada, “hoje, como sempre, a indústria cultural mantém-se ‘a serviço’ das tercei-
ras pessoas e mantém sua afinidade com o superado processo de circulação do 
capital, que é o comércio, no qual tem origem” (ibid: 94). As mercadorias, desse 
modo, orientar-se-iam “segundo o princípio de sua comercialização e não segun-
do o seu próprio conteúdo e sua figuração adequada” (ibid: 93). Via, assim, que a 
autonomia das obras de arte, que, em sua opinião, quase nunca existira de forma 
pura e fora, pelo contrário, sempre marcada por conexões causais, encontrar-
-se-ia no limite, como que abolida pela indústria cultural. Nesse sentido, os bens 
simbólicos são encarados como instrumentos de reprodução de relações de for-
ça do aparelho econômico e social, condicionando o comportamento do consu-
midor e resguardando uma liberdade individual apenas aparente.

Perspectivas de observação

Os textos de Adorno relativos à indústria cultural, cujo conceito foi desen-
volvido por outros teóricos da Escola de Frankfurt, deixam de contemplar, po-
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rém, o fato de que a comunicação hodierna parece comportar outros diferenciais. 
Hoje, ela própria tem sido a responsável por estruturar as relações sociais e eco-
nômicas, não se limitando a constituir um aspecto ideológico desenvolvido dentro 
de uma estrutura de classes. Wajnman analisa detalhadamente esse aspecto:

“Nesse sentido, a moda é um sistema de comunicação próprio, um vetor 
de organização social. A indústria da moda está sendo desenvolvida no 
sentido de configurar novas formas de relacionamento social que supe-
ram os antigos, cunhando novas identidades dos indivíduos e dos gru-
pos” (Wajnman e Almeida org., 2002: 29).

Em um campo tão específico, não se acredita mais, portanto, em uma acei-
tação totalmente passiva em relação às imposições do mercado. Nota-se, cada 
vez mais, a existência de um diálogo entre o consumidor e a criação industrial. 
De maneira geral, ela tem feito o caminho inverso ao trilhado pela tradicional 
Alta Costura, enquanto ditadora onipotente de tendências, para buscar as ruas 
e, conseqüentemente, a opinião do público, com o objetivo de desenvolver as 
linhas gerais de seus produtos.

Contrariando, entretanto, essa opinião, Baudrillard também apresenta 
uma visão apocalíptica do problema, declarando que vivemos “o tempo dos ob-
jetos (...) existimos segundo seu ritmo e em conformidade com sua sucessão 
permanente” (Baudrillard, sdp: 15). Denuncia, igualmente, a transformação da 
relação consumidor/objeto, ressaltando que a maior preocupação não reside 
mais na utilidade específica de tal bem, mas em sua significação total: é a marca 
que desempenha, aqui, um papel essencial. Quanto à moda, entende que esta 
se insere na reciclagem cultural, uma das dimensões que declara caracterizar a 
sociedade contemporânea: 

“O termo ‘reciclagem’ consegue, de fato, inspirar várias reflexões: evoca 
irresistivelmente o ‘ciclo’ da moda, onde cada qual tem de estar ‘ao cor-
rente’ e de se reciclar todos os anos, todos os meses e todas as estações, 
no vestuário, nos objetos e no carro. Se não o fizer, não é verdadeiro 
cidadão da sociedade de consumo” (Baudrillard, sdp: 104). 

Empresta, assim, ao fenômeno, - que diz ser arbitrário, móvel e cíclico, 
nada acrescentando às qualidades intrínsecas do indivíduo -, um caráter de pro-
fundo constrangimento, podendo determinar, a seu critério, o sucesso ou a rele-
gação social. 
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Considerando as injunções do consumo, inseparáveis do sistema da 
moda, Baudrillard conclui que ela, tal como a cultura de massas, fala a todos 
“para melhor colocar cada um em seu lugar”, reforçando a desigualdade e a dis-
criminação social. Afirma, dessa maneira, que somente as classes privilegiadas 
têm direito à atualidade dos modelos. Os outros têm acesso a eles quando as 
formas já mudaram. 

“A moda é o que há de mais inexplicável: este constrangimento à inovação 
de signos, esta produção contínua de sentido aparentemente arbitrário, 
esta pulsão de sentido e o mistério lógico do seu ciclo (...). Os processos ló-
gicos da moda devem ser alargados à dimensão da ‘cultura’ inteira, a toda 
reprodução de signos, de valores, de relações”. (Baudrillard, 1972: 79). 

Declara, por outro lado, que a beleza em si nada tem a ver com o ciclo 
da moda, sob qualquer interpretação que lhe possa ser atribuída em termos de 
chique, de gosto ou de distinção, sendo apenas “a função exponencial, a raciona-
lização do processo fundamental de produção e de reprodução do material dis-
tintivo” (ibid: 79). Como a moda deve fabricar continuamente o belo, apoiando-se 
para isso na constante denegação da beleza anterior, deduz que um traje verda-
deiramente belo, “definitivamente belo”, poria fim ao sistema.

Ortiz pensa que a perspectiva que assimila a cultura à mercadoria tem 
o mérito de alertar para certos problemas, mas impede a compreensão outros. 
Dentro desse raciocínio, observa que “a cultura, mesmo quando industrializa-
da, não é nunca inteiramente mercadoria, ela encerra um ‘valor de uso’ que é 
intrínseco à sua manifestação” (Ortiz, 2001: 146). A respeito do assunto declara 
preferir a postura de Edgard Morin ao ensinar que a indústria cultural tem uma 
necessidade constante de suplantar uma contradição fundamental entre suas 
estruturas burocratizadas-padronizadas e a originalidade do produto que ela se 
propõe a oferecer. “Seu funcionamento se fundamenta nesses antitéticos: buro-
cracia-invenção, padrão individualidade” (Ortiz, 2001: 147).

Estrutura do imaginário

Nesse sentido, portanto, Ortiz considera perfeita a análise feita por Morin 
sobre as estrelas de cinema por apreendê-las como mercadoria e mito. Realmen-
te, aquele autor, apesar de perceber as determinações do sistema econômico no 
campo cultural e artístico, estrutura seu eixo de reflexão sobre a interação com 
as estruturas do imaginário e seu relevante papel na cultura de massa, diante 
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de um mundo extremamente racionalizado. Essa cultura vai fornecer à vida pri-
vada as imagens e os modelos que materializam suas aspirações, resgatando 
uma evasão em direção a um universo regido pela aventura, pelo movimento 
desenfreado, pela liberdade: “não a liberdade no sentido político do termo, mas 
a liberdade no sentido individual, afetivo, íntimo, da realização das necessidades 
ou instintos inibidos ou proibidos” (Morin, 1997: 90). Conforme entende, a cul-
tura de massa oferece, assim, os mitos condutores dos desejos da coletividade, 
conectando o homem comum, através do produto cultural, ao mundo ideal das 
estrelas e satisfazendo o desejo que cada um tem de “viver seus sonhos e sonhar 
sua vida” (Morin, 1989: 12). 

Do ponto de vista das conseqüências artísticas, para Morin, a indústria 
cultural não esterilizaria a criação, mesmo porque a imaginação desempenharia 
um papel realmente importante em seu seio. Se de um lado há “um impulso ao 
conformismo e o produto padrão”, de outro lado pode ser notado “um impulso 
em direção à criação e à livre invenção” (Morin, 1997: 48). Quanto ao embate 
entre arte e mercado, considera que todo o conjunto dos textos que escreveu “se 
constrói sobre uma recusa do pensamento disjuntivo e constitui um combate 
contra o pensamento redutor” (Morin, i985: XII). Ao investigar o cinema - pro-
duto cultural no qual encontramos equivalência com a moda -, afirma não caber 
a alternativa que, ao considerá-lo indústria, exclui a arte e, ao classificá-lo como 
arte, exclui a indústria. Ao contrário, sublinha a complementaridade que conjuga 
a relação entre os dois aspectos (ibid).

Seria, por outro lado, uma ingenuidade descartar pura e simplesmente a 
análise frankfurtiana. Reconhece isso Ortiz, ao ressaltar que as mudanças estru-
turais, na forma de organização e distribuição da cultura na sociedade moder-
na, inegavelmente existem. Não se reduzem, a seu ver, porém, à sua natureza 
econômica. No entendimento do autor, “a cultura não é simplesmente merca-
doria, ela necessita ainda se impor como legítima. A cultura popular de massa 
é produto da sociedade moderna, mas a lógica da indústria cultural é também 
um processo de hegemonia” (Ortiz, 2001: 147). Devemos, assim, levar em consi-
deração o fato de que, em muitas sociedades, determinados setores da indústria 
de cultura popular de massa são vistos como sinais de ‘status’, o que se associa 
à própria noção de distinção.
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Campo de distinção 

Se levarmos em consideração as análises de Bourdieu sobre o gosto, ve-
remos que elas são reveladoras, proporcionando uma leitura da luta de classes 
através do estilo de vida e escolha estética dos indivíduos, ao estabelecer uma 
hierarquia entre aqueles que são desprovidos de cultura e consomem música 
popular, fazem fotografia, compram nos supermercados, e os mais cultos que 
preferem ouvir “Le Clavecin bien tempere” ou apreciar as obras de Bruegel ou 
Goya, além de freqüentar museus e casas de Alta Costura parisienses (Bourdieu, 
2002: 14).

Bourdieu, em sua análise das relações entre sistemas de classificação (o 
gosto) e as condições existenciais (a classe social), embora admita que o espaço 
social encontra-se hierarquizado, em função de uma desigual distribuição de 
capital, rompe de certa forma com a visão piramidal da sociedade, que atribui, 
a cada classe, uma determinada posição na escala social, por causa de suas 
condições materiais de existência. Considera que nem só o capital econômico 
estrutura esse espaço, existindo outras espécies de capital, como o cultural, o 
social e o simbólico, cujo volume é capaz de determinar as posições dos agentes 
no cenário social. Na base de sua teoria, encontra-se a afirmação de que a vida 
em sociedade é palco de um processo de diferenciação progressiva, que cobre 
todos os campos do mundo social. Cada um desses campos pode ser pensado 
como um espaço de jogo, onde se configuram relações objetivas entre posições 
antagônicas, delimitadas pelas determinações impostas aos jogadores por sua 
situação atual e potencial, na disputa pela distribuição de diferentes tipos de 
capital. As estratégias empregadas dependem do volume e estrutura do capital 
que possuem ou ambicionam, já que o objetivo do jogo é a sua conservação ou 
o seu acúmulo. 

Não sendo espaços cujas fronteiras encontrem-se estritamente delimita-
das, é possível uma articulação entre os referidos campos e, cada um deles, ain-
da que detentor de sua própria lógica e possuindo uma relativa independência, 
encontra-se, assim, fracionado à semelhança das classes sociais. Dessa maneira, 
de um lado, a posição dos agentes em um campo depende de sua posição no 
próprio espaço social e, de outro, verifica-se alguma interpenetração de espaços. 
Isso acontece, também, no terreno da arte, onde a lógica de funcionamento do 
campo econômico tende a forçar entrada, o que explica a diferenciação de valo-
res atribuídos a obras de diversos artistas. 
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Pelo fato das instituições de produção e difusão da moda normalmente 
ocuparem posições polares nos conflitos internos por hegemonia, Bourdieu es-
colhe esse campo como um dos espaços privilegiados para a análise do jogo do 
poder. Debruça-se sobre a Alta Costura mostrando que ela “deve sua estrutura 
à distribuição desigual, entre as diferentes ‘maisons’, da espécie de capital que é 
fator da concorrência nesse campo e, ao mesmo tempo, a condição da entrada 
em tal competição” (Bourdieu, 2004: 115). Chega, desse modo, à conclusão de 
que as características distintivas das instituições de produção e difusão de moda, 
assim como as estratégias por elas utilizadas na luta que as opõe, dependem da 
posição ocupada nessa estrutura. 

Como em todo campo, estabelece-se na moda uma separação entre as 
estratégias estéticas dos dominantes e as dos pretendentes. Os dominantes, mai-
sons já consagradas, como Dior, Balmain e outras, agem sem riscos e sobres-
saem pela recusa ostensiva a estratégias vistosas de distinção. Já a técnica dos 
pretendentes, quase sempre, consiste em romper com convenções em vigor, 
embora dentro dos limites da conveniência e sem colocar em questão o jogo em 
si, dentro do qual querem assumir posição de destaque. À linguagem da exclusi-
vidade, autenticidade e refinamento, que caracteriza os dominantes, a vanguar-
da opõe a marca da ousadia e privilegia a liberdade, a jovialidade e a fantasia. 
Às concessões dos dominantes, ao pactuar com sua época e negociar o capital 
simbólico que acumularam em ganhos temporais, econômicos e políticos, “os 
pretendentes opõem o sacrifício absoluto à arte e às audácias desinteressadas 
da afetação, granjeando assim, pouco a pouco, os serviços de uma parte do apa-
relho de celebração” (ibid: 125).

De outra parte, os representantes das classes dominantes gostam de usar 
a linguagem da arte que se respeita e respeita seu público, muito próxima da-
quela de um marchand de quadros que, no campo das galerias, ocupa posição 
homóloga. Quanto ao campo econômico, a maioria dos jogadores procura apa-
rentar um enganador desinteresse pelas questões materiais, contrapondo, com 
vantagens, os imperativos de amor à arte aos imperativos hipotéticos da gestão 
econômica racional. Atesta essa afirmativa a declaração de Courrèges, pinçada 
por Bourdieu: 

“Só me tornei patrão e industrial em função do amor que tenho pelo que 
eu faço. Minha motivação não é ganhar dinheiro. Eu poderia conseguir 
um enorme faturamento promovendo uma política de facilidade, mas 
isso seria à custa de uma deteriorização em curto prazo de minha marca 
e de uma perda de controle sobre meus produtos” (ibid: 126).
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Dimensão da arte

Na atualidade, quando cada vez mais a moda assume os contornos de um 
grande espetáculo, um dos aspectos mais relevantes do fenômeno vem se tor-
nando essa sua dimensão artística, responsável pelo impulso verdadeiramente 
estético que leva os criadores ao desenvolvimento de seus produtos e passare-
las. Como aponta Lipovetsky, hoje, quando se eclipsa o imperativo do vestuário 
dispendioso, permitindo que todas as formas, estilos e materiais ganhem legi-
timidade nas coleções, tanto as fotografias quanto as apresentações de moda 
escaparam à tendência tradicional: 

“Ao cerimonial silencioso dos desfiles da Alta Costura sucederam os 
shows com som, a ‘festa’ irreal dos manequins em grupo, o efeito pódio 
hiperespetacular e mágico, esse instrumento sublime e publicitário de 
consagração artística da grife” (Lipovetsky, 1991: 122).

Por outro lado, se ao longo do tempo e em todo o mundo a movimen-
tação constante e acelerada do mercado da moda assumiu as feições de uma 
grande indústria, foi sobre o trabalho de estilistas com talento para transformar 
tecidos, linhas e acessórios em formas estéticas capazes de despertar o desejo 
do consumidor que se estruturou esse negócio. Conforme observa Bourdieu, 
“descobrir uma coisa de seu gosto, é se descobrir, é descobrir aquilo que se 
quer (“é exatamente o que eu queria”), aquilo que se tinha a dizer e que não se 
sabia dizer, e que em conseqüência não se sabia” (Bourdieu, 1983: 128).  Entre 
a obra de arte e seu consumidor, existe um terceiro ausente, um medianeiro 
que produziu a obra graças a sua capacidade de transformar o próprio gosto em 
objeto, de transformá-lo de estado de alma ou, mais exatamente, de seu estado 
de corpo em coisa visível (ibid: 128). O artista seria, assim, esse “profissional da 
objetivação”, o mediador que transforma o implícito em explícito, materializando 
o potencial e convertendo o gosto em objeto, “este sentido prático do belo que 
só pode-se conhecer realizando-se” (ibid: 128). “Mais explicitamente, o artista é 
alguém que reconhecemos como tal, reconhecendo-nos naquilo que ele faz, re-
conhecendo naquilo que ele fez aquilo que teríamos feito se soubéssemos fazê-
-lo. É um ‘criador’” (ibid). 

Enfocando o campo da moda sob esse ponto de vista, chegamos à figura 
do estilista fazendo a conexão entre o gosto e o querer. Ao criar um modelo ele 
procura, como todo artista, uma forma perfeita, equilibrando volumes, linhas, 
cores, ritmos. Sobre esses alicerces Mello e Souza constrói o perfil desse profis-
sional: 



603

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

“O costureiro (...) respeita o destino da matéria, a sua ‘vocação formal’, 
descobrindo aquela perfeita adequação entre a cor e a consistência do 
tecido e as linhas gerais do modelo. Como qualquer artista o criador de 
modas inscreve-se dentro do mundo das Formas. E portanto dentro da 
Arte” (Mello e Souza,1993: 33).

Torna-se necessário ressalvar, no entanto, que no instável terreno da 
moda nenhuma verdade é absoluta e nem sempre o que se encontra nas vitrinas 
ou prateleiras faz parte do universo artístico. Ainda que muitos profissionais 
caminhem por esse território, mostrando-se potencialmente capazes de produ-
zir verdadeiras obras-primas, geralmente peças de maior importância e valor 
plástico circunscrevem-se à esfera da Alta Costura.  Somente os criadores desse 
fechado mundo são capazes de atender a uma série de complexos requisitos, 
em termos de pesquisa de materiais, perfeição técnica e confecção manual dos 
produtos concebidos, podendo despender centenas horas de trabalho na cons-
trução de um só modelo. Essas exigências de refinamento, que tornam um ves-
tido realmente único, reconhecível como obra de arte, são quase impossíveis de 
serem contempladas na serialização do produto de moda.

Reflexões finais 

Tendo o vestuário se tornado um bem cultural largamente explorado nas 
sociedades de consumo, cuja política de produção não perde de vista as deman-
das de mercado, convivem, em um mesmo terreno, duas matrizes: a moda-arte, 
a exigir plena liberdade de expressão na criação dos modelos, e a moda-produto-
-industrial, levada a contornar questionamentos sobre o valor artístico ou a ne-
cessidade da mercadoria produzida, para priorizar ponderações sobre rentabili-
dade, métodos de fabricação e comercialização das peças.

É inegável que, a partir do final do século XIX, o fenômeno passou a ser 
regido por um processo de ascendente condicionamento do gosto, ao qual não 
são estranhos os interesses econômicos das elites dominantes.  Para alcançar os 
objetivos comerciais do pólo produtor, o consumo é estimulado por uma recor-
rente ‘mise-en-scène’ construída em torno dos processos de criação e divulgação 
de tendências, que se vêem irrevogavelmente renovadas a cada temporada, tor-
nando artificialmente obsoletas as anteriores. Os agentes envolvidos encontram-
-se, desse modo, comprometidos com a criação ininterrupta de coleções para as 
passarelas de grifes com potencial para transformar seus produtos em ícones 
do desejo. 
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Em um curioso processo de inversão, quanto mais a moda se curva pe-
rante o mundo do mercado, mais se inclina para o universo da arte. Flutuando 
panejamentos e plissados, cobrindo corpos de luz e brilho, redesenhando for-
mas e urdiduras, sob o ir e vir dos modelos assoma uma performance, um espetá-
culo fronteiriço entre moda e arte. Esculturas vivas circulam pelo espaço. Cores 
e texturas compõem a tela de algum mestre da criação que se aventurou por 
território ímpar. Não deixa de ser interessante uma investigação profunda sobre 
os vieses e meandros pelos quais circulam os participantes da trama, iniciantes 
ou consagrados. A cena exibe uma perspectiva múltipla, parecendo se desen-
rolar entre uma justaposição de espelhos, cujas facetas interceptam-se dentro 
de um programado jogo de informações, distorcendo formas, seccionando-as e 
multiplicando seus reflexos até o infinito.

A moda não é um fenômeno de fácil compreensão. Força propulsora de 
desenvolvimento econômico e transformações sociais, produto cultural cuja lin-
guagem simbólica dá vazão a sonhos e transmite informações sobre cada indi-
víduo e o seu mundo, ela tem a capacidade de comunicar muito mais do que se 
pode perceber a um olhar superficial. Acompanhando o tempo, é um sistema 
que abrange do simples vestir cotidiano às profundas implicações de caráter so-
cial ou político. Veículo de expressão artística, ela é criada a partir de um conjun-
to de sentimentos imprecisos, traduzidos no conceito estrutural coincidente que 
parece se propagar pelo mundo, misteriosamente, em ondas cíclicas invisíveis. 
Uma linha comum e nova é captada pelos criadores que, a partir desse registro, 
passam a compor a estética que retratará a fisionomia breve de uma época.  E 
é entre dois pólos, o artístico e o mercadológico, que se organiza o espetáculo, 
imagem da economia reinante, que dirige, a seu critério, a luz dos refletores para 
um ou outro ângulo mais interessante à finalidade última da produção.
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Resumo
Fruta originária do continente Americano, o abacaxi causou grande comoção 
ao ser levado para a Europa. Devido ao grande sucesso que obteve no Velho 
Mundo, o abacaxi tornou-se uma das frutas mais retratadas na história da arte. 
Além de figurar em pontos de destaque em naturezas-mortas, a fruta foi alvo de 
retratos reais e ganhou o status de símbolo da hospitalidade. A partir de então o 
abacaxi foi largamente representando na arte, na arquitetura e no design.

Palavras-chave: Abacaxi, frutas, arte, design, cultura visual.

Abstract
A fruit with origin in the American continent, the pineapple was the cause of a 
big sensation when it was brought to Europe. Due to it’s amazing success on 
the Old Continent, the pineapple became one of the most  portrayed fruits in the 
history of art. Besides of featuring points of emphasis on still lifes, the fruit was 
a motif for royal paintings and received the status of symbol of hospitality. From 
then on the pineapple was largely represented in the art, architecture and design. 

Keywords: Pineapple, fruits, art, design, visual culture.

Ao chegarem as Américas os europeus se surpreenderam ao se depa-
rarem com uma diversidade que para eles era totalmente desconhecida. Tudo 
era novo, desde a fauna, a flora e os habitantes com costumes tão diferentes do 
velho Continente. Esta terra exótica causou fascínio, não apenas aos viajantes 
que aqui estiveram, mas também a todos os que escutaram relatos desse novo 
mundo do outro lado do Atlântico. Logo, fizeram-se imagens e levaram-se lem-
branças das Américas para a Europa com o intuito de mostrar o desconhecido 
aos europeus. Eram retratados os rituais indígenas, as paisagens, os animais e 
tudo de diferente encontrado no novo mundo, como por exemplo, o abacaxi. 

*Roberta Schultz Santos 
é aluna de graduação 
em Design Gráfico pela 
Universidade do Estado de 
Santa Catarina - UDESC. 
Está desenvolvendo seu 
trabalho de conclusão de 
curso sobre a revista Sele-
ções do Reader’s Digest.
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Alexandre Dumas (1802 – 1870) em seu livro Grande Dicionário de Culi-
nária (2006) define abacaxi como:

Fruta originária do Peru, quando madura sua cor puxa para o azul, a fra-
grância lembra a da framboesa, o sabor é doce, o do suco aproximando-
-se do vinho malvasia. Para comer o abacaxi, corte-o em fatias e, para 
eliminar a acidez, mergulhe-as na água ou no vinho, adicionando-lhes 
açúcar. (DUMAS, 2006, p.16)

O ananás, ou abacaxi, é nativo do sul do Brasil e do Paraguai, porém de-
vido a imigração indígena a fruta se espalhou pelo continente americano até as 
ilhas do Caribe. O primeiro encontro entre um europeu e um abacaxi ocorreu 
em quatro de novembro de 1493, quando Cristovão Colombo fazia sua segunda 
expedição pela região do Caribe e atracou em Guadalupe. Lá, Colombo e seus 
marinheiros se depararam com o abacaxi e saborearam essa fruta com gosto e 
formato exótico. Quando Colombo retornou a Europa levando consigo o abacaxi, 
a fruta causou furor nas cortes e rapidamente tornou-se uma celebridade gastro-
nômica. A sua aparência inusitada de uma coroa e sua polpa doce e suculenta 
causaram curiosidade e fascínio entre os europeus. Dessa forma, o ananás foi 
um fator que alimentou o imaginário do fabuloso e do exótico que envolvia a 
descoberta do novo mundo. 

Apesar da estranheza inicial o abacaxi era verdadeiramente apreciado. Há 
diversos relatos de viajantes que elogiam a extravagante fruta, desde portugue-
ses como Fernão Cardim que diz que a fruta tem cheiro de melão só que melhor, 
até franceses como Jean de Léry, que o elege o fruto mais saboroso da América. 

A primeira ilustração de um abacaxi foi feita em 1535 localizada no volu-
me 19 do livro La Historia general de las Índias por Gonzalo Fernández de Oviedo 
y Valdés, um historiador espanhol que esteve na América várias vezes. Nesse li-
vro ele descreve as maravilhas encontradas no novo mundo como a canoa, o tabaco, as 
ocas e o abacaxi. O livro foi um grande sucesso apesar das diversas criticas como a de 
Bartolomé de Las Casas que alegava que “continha tantas mentiras quanto páginas”. 
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Após um tempo, muitas ilustrações de abacaxis foram feitas por botânicos 
para figurar em catálogos de plantas como forma de estudo da fruta. Alguns ob-
tiveram mais sucesso como o alemão Johann Christoph Volkamer, que combina-
va os desenhos das frutas com a paisagem do local onde elas eram encontradas. 
Seus livros com gravuras de frutas e das paisagens de Nuremberg obtiveram 
grande sucesso no século XVII, nos quais o abacaxi apareceu diversas vezes. 
Outro famoso botânico e ilustrador que pintou o abacaxi com fins instrutivos 
foi Georg Dionysius Ehret, quem junto com Carl Linnaeus e George Clifford em 
1738 produziu Hortus Cliffortianus, uma obra-prima dos primórdios da botânica. 
Seu trabalho foi muitíssimo reconhecido na Inglaterra, onde ele passou o resto 
da sua vida ilustrando as plantas mais exóticas da época. 

O famoso pintor neerlandês Albert Eckhout, que veio ao Brasil junto à 
comitiva de Mauricio de Nassau, retratou os nativos brasileiros e as frutas e 
plantas daqui nativas. Seu objetivo com suas enormes telas, diferentemente dos 
ilustradores previamente mencionados, não era a catalogação, mas sim expor 
as maravilhas do novo mundo. Dentre suas doze naturezas-mortas três delas 
continham abacaxis na composição.

Apenas dois séculos depois da “descoberta” do abacaxi que os europeus 
desenvolveram estufas suficientemente boas para se cultivar a fruta. Mesmo 
assim, o abacaxi manteve sua reputação de fruta rara e muito cara, digna ape-

1º Abacaxi ilustrado em 1535 por Gonzalo 
Fernández de Oviedo y Valdés.
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nas dos mais nobres. Tão grande era a reputação do abacaxi que em 1675 o Rei 
Charles II posou para um retrato oficial recebendo do jardineiro real o primeiro 
abacaxi cultivado na Inglaterra, um ato simbólico do privilégio real. Ter um aba-
caxi presente em um banquete era um sinal do mais alto status, ele era posto no 
centro da mesa em um arranjo elaborado sob um pequeno pedestal dando-lhe 
o destaque necessário. Tornou-se muito comum na época o aluguel de abacaxi, 
o qual a anfitriã alugava por apenas um dia para o prazer e encanto de seus co-
mensais. Comensais estes que estavam completamente desavisados do fato e 
consideravam normal não comer a exótica fruta. Após o fim do aluguel o abacaxi 
era vendido para clientes com maior poder financeiro que de fato o comiam. 

O abacaxi se tornou o símbolo de eventos sociais e da hospitalidade; sua 
imagem expressava um sentido de boas vindas, alegria, acolhimento, amizade e 
afeição. Como conseqüência o abacaxi foi incorporado a motivos arquitetônicos 
e a decoração de interiores. Eles apareciam esculpidos em portões e entradas, 
eram estampados nas paredes e nos tecidos, os móveis apresentam relevos em 
formato de abacaxi e as porcelanas e guardanapos eram pintados com motivos 
de abacaxi. O exemplo mais extravagante da utilização do abacaxi na arquitetura 
é na construção chamada Dunmore House na Escócia. A casa construída em 
1761 tem acima da entrada uma cúpula em formato de abacaxi. Sabe-se que 
John Murray foi quem ordenou sua construção, porém a identidade do arqui-
teto é desconhecida. A casa se tornou um símbolo da arquitetura com motivos 

O jardineiro real apresentando a Charles II o pri-
meiro abacaxi cultivado na Inglaterra em 1675 por 
Hendrik Danckerts.
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de fruta devido à perfeição dos entalhes em pedra do abacaxi hexagonal de 14 
metros de altura. 

Os motivos de abacaxi estavam por toda a casa, mas foram principalmen-
te incorporados à mesa. Na coleção do museu Colonial Williamsburg Foundation 
há até um molde de gelatina com relevo de abacaxi, o qual foi produzido por 
volta de 1780. Também havia taças de cerâmica em formato de abacaxi, 
bandejas de frutas e doces incorporando desenhos de abacaxi, jarras, co-
pos e até candelabros. Jogos de chá de porcelana e prata com motivos de 
abacaxi eram também muito comuns.

Os tecidos também recebiam o toque festivo do abacaxi. Na coleção de 
roupas antigas de Meg Andrews há uma roupa masculina de luto, feita de lã, da-
tada da metade do século XVII com um interessante padrão floral com grandes 
abacaxis. Nesta mesma coleção figura também uma saia, originalmente do sécu-
lo XVIII, mas que foi alterada durante o século XIX , que apresenta uma estampa 
semelhante a do casaco. 

De fato a popularidade da fruta passou a ser tão grande que na América 
do Norte durante o século XIX a cultura do abacaxi foi se espalhando. O abacaxi 
havia sido tão incorporado como um elemento de destaque que ele aparecia em 
lugares inusitados, como por exemplo, na fotografia de uma mulher sentada com 
um abacaxi ao seu lado. O retrato é datado de 1866, tirado em Yorkville no estado 
de Illinois nos Estados Unidos da América. Também nos EUA, em cidades mais 
antigas como Nova Iorque ou Boston, ainda podemos ver detalhes de abacaxis 
nas fachadas das casas e dos muros. Há uma casa que possui uma cerca na rua 
West com a 10th em Nova Iorque com abacaxis decorativos no topo das latas 
de lixo. Mesmo nas paredes e portas internas os motivos de abacaxis estavam 
presentes. No exemplo do par de portas de salão mexicanas datadas do fim do 
século XVIII feitas de mogno.  

Através dos séculos a utilização do abacaxi na decoração de casas foi aos 
poucos diminuindo. Nos Estados Unidos da América, o abacaxi é o curiosamen-
te associado a decoração natalidade, possivelmente pela sensação de alegria e 
hospitalidade que a fruta desperta. Atualmente, o uso mais freqüente de decora-
ção com motivos de abacaxis ocorre em festas de temática havaiana. Em geral, 
objetos com formato de abacaxi hoje são considerados kitsch, são tidos como 
decoração de casa de avó. 
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O abacaxi também foi retratado pelo pintor dinamarquês Johan Laurentz 
Jensen, considerado o maior expoente da pintura de natureza morta da Era Dou-
rada Dinamarquesa. Sua habilidade de reproduzir textura e volume é até hoje 
invejada, sendo que em suas pinturas que figuram o abacaxi ele sempre aparece 
de forma gloriosa valorizando a opulência de fruta. 

Devido a popularização do abacaxi durante o século XX, a fruta começou 
a aparecer na arte de uma maneira diferente dos anos anteriores. Ao invés de re-
tratado como objeto de estudo e curiosidade ou como uma fruta exótica e régia, 
o abacaxi tornou-se mais uma comida do cotidiano. Como na aquarela de Diego 
Rivera Vendedora de Piñas, os abacaxis estão no chão sem sequer receber desta-
que. A pintura tem como função retratar a vida das pessoas simples do México, 
as quais tem uma relação de sustento com a fruta e não de reverência. 

A modernista brasileira Tarsila do Amaral inicia sua fase artística Pau-
-Brasil com obras que exaltam a tropicalidade e a brasilidade. Ela pinta a fauna e 
a flora, as cidades e o campo, mostrando as temáticas nacionais. Da mesma for-
ma como no quadro de Rivera, na obra de Tarsila O Vendedor de Frutas o abacaxi 
aparece como um elemento da vida do homem comum. Ele está em destaque 
em comparação as outras frutas do quadro, ganhando importância, porém ele é 
apenas mais uma das frutas. O abacaxi é um dos elementos chave para construir 
a brasilidade da obra, ao mesmo tempo que é só uma fruta para o vendedor. 

Natureza morta de uma cesta de 
frutas e rosas pintada em 1842 
por Johan Laurentz Jense.
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A visão atual que temos do abacaxi não difere muito da que temos em re-
lação a outras frutas. Claramente trata-se de uma fruta que causou muito impac-
to na história e na arte, sendo ele retratado inúmeras vezes. Nesta compilação 
apenas algumas obras e artistas foram selecionados por apresentarem aspectos 
do abacaxi que casavam melhor com a proposta. O tema abacaxi envolve muito 
mais do que foi aqui relatado, ele está presente na cultura popular com o “troféu 
abacaxi” ou com a casa do Bob Esponja Calça Quadrada. Seu impacto nas nossas 
vidas é muito maior do que temos noção, essa fruta que virou moda demonstra a 
relação que os europeus e nos mesmos temos com o nosso país. De fato, trata-se 
de uma fruta que desfrutou de uma intensa rede de significados, transformando-
-se em uma parte essencial da nossa história e cultura. 

Bibliografia

BELLUZZO, Ana Maria de Morais (organizadora). O Brasil dos Viajantes. SP: Objetiva. Me-
talivros, 2000. 

DUMAS, Alexandre. TELLES, André (organizador e tradutor da edição brasileira.). Gran-
de Dicionário de Culinária. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006.

Vendedor de frutas 
pintado em 1925 por 
Tarsila do Amaral.



613

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 
e Crítica da Arte 
e da Imagem

HUE, Sheila Moura. Delícias do Descobrimento: A gastronomia brasileira no século XVI. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009.

Sites acessados no dia 23 de novembro de 2009:

Blog sobre decoração <<http://decoratkaccents.wordpress.com/2008/09/28/what-does-
-the-pineapple-symbolize/ >>

Artigos de Decoração <<http://www.decor-medley.com/pineapple-decor.html>>

Blog pessoal sobre abacaxi <<http://www.tinypineapple.com/gallery/>>

Site sobre História Geral <<http://www.history.org/Christmas/dec_pineapple.cfm>>

http://www.levins.com/pineapple.html

Galeria de Roupas Antigas de Meg Andrews << http://www.meg-andrews.com/articles/



614

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

O ACERVO DE FOTOGRAFIAS SOBRE O CENTRO DE VITÓRIA (ES) E SEU SENTIDO PARA A 
IDENTIDADE CAPIXABA

Aparecido José Cirillo*
josecirillo@hotmail.com

(CNPq/FAPES/PPGA-UFES)
Rosa da Penha Ferreira da Costa**

rosapenha2004@ig.com.br
(Mestranda em Artes – PPGA/UFES)

Resumo
Este artigo baseia-se nos estudos realizados no Programa de Mestrado em Artes, 
na Universidade Federal do Espírito Santo, cujo objetivo é analisar o acervo de 
fotografias de imóveis e paisagens do Centro de Vitória (ES), pertencentes ao 
Arquivo Público Municipal e mostrar sua relevância como patrimônio histórico, 
artístico e cultural. Apresentam-se algumas reflexões acerca da importância des-
se acervo para a construção da memória e identidade da Cidade, entendidas na 
sua dimensão de documentos, pois estas imagens revelam fragmentos das mu-
danças nela ocorridas. Espera-se ainda auxiliar na escrita da História da Arte e 
da cidade capixaba analisando a fotografia como linguagem  e como documento.

Palavras-chave: 1 - História da Arte; 2 - Memória; 3 - Identidade da Cidade; 4 
– Fotografia. 

Abstract
Th is article studies a group of photographies of buildings and sceneries from Vitória’s 
Downtown (ES, Brazil). Th ese photos are under care of the City Hall Public Archive 
and saved as historical, artistic and cultural inheritance. Th ey present themselves as re-
fl ections of the memory and identity of the City along the time, understood as memo-
rial documents and art language. Th ese images reveal fragments of the changes taken 
in downtown place. We hope these archives will allow us writing the history of Espírito 
Santo art – by photos – since art history is understood as city history. 
Keywords: 1 - Art history; 2 – Memories; 3 – Urban Heritage; 4 – Photography.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo é parte da pesquisa em andamento, realizada junto ao Programa 
de Mestrado em Artes, da Universidade Federal do Espírito Santo, que preten-
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de analisar as fotografias existentes no Arquivo Público Municipal de Vitória, as 
quais retratam imóveis e paisagens do Centro de Vitória. Realiza-se um estudo 
comparativo-analítico das imagens ao longo do tempo, evidenciando  as alterações 
ocorridas nessa área da cidade, revelando nuances de alterações da identidade do 
Centro da capital do Espírito Santo; acredita-se estar evidenciando a importância 
deste rico acervo para a memória capixaba e para o patrimônio cultural da cidade.  

A metodologia usada inicialmente é o levantamento bibliográfico e docu-
mental sobre o tema e o agrupamento das diversas fontes escritas. Também está 
sendo feito uma pesquisa no acervo de fotografias do Arquivo Municipal de Vi-
tória, separando entre as mais de oito mil que compõem este acervo, as quais se 
referem aos imóveis e paisagens do Centro da Capital. Em seguida, serão selecio-
nadas as fotografias que comporão o corpus do trabalho, a partir da verificação de 
possíveis recorrências que permitam identificar padrões de captura da paisagem 
e do cotidiano da cidade; buscar-se-á verificar e agrupar aquelas que foram toma-
das, de um mesmo ângulo as edificações e paisagens selecionadas. Esse corpos 
será então analisado, mostrando as alterações ocorridas neste espaço ao longo do 
tempo e sua situação atual. Também se pretende mostrar a importância desse rico 
acervo como patrimônio histórico, artístico e cultural para a construção da memó-
ria e da identidade capixaba, pois não se vê a imagem fotográfica apenas como um 
documento, ou um sintoma da história, mas reconhece-se nela uma nova dimen-
são e complexidade. (DIDI-HURBERMAN, 1998) que podem revelar a complexi-
dade das diretrizes e encargos (BAXANDALL, 2007) que esses fotógrafos, muitos 
anônimos, tiveram que considerar ao realizarem essas imagens– revelam pois as 
relações de troca entre os aparelhos sociais e a dimensão da produção artística.

Vitória é a capital do estado do Espírito Santo. Foi fundada oficialmente em 
8 de setembro de 1551, e possui atualmente cerca de 320.156 habitantes¹. Possui 
um Arquivo Geral, criado com a publicação da Lei Municipal n° 04, artigo 10, item 
n°09, de 2 de abril de 1909, assinada pelo primeiro Prefeito de Vitória, Ceciliano 
Abel de Almeida, que atribuiu ao Secretário do Prefeito Municipal as atividades 
relativas ao arquivamento de documentos públicos: processo, cartas, leis, mapas, 
atas, etc. , que atualmente é subordinado à Secretaria Municipal de Administração.

O Arquivo Histórico é a divisão do Arquivo Geral do Município de Vitória 
responsável pela guarda do conjunto documental constituído por textos, mapas, 
plantas e fotografias, produzidos e/ou recebidos pela administração pública desde 
1800, disponíveis para consulta na instituição, além de uma biblioteca de apoio, com 
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publicações do município e outras de caráter arquivístico. Tem como público usu-
ários diversos: alunos de graduação em história, arquitetura, artes, arquivologia, 
biblioteconomia, mestrandos e doutorandos, bem como escritores, restauradores 
e funcionários da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV).  O acervo fotográfico foi 
constituído por doações recebidas dos moradores do município e foram registradas 
numericamente por ordem de chegada.  Atualmente é composto por cerca de 8000 
fotografias, entre os quais há cerca de 100 negativos em vidro. Seu acervo abrange 
obras referentes aos anos de 1910 a 1993. As fotos após esse período se encontram 
na Secretaria de Cultura e ainda não foram encaminhadas para o Arquivo. Os pri-
meiros registros apontam para a primeira metade do Século XX (1910 a 1950), sen-
do do período entre 1920 e 1950 cerca de um terço dessas fotografias. 

Este Arquivo Municipal, como unidade de informação que beneficia tanto 
o funcionamento da Prefeitura de Vitória (PMV) como a coletividade por meio 
da pesquisa, deve, além de facilitar o trabalho do pesquisador de hoje, tornar o 
acervo acessível, assim como também preservar a memória do Município, as-
sumindo  outro fundamental papel: garantir que gerações vindouras possam 
ter acesso a ele. Sob esse prisma, a instituição tem no seu acervo um conjunto 
documental que representa, segundo Edmondson (2002, p. 9) uma coleção do 
acervo da memória do mundo, pois  

[...] é a memória coletiva e documentada dos povos do mundo – seu patri-
mônio documental - que, por sua vez, representa boa parte do patrimônio 
cultural mundial. Traça a evolução do pensamento, dos descobrimentos 
e das conquistas da sociedade humana. É o legado do passado para a 
comunidade mundial presente e futura.

Tal citação deixa transparecer que um patrimônio cultural só existe, de 
fato, se for devidamente apropriado pela comunidade. Significa que não basta 
guardar um acervo, é necessário preservá-lo, conservá-lo e torná-lo acessível 
para possibilitar de acordo com Mattar (2003, p. 21) o “[...] seu progresso em 
relação às sociedades democráticas, seja pelo aspecto cultural e histórico, seja 
pelo aspecto de sua participação política”. Isto evidencia que, como memória, os 
arquivos devem ser dinâmicos. Deste modo, coube aos técnicos do Arquivo Mu-
nicipal a missão de reunir e encontrar uma ordem no caos gerado pelas infinitas 
doações de imagens fotográficas para os seus arquivos.

Para a identificação das fotos pelo Arquivo Público, foi criado o projeto Cam-
panha de Identificação do Acervo Fotográfico, realizado no período de 1995-1997, 
com os moradores mais antigos da capital, que por meio de uma metodologia de 
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identificação centrada na oralidade, relatos ajudaram na identificação de parte do 
acervo. Esse processo de identificação corresponde ao método filológico, inicial-
mente utilizado pelas pesquisas em História da Arte para atribuição de elementos 
de identificação das obras, visando sua organização e tabulação inicial. Assim, 
fotos foram identificadas por voluntários, sendo que a cada três “identificações” 
iguais por foto, a descrição era aceita pelo grupo que desenvolvia o trabalho de 
classificação e catalogação do acervo fotográfico.  Ainda hoje, o arquivo conta com 
pessoas como o Sr. José Tatagiba que auxiliam na identificação das fotografias. 
Esse acervo do Arquivo Público da PMV é composto por vários conjuntos de foto-
grafias: há imagens referentes a diversos períodos administrativos; fotos relativas 
a obras públicas e serviços urbanos; registros feitos de vários ângulos de paisa-
gens da capital; fotografias de vários monumentos e casarios; além de fotos de 
diversas personalidades; algumas fotos do Município de Vila Velha e dos Estados 
do Rio de Janeiro e São Paulo.  Nas imagens da Ilha de Vitória, percebe-se que 
aspectos da memória do desenvolvimento da cidade, das alterações da paisagem 
com o crescimento urbano; e mesmo alterações no modo como os cidadãos inte-
ragem com a cidade; isto nos leva a pensar essas imagem, de fato, como vestígios 
do processo de construção da identidade da cidade, das noções de pertencimento 
e imaginabilidade (LINCH, 2008) que garantem a coesão cultural. Podemos pensar 
essas imagens como memória da cidade em busca de sua configuração como tal.

2 MEMÓRIA, PATRIMÔNIO, IDENTIDADE E CULTURA

Essas fotografias são documentos, mas também são memória e por isto, 
o primeiro tema a ser desenvolvido nesse trabalho é o surgimento e conceito de 
memória, bem como sua importância para os estudos sobre a fotografia como 
patrimônio. Apesar de muitos pensadores, de diversas áreas do conhecimento, 
trabalharem, ao longo do tempo, o conceito de memória, o referencial teórico uti-
lizado nesse trabalho é especificamente a noção apresentada por Le Goff (2003, 
p. 419, 420), que em seu ensaio, cita diversos estudiosos que por muitos séculos 
preocuparam-se com a questão da memória e traz basicamente o surgimento da 
memória nas ciências humanas (história e antropologia). Também, a descreve no 
campo científico global, abordando-a como a “propriedade de conservar certas 
informações” e remetendo-a a um “conjunto de funções psíquicas”, que “abarca 
a psicologia, a psicofisiologia, a neurofisiologia, a biologia, [...] a psiquiatria” (per-
turbações da memória) e a amnésia (perda total ou parcial da memória).   Para 
este autor (p. 422), o desenvolvimento da cibernética e da biologia: enriqueceram 
o conceito de memória humana consciente; e com isso houve um avanço nas 
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pesquisas, que passaram do “estágio fundamentalmente empírico para um está-
gio mais técnico.

Le Goff (2003, p. 420) cita a aprendizagem e o uso de mnemotécnicas; 
o abandono da idéia de uma atualização mais ou menos mecânica de vestígios 
mnemônicos em favor de concepções mais complexas da atividade mnemônica 
do cérebro e do sistema nervoso: “o processo da memória no homem faz intervir 
não só a ordenação de vestígios, mas também a releitura desses vestígios”. E, 
opondo-se à memória, o autor cita a amnésia, que além de ser uma perturbação 
no indivíduo, pode ser também social: uma falta ou perda da memória coleti-
va nos povos e nas nações, ocorrida voluntária ou involuntariamente, mas que 
pode determinar perturbações graves da identidade coletiva” (p. 421). Destaca-se 
aqui que este ultimo conceito é fundamental para se entender a necessidade de 
se trabalhar esse acervo fotográfico para evitar que o manto do esquecimento 
encubra essa memória da construção da identidade capixaba. Essa preocupação 
em fugir do esquecimento é antiga, e gerou aparelhos culturais com a finalidade 
de manter essa lembrança viva na forma de memória.

Como forma de evitar-se a amnésia coletiva, foram criados pelos reis, ins-
tituições-memória: arquivos, bibliotecas, museus,

Zimrilim (cerca de 1782-1759 a. C.) faz do seu palácio de Mari, onde forma 
encontradas numerosas tabuletas, um centro arquivístico. Em Rãs Shamra, 
na Síria, as escavações do edifício dos arquivos reais de Ougarit permitiram 
encontrar três depósitos de arquivos no palácio: arquivos diplomáticos, fi-
nanceiros e administrativos. Nesse mesmo palácio havia uma biblioteca no 
II milênio antes da nossa era e no século VII a. C. era célebre a biblioteca de 
Assurbanipal, em Nínive. Na época helenística, brilham a grande biblioteca 
de Pergamo e a célebre biblioteca de Alexandria, combinada com o famoso 
museu, criação dos Ptolomeu. (LE GOFF, 2003, p. 429-430)

Os reis também fizeram compor anais que narram seus feitos, e com isto, “le-
vam à fronteira onde a memória se torna história”. Conforme relata Elisseeff (apud 
LE GOFF, 2003, p. 430), os adivinhos passaram a ser guardiões de “um vasto reper-
tório de receitas de governo e a qualidade de arquivista acabou pouco a pouco a per-
tencer” a eles. Tornaram-se “guardiões dos acontecimentos memoráveis próprios 
de cada reinado.” São criados os locais onde os senhores feudais guardam suas 
cartas e demais documentos que apóiam seus direitos em relação ao uso e domínio 
da terra, bem como em relação a genealogia, ou seja, os cartularii, surgindo desta for-
ma a memória feudal. Os reis mantiveram arquivos ambulantes e aproximadamente 
em 1200 surgem os arquivos de chancelaria. Do século XIII ao século XIV há uma 
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proliferação de arquivos notariais (FAVIER, 1958, apud LE GOFF, 2003, p. 445) e com 
o crescimento das cidades criam-se os arquivos urbanos, locais onde são guardados 
documentos que estão relacionados com a identidade coletiva. Também no século 
XIV são feitos os primeiros inventários de arquivos e “em 1356, um tratado interna-
cional (a Paz de Paris entre o delfim e a Savóia) ocupa-se pela primeira vez do destino 
dos arquivos dos países contratantes” (BAUTIER, 1961, apud LE GOFF, 2003, p. 445), 
porém, “durante muito tempo, no domínio literário, a oralidade continua ao lado da 
escrita, e a memória é um dos elementos constitutivos da literatura medieval.” (LE 
GOFF, 2003, p. 445). Não tarda, porém, a criação de sistema mais elaborados e mais 
permanentes para tratar a documentação e a memória coletivas.

De acordo com Ribeiro (200?), a evolução dos sistemas de informação se-
guiram uma certa linearidade até a Revolução Francesa, mantendo a documen-
tação dentro das instituições que as produziam e que estas instituições também 
administravam o uso dessas informações, sendo que este fato foi alterado a par-
tir do início da Revolução Francesa e por influência do racionalismo iluminista”, 
criando a partir de então, uma “preocupação em nacionalizar os bens das classes 
dominantes do Antigo Regime”, surgindo o paradigma custodial, que se afirma e 
consolida-se durante o século XIX e parte do século XX.

Porém, como afirma Ridolphi, uma vez que uma das finalidades básicas 
do arquivo é a preservação do patrimônio documental, “arquivo e memória são 
termos que se entrelaçam”, pois a prática da preservação permite perpetuar os 
“fatos, personagens e valores considerados importantes para o futuro”. 

[...] na atualidade, os arquivos formam as bases de representação dos reposi-
tórios de memória dos grupos sociais. Neles, certamente, estarão registrados 
relatos, tradições, retratos evocados e trazidos à superfície de manifestações, 
ritos do passado. (BELLESSE; GAK, 2004, p. 38 apud RIDOLPHI, 2005).

Mas não podemos esquecer que por mais que a sociedade se desenvolva, es-
tamos cercados pelo passado, ou pela contribuição dele. Segundo McGarry (1999), 
“todas as civilizações são governadas pelos mortos”, de modos sutis e variados: pela 
tradição oral que nos cerca, pelo processo da educação formal e pelas formas mais 
duradouras de perpetuação da informação (bibliotecas, arquivos, museus, galerias 
de arte). Somos influenciados por filósofos, artistas, escritores, etc. 

Para que uma cultura tenha continuidade e se desenvolva, é preciso antes 
de tudo, que ela permaneça e que conserve sua memória e identidade, e para isto 
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precisa dispor de sistemas capazes de armazenar e transmitir as informações, 
conhecimentos, aptidões desenvolvidos ao longo do tempo. Ainda de acordo com 
McGarry, “precisamos do equivalente social de nossas próprias memórias, efeti-
vamente, uma memória social ou cultural”, pois, sem este mecanismo imprescin-
dível “cada nova geração teria que reaprender do início todos os conhecimentos 
e habilidades tão arduamente adquiridos por seus antepassados ao longo do tem-
po.” Assim, vivência vai se tornando memória; memória evocada como lembrança 
que constrói um ponto de confluência: a cultura. Deste modo, memória é condição 
para cultura e identidade. E de acordo com Moraes (2000, p. 100), cultura, identida-
de e memória podem ser consideradas em seus sentidos ampliados, 

como equipamentos, ações, serviços e condições gerais de existência 
que influenciam na qualidade de vida dos indivíduos e sociedade; me-
mória, identidade e cultura são construções históricas, sociais e tecnoló-
gicas; de diferentes níveis de organização e complexidade (movimentos 
sociais, ciência e tecnologia, lazer) numa sociedade articulada à mundia-
lização dos processos sociais e produtivos, com graves e imediatas con-
seqüências para a vida humana. Mas deve ser observado que memória, 
identidade e cultura são, também, construções discursivas.

Ainda de acordo com Moraes, essas construções discursivas tomam formas 
diversas: narrativas orais, imagética ou escrita, pois “são expressões e registros 
possíveis de um tempo e de um grupo, uma expressão de quem quer ser ouvido e 
possui uma linguagem própria”, são “um convite para repensar (e, se necessário, 
reinventar e ressignificar) o nosso campo de conhecimento e intervenção.” Assim, 
podemos pensar o acervo de fotografias do Arquivo Público Municipal da PMV  
como construções discursivas que revelam traços de uma época para a constru-
ção do presente, São memória no tempo agostiniano, essas fotografias são a mate-
rialização do visão, a qual, para santo Agostinho, é uma modalidade do tempo, é o 
presente no instante de sua captura (Santo Agostinho, apud Cirillo 2004).

3 ACERVO FOTOGRÁFICO

A escolha do acervo fotográfico e o recorte provisório realizado se dão 
na medida em que ele, além de documento histórico, se revela como uma cons-
trução discursiva, tendo ainda um grande valor artístico. Vê-se a fotografia para 
além do documento, com pleno conhecimento das várias possibilidades de in-
vestigações poéticas e artísticas passíveis de serem feitas através dela, tirando 
da obscuridade em que se encontra o acervo fotográfico do Arquivo Geral do 
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Município de Vitória, trazendo-o à luz, mostrando a necessidade urgente de pre-
servá-lo, pois conforme descrito por Lopes acerca a fotografia capixaba,  

Infelizmente muito pouco foi preservado, tanto no que se refere às imagens 
produzidas para o poder público, como dos retratos adquiridos pelos repre-
sentantes da elite e da pequena burguesia local. O Estado não dispõe, até o 
momento, de nenhum arquivo específico com banco de dados e cataloga-
ção da iconografia. As bibliotecas e arquivos, que detêm a guarda de um nú-
mero maior ou menor de imagens, não dispõem de serviços de catalogação, 
identificação de fotógrafos e fotografados, nem acondicionam e restauram 
adequadamente esse tipo de material. Além de serem esses critérios neces-
sários à preservação dos acervos, facilitariam ainda a consulta de pesqui-
sadores e interessados. A se manter a atual situação, em curto espaço de 
tempo, nada mais restará da memória visual do Estado. (LOPES, 2004, p. 11)

Reconhecendo na fotografia sua natureza dupla, de registro (documento) 
e de criação (arte), este estudo se propõe a ser tanto uma pesquisa bibliográfica 
como histórica (documental), num trabalho que busca evidenciar a necessidade 
de preservação do acervo, por ser esse um patrimônio cultural e de sua impor-
tância para a preservação da memória capixaba, mostrando as alterações ocorri-
das ao longo do tempo na imagem e paisagem do Centro de Vitória, revelando a 
identidade deste espaço, bem como também apontar caminhos para estudos da 
história através da fotografia (pelo emprego de suas imagens numa postura dia-
lética, como meio de expressão e fonte de descobertas). Tratar a imagem como 
memória, patrimônio e identidade da paisagem da Cidade exige uma reflexão 
sobre o próprio conceito de identidade, porém, nessa fase da pesquisa ainda nos 
centramos no papel documental dessas fotografias, as tratando como memória.

A escolha pelo Centro de Vitória se dá por ser “o patrimônio histórico do 
centro de Vitória [...] mais antigo do que os das cidades de Ouro Preto (MG) e de São 
Paulo (SP)” e nele há construções que datam “da primeira metade do século XVI, 
quando foram construídas, após o rei português Dom João III ter introduzido o sis-
tema de donatários para cada Capitania”². Além se seu grande significado para a ca-
pital capixaba, pois durante muitos anos concentrou o Poder Legislativo e Judiciário 
estaduais, além do Executivo que ali ainda permanece. Também, por muito tempo, 
foi a maior referência no comércio da capital. Possui um Porto, no qual atracam tran-
satlânticos e navios comerciais, o principal teatro do estado, o Teatro Carlos Gomes, 
museus, a Biblioteca Municipal, uma faculdade de música, igrejas, diversas praças, 
parques, um intenso comércio popular, bancos e escolas. Cirillo (2009), afirma que 

Arte e cidade se mesclam numa relação simbiôntica na qual um objeto sen-
sível (obra ou cidade) somente pode ser percebido por um olhar sensível 
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(do sujeito) que ser forma a partir do momento que se coloca frente a frente 
com outros objetos sensíveis do mundo sensível. Assim, a obra, a cidade e 
o sujeito constituem uma tríade inseparável que torna perceptível o mundo 
[...]. Pode-se pensar que as características de uma cidade definem-se pelo 
acúmulo dos resultados dos modos de vida de sua população. Esse modo 
de vida é moldado pelas relações culturais, políticas, econômicas e sócias, 
gradualmente estruturadas pela própria sociedade em correlação com ou-
tras estruturas sociais de influência constante ou apenas históricas em vari-
áveis graus de importância na construção de sua identidade.

Para mostrar a importância do acervo para a preservação da memória, 
uma obra que está sendo tomada como referência é História e Memória, de Jac-
ques Le Goff (2003), na qual o autor conceitua “memória”, buscando em vários 
autores e ao longo do tempo as diversas formas de memória. Também estão sen-
do buscadas referências nos irmãos Tadié, no livro Le sens de la mémoire (TADIÉ; 
TADIÉ, 1999). Para os estudos da história através da fotografia será usado como 
referência o livro Fotografia & História (2001), de Boris Kossoy, pois neste livro 
este autor propõe vários princípios e ações que permitem utilizá-lo como base 
metodológica, além de estudos da Antropologia Visual.

De modo geral, podemos afirmar que estas imagens fotográficas perten-
centes a esse acervo da PMV (exemplos a seguir) são marcas indiciais da me-
mória da Cidade, e guardam, como os cartullaris medievais, as relações de uso 
e ocupação urbana e diante disso, pretendemos contribuir para a preservação 
do patrimônio histórico e artístico capixabas, embora saiba que o valor histórico 
cultural do acervo de fotografias do Arquivo Público Municipal de Vitória faz por 
merecer não apenas uma, mas várias pesquisas que tragam ao conhecimento da 
população esta inesgotável fonte de conhecimento.  

Figura 1 – Foto arquivo 005561 – Cine Glória, em 
frente, Banco Hipotecário e Agrícola do Estado de 
Minas Gerais, à Avenida Jerônimo Monteiro – Data 
precisa: 1936 – Autor: Paes
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Figura 2 – Foto arquivo 001080 – Manifestação Pública à Avenida 
Jerônimo Monteiro. À esquerda, ao fundo, Cine Teatro Glória – 
Década provável: 1940

Figura 3 – Foto arquivo 001102 – Manifestação 
Pública à Avenida Jerônimo Monteiro. À esquerda, 
ao fundo, Cine Teatro Glória – Foto tirada a partir da 
Avenida Jerônimo Monteiro em direção à Florentino 
Avidos - Década provável: 1940



624

Sessão de 
Artigos

(GT1)
História, Teoria 

e Crítica da Arte 
e da Imagem

Figura 4 – Foto arquivo 001100 – Avenida 
Jerônimo Monteiro: à esquerda, ao fundo, 
Cine Teatro Glória – Década provável: 1940

Figura 5 – Foto arquivo 001202 – Avenida 
Jerônimo Monteiro: à esquerda Cine Teatro 
Glória – Foto tirada a partir da Avenida 
Jerônimo Monteiro em direção à Florentino 
Avidos - Década provável: 1940
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4 CONSIDERAÇÕES

De acordo com Le Goff (2003, p. 469) a evolução das sociedades, na se-
gunda metade do Século XX, elucida a importância do papel que a memória 
coletiva desempenha, pois ela faz parte das grandes questões das sociedades de-
senvolvidas e em desenvolvimento, das classes dominantes e dominadas – luta 
pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência e pela promoção. A constituição de 
um aparato da memória social domina todos os problemas da evolução humana, 
pois a memória é um elemento essencial da identidade (individual ou coletiva). 
A memória coletiva é uma conquista, e por isto, instrumento e objeto de poder e 
essas fotografias são uma garantia de não se perder a memória coletiva, além de 
contribuem para a construção da identidade da cidade de Vitória.

Por meio desta pesquisa, é possível perceber que as fotografias que inte-
gram este acervo são um lócus documental, que demonstram como a vida e a 
cultura foram se impregnando na imagem da cidade de Vitória ao longo destas 
oito décadas, impressas em sais de prata, revelados pela mesma luz que a captu-
raram. Essas fotografias parecem ser a poesia da gestação da história da cidade. 
E de acordo com Argan (2005), se estas fotografias são a história da cidade, e se 
a história da Arte pode ser escrita a partir da história da cidade, podemos pensar 
que o avanço dos estudos desse arquivo iconográfico da cidade de Vitória pode 
auxiliar na escritura da história da Arte no Espírito Santo, mas, sem dúvida, estas 
são a história da cidade: das suas ruas, casas, habitantes, festas, etc., enfim, a 
imagem da memória da cidade.

Desta forma, o dinamismo do acervo fotográfico do Centro de Vitória pode 
evidenciar na mediação lembrança-esquecimento, como foi sendo construída e 
transformada a identidade da cidade: coletiva e social. Para Cirillo (2009), a iden-
tidade social, por sua característica de autenticidade, é a força mais influente que 
existe em cada local, 

Essa força é a identidade social pertencente a cada local, cidade ou re-
gião, oferecendo acima de tudo a visualização de sua realidade (a quem 
se dá o tempo de observar), tornando possível vislumbrar, de forma ge-
neralizada, o tipo de sentimento que se produz ali. Nesse caso, torna-se 
impossível observar sem vivenciar, pois local e identidade constroem-se 
mutuamente. Esse conceito é fundamental para a interação da obra com 
a cidade.

Ao que parece, a construção da identidade social parte de um projeto 
poético coletivo que encontra na cultura, em seus traços e padrões, os 
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elementos fomentadores do seu processo de constituição. Retrato da 
cultura, a cidade é uma obra composta por fragmentos, fragmentos sin-
tonizados e em constante movimento, um mosaico de peças flutuantes 
interligadas pela malha da identidade social. [...]. A cultura de uma cidade 
estabelece-se, então, a partir de um conjunto de tendências que eviden-
ciam a intencionalidade do projeto de criação dessa identidade e de uma 
obra que é a cidade e suas evidências.

Finalizamos as reflexões iniciadas neste artigo com algumas propostas: 
que os estudos da História da Arte encontrem um local adequado para os estu-
dos documentais; que as Instituições percebam a urgência em ter uma política 
para que os arquivos não permaneçam como meros depositários e/ou  apenas 
guardiões de documentos, mas que estes se tornem marcas indiciais de uma his-
tória da sociedade e da cultura; uma história dinâmica, em movimento, revelada 
nesses arquivos fotográficos  e que os profissionais da memória e da cultura 
devem fazer da luta pela democratização da memória social um dos imperati-
vos prioritários da sua objetividade científica, pois a “memória, na qual cresce 
a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao 
presente e ao futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva 
para a libertação e não para a servidão dos homens”. (LE GOFF, 2003, p. 471),

Segundo Carlos A. C. Lemos,... a cidade tem que ser encarada como um 
bem cultural de um povo [...] um artefato que pulsa, que vive, que perma-
nentemente se transforma, se auto-devora e expande em novos tecidos 
recriados para atender a outras demandas sucessivas de programas em 
permanente renovação (LEMOS, 1985, p. 47 apud CIRILLO, 2009)
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ALÉM DO OLHAR – AS BONECAS, A MOLDAGEM, A SERIALIZAÇÃO

Anahy Jorge*
anahyjorge@hotmail.com

Universidade Federal de Goiás

Resumo
Esse artigo focaliza as ações de apagamento produzidas durante o processo de 
moldagem dos objetos em argila e em porcelana durante o processo artístico da 
vídeo instalação Além do olhar. Nesse percurso, estarei discutindo aspectos im-
portantes como a argila e o conceito de materialidade; o método de reprodução 
pela moldagem e sua relação com o índice; e os paradoxos trabalhados nesse 
momento da pesquisa, materialidade e imaterialidade, apagamento e visibilida-
de, passado e presente. Algumas instalações, que utilizam a reprodução em ar-
gila, serão analisadas com Copy-82 de Kimiyo Mishima, Ceramics and ashes, de 
Geórgia Kyriakakis, e Além do olhar, de Anahy Jorge.

Palavras-chave: Moldagem em argila; índice; objetos em porcelana

Abstract
Ce travail cherche a focaliser les actions d’effacement réalisées pendant le procédé 
de moulage des objets en argile et en porcelaine durant le processus artistique de la 
vídeo instalation Au-delà du regard. Dans ce parcours, je focalise des aspects impor-
tants comme:  l’argile et le concept de materialité; la methode de reproduction par 
le moulage et sa relation avec l’indice; et les paradoxes travaillés dans ce moment 
de la recherche, immaterilité et materielité, effacement et visibilité, passé et présent 
. Quelques instalations seront analisées comme Copy-82 de Kimiyo Mishima, Cera-
mics and ashes, de Geórgia Kyriakakis, et Au-delà du regard, d’Anahy Jorge.

Keywords: Moulage en argile; índice; objets en porcelaine

Esse texto focaliza o processo de construção da obra Além do olhar, ou 
seja, concentrando-me sobre as atitudes operacionais de apagamento desenvol-
vidas sobre os objetos em argila e porcelana no processo da moldagem em gesso 
e nas reproduções em porcelana e argila comum.

Assim, neste percurso operacional, estarei focalizando o processo de cons-
trução da obra, no qual serão analisados alguns aspectos importantes e significa-
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tivos, tais como: a argila e o conceito de materialidade; o método de reprodução 
pela moldagem e sua relação com o índice; os aspectos inseridos pelo conceito de 
reprodução, como a serialidade e o anonimato; e as dicotomias existentes entre 
materialidade e imaterialidade, apagamento e visibilidade, passado e presente.

1. A argila, a porcelana e o conceito de materialidade – conceitos 
e significações desenvolvidos na obra Além do olhar

Essa dimensão material da vídeo instalação  Além do olhar  é constituída pela 
espacialização de trezentas cabeças de bonecas reproduzidas em argila e porcelana, 
duas vídeos animações, nomes e números de arquivo. Antes de enfocar os conceitos 
desenvolvidos com o procedimento em questão, a moldagem, vou me ater às razões 
que me levaram a escolher esse material arcaico para compor a parte material da obra. 
Posteriormente, aprofundarei o conceito de materialidade contido nesse elemento. 

Por que a presença da argila nessa prática da vídeo instalação? Nesse mo-
mento, a argila emerge dentro do meu percurso artístico uma vez mais. Como 
escultora, tenho uma grande afinidade em modelá-la, de construí-la, de manipu-
lá-la. Mas no processo de elaboração de Além do olhar, a escolha da argila baseou-
-se não somente nessa questão, mas também na sua significação como elemento 
primordial. Ou seja, a sua presença trouxe uma materialidade importante para a 
obra e uma familiaridade1 oriunda de minha formação artística tradicional.

Constituída de elementos internos primordiais como a terra, o fogo, o ar 
e a água2 a argila é considerada pelos pesquisadores como matéria bruta. Sua 
constituição física interna apresenta o silicato de alumínio hidratado. Na utiliza-
ção de objetos artísticos, essa composição introduzida pelos anos de maturação 
no seio da natureza, determinaram seu comportamento processual em etapas.

Como massa, a argila constitui uma reação do material originário do cen-
tro da terra, o magma, que sob a ação da pressão, da temperatura, da erosão e 
da umidade torna-se argila. Nesse processo de maturação, ele emerge de forma 
abundante em países de clima tropical e temperado.3 Este aspecto foi preponde-
rante para a sua inclusão na obra: ser encontrada em todos os países e em espe-
cial nos dois espaços geográficos envolvidos nesta pesquisa –  Brasil e Canadá.

Seu percurso processual se realiza pela metabolização química de cons-
tituintes elementais vindos da natureza. Nesse sentido, todas essas característi-

1 Esse contexto foi apro-
fundado com a influência 
recebida do artista e cera-
mista Divino Jorge.
2 MÈREDIEU, Florence de. 
Histoire materiélle et imma-
térielle de l’art moderne. 
Paris: Bordas cultures, 
1994, p. 40.
3 AMARAL, Aracy; 
KYRIAKAKIS, Geórgia. 
23ª Bienal Internacional 
de São Paulo. São Paulo: 
Fundação Bienal de São 
Paulo, 1996, p. 62.
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cas, a maleabilidade, a plasticidade, elasticidade, a unidade, a capacidade de se 
adaptar a uma forma são únicas e reconhecidas por todos aqueles que traba-
lham com a argila e a cerâmica.

Vista como suporte material, a argila emerge também como metáfora do 
corpo físico. Nesse contexto, emergem características inerentes do material, com 
dualidades humanas como a maleabilidade e a agressividade, a dureza e a doçu-
ra. Como material, ela demonstra um processo de modelagem: ela é maleável, 
endurece com o ar, transforma-se em pedra sólida ao contato com altas tempe-
raturas. Ela apresenta sempre uma consistência diferente, dividindo-se em tipos 
variados segundo sua composição interna.

Entre os vários tipos, eu menciono dois tipos diferentes: a argila comum e 
a porcelana. A porcelana, forma de argila mais resistente as temperaturas mais 
elevadas, intensifica ainda mais profundamente os contextos poéticos de dureza 
e de resistência sempre ligados a esse material. 

Com a perda de água, tanto a porcelana quanto a argila adquirem consistên-
cia firme. Com a presença do fogo, em diferentes temperaturas, ambos os tipos de 
argila transformam-se em cerâmica, ou seja, em rocha dura e inalterável. Atingido 
esse ponto de queima ou sinterização, ambas não retornam ao estado anterior de 
maleabilidade e plasticidade. Desse modo, utilizando a terra, a água e o fogo, obte-
mos os elementos primordiais para a sobrevivência do homem no mundo.

Como menciona Florence de Mèredieu, a modelagem e a queima impreg-
nam a argila de uma manipulação arcaica da matéria.4 Sentimos essa energia 
ao manipulá-la, modelá-la, observando seu comportamento no período da seca-
gem e da queima. Nesse momento, emerge um sentido de ancestralidade. Sua 
manipulação é antiga como o próprio homem, suas histórias se entrelaçam. A 
argila acompanha as manifestações artísticas desde seus instantes primordiais 
por meio de gestos inconscientes e míticos. Como produto, ela transforma-se em 
um corpo material com um processo de manipulação, de queima que, engloba, 
représenta um processo ancestral de manipulação da matéria.

Concluindo, a presença desse material traz algumas significações importan-
tes para Além do olhar. A par de seu conceito de materialidade arcaica, é uma matéria 
oriunda na natureza, presente em quase todas as culturas, e permite a metáfora do 
corpo material físico, além de possuir grande significação no meu percurso artístico.

4 AMARAL, Aracy; 
KYRIAKAKIS, Geórgia. 
23ª Bienal Internacional 
de São Paulo. São Paulo: 
Fundação Bienal de São 
Paulo, 1996, p. 62.
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2. A moldagem em argila e o índice – conceitos e significações na vídeo 
instalação Além do olhar

Estudados os significados de materialidade e de corpo contidos na inser-
ção da argila em Além do olhar, passarei a estudar o processo da moldagem em 
gesso, sua conceituação e o processo de realização de mais de oitocentos objetos 
em porcelana e argila comum. Neste momento, aprofundarei o conceito de índi-
ce presente no ato de moldar objetos.

O processo de moldagem faz parte do contexto da escultura tradicional. 
Para melhor compreendê-lo, focalizo os quatro contexto da escultura: o entalhe, 
a modelagem, a construção e a moldagem. Estes procedimentos trazem conota-
ções que tornam possíveis a inclusão de materiais, pela adição, pela subtração, 
pela reprodução, etc. Podemos incluir todas as operações dentro dessas quatro 
categorias conceituais de realização de uma escultura.

Nessa relação de possibilidades, o procedimento da moldagem emerge como 
condição técnica permitindo a reprodução do objeto. Tais reproduções não são con-
siderados originais mas, extensões impressas e semelhantes do objeto. Dentro des-
sa perspectiva, podemos afirmar que dentre todos os procedimentos, ele se torna o 
mais indiciário. Aquele que traz o contato físico com o seu referente. Essa relação 
de contigüidade se realiza com maior força no contexto fotográfico.  (Ilustração I)

Ilustração I – Moldes e objeto reproduzido em argila
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A fotografia é considerada por alguns autores, uma moldagem do objeto pelo 
truncamento da luz. Existe uma similitude entre os dois procedimentos, a molda-
gem e a fotografia, na medida onde elas são impressões do objeto e extensões de 
seus referentes elaborados por processos diferentes. A base comum é, justamente, 
esse aspecto indiciário. A fotografia estabelece essa relação física com seu referente 
através da luz, enquanto que a moldagem a executa por um processo de pressão. 

Os estudos de Didi-Huberman5 analisam o sentido do procedimento da 
moldagem, suas impressões digitais e seus vestígios deixados nos produtos fi-
nais. A matriz se manifesta em todo o procedimento pela semelhança entre os 
objetos. Ao mesmo tempo, os produtos objetos apresentam aspectos comuns e 
individuais, provando que, nesse processo, os elementos acidentais interferem 
na obra e conduzem a uma individualidade na forma e na textura. A previsibili-
dade não se atualiza na totalidade processual, cada produto e um « ser » único, 
mesmo pertencendo a uma mesma prática de reprodução. (Ilustração II)

Os vestígios poéticos aparecem no contexto espacial. O acaso emerge 
como elemento constante nesse processo em questão. Saber quais fatores alea-
tórios podem interferir de maneira diferente em cada objeto nos leva ao conceito 

Ilustração II - As bonecas em porcelana
5 DIDI-HUBERMAN,  Ge-
orges. L’empreinte. Paris, 
France: Centre Georges 
Pompidou, 1997, p. 193.
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de individualidade. Essas pequenas variáveis acentuam as diferenças entre os 
diversos objetos dentro do espaço da instalação.

Didi-Huberman6 observa que não sabemos o que vai acontecer entre o mo-
delo e a moldagem. A forma final não é totalmente previsível no sentido que não 
é totalmente fiel a seu modelo. Ela aparece sempre como um produto instável e 
que dá a cada reprodução uma característica única. Existem sempre as variações 
de temperatura, modificações de textura, deixando aparecer novos elementos que 
darão a experiência da moldagem sua característica de individualidade. Nesse pro-
cesso, a relação entre o molde, argila e tempo produz diferentes incisões, espessu-
ras, defeitos, bolhas de ar, fendas, etc. Cada objeto torna-se único nas suas imper-
feições. Os estudos de Didi-Huberman estudam o conceito de imprevisibilidade 
contido nesse processo de reprodução onde diversos outros objetos aparecem. 

Esta questão aparece na execução de Além do olhar. Um conjunto de oito-
centos objetos em porcelana e argila foram executados mostrando os vestígios 
desse processo. As marcas aparecem sobre algumas reproduções e, em outras, 
um acabamento foi realizado. No final, podemos dizer que não há duas cabeças 
de bonecas exatamente iguais.

Nesse processo de produção de objetos, a argila líquida e o processo de 
moldagem estabelecem uma relação de cumplicidade. Todos os materiais dúcteis 
são considerados como os mais apropriados para participar do processo de repro-
dução. Eles aderem completamente ao interior do complexo de gesso, captando 
toda a rede de detalhes internos. A argila se adapta com aderência, que seja uma 
argila mais resistente, a porcelana, ou a argila menos resistente, a comum. 

Como conclusão, cada exemplar constitui de uma forma diferente, única, 
apesar da similitude com o complexo da matriz. Aspectos identificatórios são 
discutidos poeticamente junto ao contexto operacional de reprodução, enrique-
cendo assim a experiência. 

3. A produção serial instaura um anonimato dentro de Além do olhar – o 
processo de apagamento

Discutir a questão do índice foi importante por permitir compreender a 
relação do processo da moldagem a partir de um modelo original. Nesse con-

6 DIDI-HUBERMAN, Ge-
orges. L’empreinte. Paris, 
France: Centre Georges 
Pompidou, 1997, p. 26.
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texto, algo importante emerge na produção dos objetos em argila e porcelana: o 
aspecto serial. Primeiramente, aprofundarei essa questão junto com o processo 
de reprodução com moldes. Em um segundo momento, vou me concentrar no 
processo de apagamento aqui desenvolvido: o anonimato.   

Segundo Didi-Huberman, a moldagem se apresenta de duas formas: como 
uma técnica de atelier e como manipulação de um conjunto de formas reutilizáveis 
pela duplicação, pela serialização. Na sua estrutura interna, a moldagem torna 
possível a produção de inúmeros exemplares de uma mesma matriz. Dependendo 
da forma como foi elaborado cada complexo de moldes, ou seja, em várias partes, 
o artista pode produzir uma grande quantidade de objetos em argila.

Ao mesmo tempo em que a serialização viabilizou um aspecto de indivi-
dualidade formal, fato estudado anteriormente, ela torna possível também uma 
discussão sobre o conceito de apagamento. Uma nova forma se origina nesse 
percurso, apagando a anterior. As bonecas sofreram um processo de descaracte-
rização que, metaforicamente, discute o conceito de anonimato. Novas bonecas 
apareceram, distintas da matriz que as gerou.

Em relação a matriz, trata-se também de um processo de apagamento. As 
cabeças de bonecas recebem interferências múltiplas, que apagam as caracte-
rísticas naturais do objeto representado. Entre tantos objetos, a matriz se apaga 
para dar espaço às interferências vindas do processo em questão. Ao mesmo 
tempo, o apagamento e o anonimato emergem via processo de moldagem.

4. Os artistas e a impressão da argila – Kimiyo Mishima et Copy-82,  
Ceramics and ashes, de Geórgia Kyriakakis, e Além do olhar, de Anahy Jorge

A argila se faz presente em muitas produções contemporâneas. Vou me ater 
à análise de duas instalações, a da artista japonesa Kimiyo Mishima e a da brasileira 
Geórgia Kyriakaki, e a examinar as semelhanças e diferenças encontradas no pro-
cesso de moldagem em argila desenvolvido nessas duas obras e em Além do olhar.

A artista japonesa Kimiyo Mishima apresenta uma pesquisa plástica impli-
cando a impressão e a serigrafia sobre a argila. Inicialmente, tais objetos eram im-
pressões de jornais e de posters sobre a superfície de argila. A instalação Copy-82 
apresenta uma série de objetos em argila sobre o muro e dispostos aleatoriamente 
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sobre o chão. Em meio a tantos objetos, nós visualizamos uma profusão de infor-
mações: publicidade, imagens impressas em preto e branco, no caso de jornais, e 
em cores, posters e revistas em desenhos,  caixas e garrafas embaladas dentro de 
jornais, uma gama inusitada de objetos em argila expostas. Uma observação mais 
cuidadosa sobre o conjunto constatou que se trata de uma simulação do caos das 
grandes vilas. O que mais impressiona, é justamente a grande semelhança entre 
os objetos construídos e os verdadeiros objetos da vida cotidiana. As camadas de 
argila captam com precisão todas as dobras e os detalhes de jornais, de revistas, 
etc. Poeticamente, essa semelhança vai a um limite máximo, da reprodução ex-
acerba a discussão sobre a acumulação de detritos produzidos na vida cotidiana. 

Podemos observar que a base do fenômeno de reprodução, os vestígios 
desse processo não existem. A artista não discute o processo de moldagem por 
meio de suas marcas, mas uma capacidade de simular uma realidade completa-
mente inerente ao universo da argila. (Ilustração III)

Por outro lado a instalação Ceramics and ashes, da artista brasileira Geórgia 
Kyriakakis, mostra uma serie de objetos moldados em placas finas de argila, pelí-
culas em argila são envelopes de objetos. Os produtos são objetos, quase desapa-

Ilustração III – Copy-82, Kimiyo Mishima (Shoin, 1992)
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rições no espaço. Aqui, a moldagem se expressa de uma forma diferente, pois a ar-
tista não usa a argila líquida; seus objetos são produtos de uma pressão entre uma 
base de papel e os dedos, dando assim uma maior expressividade a cada produto.

Empilhados, eles tornam-se folhas mortas sob o sol...Apesar da execução 
diferente cada forma são semelhantes. Elas são, ao mesmo tempo, desiguais e 
ligadas pela forma única de execução. Nesse momento, nossas instalações se 
aproximam: Além do olhar e Ceramics and ashes. A parte material da primeira 
instalação mostra a multiplicidade e as variações do mesmo processo de re-
produção da segunda. (Ilustração IV)

Os artistas utilizam a argila de diversas formas: construindo moldes de 
gesso, em argila ou em papel. Todos são seduzidos pela grande plasticidade da 
argila dentro da captação de detalhes. Seja em realizando moldes e reproduzindo 
cabeças de bonecas, como Além do olhar, seja utilizando outros tipos de supor-
tes, a argila recebe docemente a impressão, o contato. 

O caráter serial constitui uma outra importante similitude entre as três 
obras. O ato de repetir o mesmo objeto focaliza uma discussão sobre o processo 

Ilustration IV – Ceramics and ashes, 
de Geórgia Kyriakakis
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existente nas obras: a moldagem em argila. Esse aspecto da reprodução eviden-
cia-se quando se inserem tais objetos moldados no espaço. 

Assim,  observo que o processo da moldagem em argila, em suas variadas 
formas, constituiu um importante elemento de união. Outros conceitos apare-
cem em todas as obras, intensificando  convergências, como o índice, a serialida-
de e o anonimato. Por outro lado, Além do olhar apresenta a moldagem em argila 
e a porcelana líquida como aspectos distintos.

5. Os jogos de memória e o elemento argila: materialidade e imaterialida-
de, visibilidade e apagamento, passado e presente 

Neste momento, aprofundo questões paradoxais que emergem durante a 
prática artística, em especial ao processo de moldagem das bonecas realizadas 
em argila e em porcelana. 

A materialidade e a imaterialidade constitui da grande base das duas dimen-
sões existentes nessa vídeoinstalação. Sua aparição emerge desde a escolha do 
material para ser o suporte, ou seja, a argila, o contraponto com as imagens foto-
gráficas. Esse material traz o princípio do arcaico, do primeiro, da matéria  em si. 

Esse sentido de material, de corpo, se intensifica com o processo da mol-
dagem, que capta a forma de um objeto pelo vazio deixado, pela sua imateria-
lidade. A boneca se faz presente, reproduzindo-se várias vezes, materialmente 
preenchendo esse vazio. O processo se repete inúmeras vezes, entre o vazio do 
molde em gesso e a matéria fluida que a preenche e a completa. No contato entre 
o gesso e a argila, forma-se uma película de porcelana ou argila. 

Esse corpo material engrossará, enrijecerá, secará com a ação do tempo, 
do acaso e de uma intenção artística. Nesse percurso, as imperfeições – bolhas, 
imprevistos, marcas dos moldes – aparecem e desaparecem. Esses vestígios, 
conseqüências de uma imaterialidade no percurso, determinarão a origem de 
cada objeto. Este permanecerá, ou não, trazendo vestígios de todas essas in-
terferências na matéria. Essa dualidade entre a materialidade da argila e a ima-
terialidade de um destino determina um processo da moldagem que se repete, 
constantemente, a cada objeto reproduzido.
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Desse processo de reprodução, emerge uma segunda dicotomia: a visibi-
lidade e o apagamento. No processo de conclusão de cada objeto moldado, os 
vestígios dos moldes tornam-se aparentes, visíveis. Essas marcas realizam um 
processo de apagamento da boneca que serviu de base, de molde. Por sua vez, o 
produto se distancia do que deveria ser uma reprodução exata, uma duplicação. 
Elas tornam-se uma serialização de produtos individuais. Enfim, esse processo 
torna visível processos constantes de apagamento de uma visibilidade.

Nesse percurso, a terceira dualidade permeia todas as etapas de execu-
ção das bonecas em argila e porcelana: o passado e o presente. A boneca de 
porcelana, símbolo de uma época, serviu de molde e traz um passado para o 
trabalho; a execução de cada objeto discute o presente. Por outro lado, a argila, 
como material líquido, pertence a um processo de moldagem que solicita tempo 
para o endurecimento de uma capa, de sua secagem e queima. O tempo se faz 
presente junto com o processo de construção dos objetos. Cada etapa anterior é 
importante para a próxima. Ou seja, à medida que endurece e solidifica, a argila 
fala de um estado anterior no seu presente. 

Assim, concluo que esse processo operacional indiciário entre moldes de 
gesso, objetos em argila e porcelana permitiu uma discussão sobre os jogos de 
memórias, aspectos paradoxais, encontrados na prática artística em questão: o 
material e imaterial, o apagamento e a visibilidade, o passado e o presente. 

6. Conclusão

O processo de moldagem em argila e porcelana líquida viabilizaram uma 
série de discussões importantes sobre algumas dicotomias provenientes da 
prática, como materialidade e imaterialidade, apagamento e visibilidade, pas-
sado e presente. 

O conceito de materialidade emergiu desde a escolha do material até 
a reprodução de todos os objetos realizados e inseridos na vídeoinstalação. 
O contraponto com a imaterialidade emergiu dentro do mesmo processo, do 
vazio ali existente. As questões de visibilidade e apagamento se inseriram no 
mesmo percurso, mais precisamente no processo de acabamento de cada bo-
neca de argila, ou seja, nas marcas da moldagem, nas imperfeições, no acaba-
mento, na pintura com óxidos.
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A atuação dessa ação indiciária da moldagem com um material plástico 
e moldável como a argila transformou-se em base para a discussão desses diá-
logos entre materialidade-imaterialidade, apagamento-visibilidade, de passado–
presente. Esses paradoxos se cruzam, se influenciam como um efeito dominó 
durante a prática artística, viabilizando a emergência de uma carga poética. As-
sim, emergem as cabeças de bonecas, manifestações e cruzamentos paradoxais 
internos importantes para a leitura poética da vídeoinstalação Além do olhar...
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Resumo
Este artigo aborda as duas temporadas da performance-espetáculo Mar(ia-sem-
-ver)gonha, do Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos, realizadas em maio de 
2009 e março de 2010, em Brasília, Ceilândia e Goiânia. O texto detalha alguns 
dos conceitos criados pelo grupo nos últimos cinco anos, com base em auto-
res como Gilles Deleuze, Félix Guattari, Bernard Stiegler e Mário de Andrade, e 
demonstra de que maneira eles foram integrados à prática artística durante as 
apresentações. 

Palavras-chave: Performance; arte contemporânea; Grupo de Pesquisa Corpos 
Informáticos.

Abstract
This paper analyses two seasons of the performance Mar(ia-sem-ver)gonha, by 
Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos [Informatic Bodies Research Group], 
which happened in May 2009 and March 2010, in Brasília, Ceilândia and Goiâ-
nia. It investigates some of the concepts created by the group over the past five 
years, based on authors such as Gilles Deleuze, Félix Guattari, Bernard Stiegler 
and Mário de Andrade, and also presents how their thoughts and theories were 
integrated into the artistic practice during the shows.

Keywords: Performance art; contemporary art; Grupo de Pesquisa Corpos In-
formáticos. 

Freqüente em trechos de beira de estrada, terrenos baldios e canteiros 
Brasil afora, a maria-sem-vergonha (Impatiens walleriana, inquieta até no nome 
científico) era apenas uma planta vulgar, quase uma praga graciosa vinda de 
Zanzibar, até que um artigo do Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos, em 
2007, a transformou em protagonista de teoria filosófica. Integrantes do coletivo 
de artistas, Fernando Aquino e Bia Medeiros estabeleceram que o conceito de 
maria-sem-vergonha vai além daquele de rizoma largamente difundido por Gilles 
Deleuze e Félix Guattari em Mil Platôs, uma vez que ela se dissemina tanto hori-
zontalmente, em raízes afoitas que esquadrinham terrenos, como verticalmente, 
por meio de frutinhos ocos e com muitas sementes, que, ao amadurecer, se rom-
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pem ao mais leve toque. Rizomática, sensível ao contato, impaciente, era questão 
de tempo para ela se tornar musa dos trabalhos do grupo. Em 2009, aconteceu 
o esperado: Mar(ia-sem-ver)gonha, performance-espetáculo do Corpos Informá-
ticos, foi apresentada pela primeira vez no SESC Garagem, em Brasília.

Este, inevitavelmente, é um relato comprometido com Mar(ia-sem-ver)go-
nha. Fiz parte deste trabalho desde o embrião, o DVD Corpos Informáticos. Arte, 
cidade, composição (2009) – no qual apareço durante alguns segundos jogando 
pique-bandeira na Praça dos Três Poderes. Fui uma das monitoras da disciplina 
de graduação Instalação, Performance e Intervenção Urbana, ministrada no pri-
meiro semestre de 2009 por Bia Medeiros no Departamento de Artes Visuais na 
Universidade de Brasília – cuja turma criou figurinos, colaborou com idéias de 
ações e formou grande parte do corpo coletivo do espetáculo, em maio daquele 
ano. Integrei como performadora1 as duas montagens, em todas as apresentações, 
e observei de perto as mutações, as adaptações a cada espaço. Tal envolvimento 
me oferece a segurança para fazer de Mar(ia-sem-ver)gonha meu objeto de análise.

Formado em 1992, o  Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos se destaca 
por ser não somente um coletivo artístico, mas um produtor de pensamento 
estético relacionado à performance e ao corpo em relação com a cidade e com 
os meios tecnológicos. De acordo com Bia Medeiros (2006, p. 9), “seu objetivo 
primeiro era interrogar as possíveis relações entre, por um lado, o corpo real, o 
corpo-carne, o corpo presença, isto é, o corpo da linguagem artística Performan-
ce, [...], do outro lado, a tecnologia.”

Maria-sem-vergonha: rizoma à brasileira, apropriado pelo Grupo Corpos Informáticos

1 Termo utilizado por 
pesquisadores iberoameri-
canos, com destaque para 
o mexicano Felipe Ehren-
berg, em substituição ao 
anglicismo performer, e 
que denomina o artista de 
performance. No Brasil, 
foi amplamente adotado 
por Renato Ferracini 
(UNICAMP/Grupo Lume) 
e Fernando Pinheiro Villar 
(UnB), entre outros.
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Foi pensando sobre performance e o privilégio do abandono, conforme 
descrito em uma poesia de Manoel de Barros, que o Corpos Informáticos chegou 
à  maria-sem-vergonha. Segundo os escritos do grupo, a planta carrega em seu 
nome uma prática imprescindível para a performance: “ia-sem-ver”. “Fim do pri-
vilégio da visão na arte, valorização de nossos outros sete sentidos (tato, olfato, 
audição, paladar, equilíbrio, percepção espaço-temporal, tesão).” (AZAMBUJA, 
MARTINS e MEDEIROS , 2009, p. 17)

No repertório do Corpos Informáticos, a maria-sem-vergonha está relacio-
nada a outros conceitos explorados em livros e artigos desde 2006. Um deles é 
o de Composição Urbana – CU, assim definida pelo coletivo: “CU tem a mesma 
importância que o pipoqueiro, o carroceiro, as pessoas na parada de ônibus, 
o cd pirata, o bar [...] Composição Urbana, expressão-errante-cidade, multi-hu-
mana-mídia.” (AQUINO e MEDEIROS, 2007) Composição, nesse aspecto, é uma 
apropriação da leitura consagrada por Bernard Stiegler, ou seja, é a alimentação 
renovadora do sincrônico através da absorção do diacrônico, da diferença, da 
singularidade. Para o Corpos Informáticos, compor não é harmonizar espaços 
nem desarticulá-los, e sim aproximá-los num processo de relações. “[...] a arte 
compõe, busca o conflito, revela o aflito, o imperceptível da linguagem. A arte é 
conflito, aquele de estar só e ser tudo em sendo todo com o desejo e no flerte; 
aquele de estar junto e permanecer uno em sendo tudo no desejo.” (AQUINO e 
MEDEIROS, 2007)

Uma Composição Urbana, afirma o Corpos Informáticos, permite que 
as amarras da relação sujeito/objeto sejam desfeitas e que surjam ambiên-
cias. “[...] preferimos encarar todo ser como ambiência, ou seja, junção de 
espaços desterritorializados, rizomáticos, espaços que, antes de se constituir 
como, são espaços, são húmus.” (AQUINO e MEDEIROS, 2007) Quando a 
composição se dá por meio de telepresença e de outros recursos oferecidos 
pela tecnologia, fala-se em Ueb Arte Iterativa – UAI (Ueb aqui como regurgita-
ção da cultura “global” estadunidense). “CU exacerba o encontro onde seres 
compõem com o outro, com a polis. UAI busca o outro no espaço virtual do 
atual. A internet, aqui, é entendida como urbis.” (AZAMBUJA, MARTINS e 
MEDEIROS , 2009, p. 29)

Próprios da composição, os processos iterativos são processos de repeti-
ção contaminados com o fluxo da cidade. “Iterativo diz respeito a qualquer fenô-
meno que não se reproduz exatamente igual.” (AZAMBUJA, MARTINS e MEDEI-
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ROS, 2009, p. 19) A arte iterativa, segundo o Corpos Informáticos, não intervém 
nem interfere na paisagem, na natureza, no outro ou na cidade: ela compõe, põe 
com e é com-posta pelo errante. “Os processos iterativos aceitam, desejam, in-
-corpo-ram um compartilhar não reduzindo a criação a um sentido imposto uni-
lateralmente pelo artista, mas abrindo-se a uma escuta ao irredutível do outro.” 
(AQUINO e MEDEIROS, 2007)

Como prática artística para vivenciar a Composição Urbana, desabro-
char para a partilha, o Corpos Informáticos elegeu a performance. “Aquela 
que não se dá prioritariamente dentro de espaços institucionalizados, aquela 
que deseja a composição, no espaço também iterativo da cidade onde o corpo, 
sempre ser social, age.” (AZAMBUJA, MARTINS e MEDEIROS , 2009, p. 16) O 
elemento de diálogo escolhido pelo coletivo, bastante afim ao próprio nome 
deste, é o lixo gerado pela obsolescência dos aparelhos tecnológicos, como 
computadores, teclados, mouses, aparelhos de telefonia celular e faxes, entre 
outros. São as chamadas parafernálias-ambiência. “A arte – CU, UAI – trabalha 
a reciclagem desse lixo, a re-visitação de corpos, a redefinição de objeto, a 
reciclagem do modo de usar os utensílios eletrônicos e virtuais.” (AQUINO e 
MEDEIROS, 2007)

As premissas aqui brevemente apresentadas serviram de impulso para 
uma série de ações do Corpos Informáticos. Uma delas foi a exposição Bia 
Medeiros: Trajetórias do Corpo, realizada em 2008 nos centros da Caixa Cul-
tural de Brasília e do Rio de Janeiro. Nessa mostra, uma retrospectiva da 
produção de Medeiros e do coletivo, estavam em constante exibição, entre 
outras, as videoartes Pique-bandeira, no qual o grupo disputa partidas do jogo 
na Praça dos Três Poderes, Choco Cristo, em que componentes do Corpos 
vendem chocolates em Brasília com o formato de Cristo crucificado, e C.U. 01, 
reunião de composições urbanas nos gramados de Brasília. Havia ainda uma 
sala com chão de gramíneas, em referência ao rizoma – elemento reaprovei-
tado na exposição Mar(ia-sem-ver)gonha para-fernálias, realizada também em 
2008 no Espaço Piloto da Universidade de Brasília. Definida pelo grupo como 
“composição/decomposição (Spinoza) urbana em espaço in-situ”2, a mostra, 
e especialmente a performance na noite de abertura desta, compunha com 
parafernálias eletrônicas, rizoma de maria-sem-vergonha e gramíneas, em te-
lepresença.

2 Blog do Grupo de Pesqui-
sa Corpos Informáticos. 
Disponível em: http://cor-
pos.blogspot.com/2008/10/
maria-sem-vergonha-para-
-fernlias-uma.html.
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Na rua e no teatro, uma proposta híbrida

Espécie de catálogo visual da exposição Bia Medeiros: Trajetórias do Cor-
po, o DVD Corpos Informáticos. Arte, cidade, composição ficou pronto no início de 
2009, com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura do 
Distrito Federal. Com projeto de Márcio H. Mota e Bia Medeiros, ele reúne vídeos 
e fotografias de trabalhos do coletivo desde 1992, além de um encarte em cores 
com 96 páginas recheadas de fotos e artigos relacionados às composições urba-
nas do grupo. O carro-chefe do DVD é C.U. O filme, curta-metragem que conden-
sa os experimentos do coletivo de 2006 a 2009. Para o lançamento do trabalho, o 
Corpos Informáticos conseguiu duas datas no Teatro SESC Garagem, na Asa Sul 
de Brasília: dias 30 e 31 de maio de 2009.

Estávamos em março daquele ano, início do calendário letivo da Univer-
sidade de Brasília, e Bia Medeiros me convidou para ser uma das monitoras da 
disciplina Instalação, Performance e Intervenção Urbana, na graduação do Ins-
tituto de Artes. À frente, tínhamos um desafio: em pouco menos de três meses, 
oferecer aos estudantes uma formação teórica mínima sobre performance, dar 
espaço para a pesquisa de linguagem de cada um deles, conciliar singularidades 
e compor, com eles e com os integrantes do Corpos Informáticos, uma ação com 
cerca de uma hora de duração. Mar(ia-sem-ver)gonha foi, assim, fruto de um sau-
dável abandono ao desenrolar daqueles meses, daquela disciplina acadêmica, 
desde seus primeiros momentos. 

Performadores do Corpos Informáticos em Mar(ia-sem-ver)gonha para-fernálias (2008)
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Miraculosamente, a turma reunida pela disciplina era aplicada e empolga-
da na medida para a tarefa que lhe foi proposta. E o período de tempo foi justo o 
suficiente para realizarmos todas as etapas descritas acima, com direito a alguns 
sábados em mutirão para a montagem dos figurinos. O processo teve como pon-
to de partida o curta-metragem CU, o filme, as palavras e ações nele incluídas, e 
foi colaborativo e pródigo em idéias. Nos dias próximos à primeira apresentação, 
a integração entre os estudantes parecia de longa data, mesmo que fossem de 
períodos acadêmicos distintos e mesmo de outras formações, como música e 
comunicação social. Vale ressaltar que tal atmosfera de afinidade e igualdade de 
condições foi em muito influenciada pela própria Bia Medeiros, cuja estratégia 
foi a de evitar o uso da autoridade de professora e liderar as atividades apenas 
como alguém com mais experiência no assunto.

Foi da coletividade que saiu a sugestão de iniciar a performance-espetáculo 
não no SESC Garagem, mas em um ponto de ônibus na W3 Sul, uma das vias com 
mais forte fluxo de veículos no Plano Piloto. E assim ficou estabelecido, mesmo no 
material de divulgação das apresentações: início às 20h30 no ponto de ônibus. A 
ação começava simultaneamente dentro de um ônibus em movimento, onde um 
grupo de performadores convidava os passageiros para o espetáculo, e na parada 
de ônibus, com diversas ações individuais. Uma pessoa cortava metodicamente 
um rolo de papel higiênico, picote a picote; outro, no alto da estrutura de cobertura 
do ponto, lia passagens de um livro ali encontrado e fazia sinais para os ônibus 
que percorriam a via; outro ainda, ostentando uma caixa com doces e balas, nega-
va-se a vender os quitutes e os comia na frente dos participadores. 

Quando o primeiro grupo de performadores enfim chegava ao ponto, o 
grupo completo e o público eram convidados a executar um tour por aquelas 
redondezas, conduzidos por uma guia vestida a caráter – de terninho, lenço no 
pescoço, coque e salto alto. Com um megafone na mão e a cabeça nas seratas 
futuristas e no discurso dadá, ela ora falava sobre a grama de um jardim na cal-
çada (onde performadoras vestidas como mulheres-planta faziam as vezes de 
maria-sem-vergonha), ora chamava aos berros uma costureira, de nome Dina, 
que havia deixado no portão de sua casa o aviso: se precisar, chame. Nas duas 
noites, o público clamou por Dina, sem sucesso. 

A mesma guia estabelecia uma linha imaginária, espécie de Equador no 
meio de Brasília, onde se instaurava o reino do UAI, bem na divisa dos blocos W 
e U da quadra 713/913 sul. Rompidos os limites da linha, os participadores eram 
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convidados a pular uma enorme amarelinha binária, numeradas no chão da rua 
apenas com números 0 e 1, como a linguagem de programação dos computado-
res. No final, em vez do céu, encontravam a inscrição CU.

No intervalo entre uma explicação e outra da guia, desde o início do trajeto, 
uma banda volante cantava músicas adaptadas para a performance-espetáculo. Por 
serem paródias, rapidamente o público aprendia as letras. Todos os músicos cami-
nhavam cobertos por um único tecido preto, em uma forma de múltiplas cabeças 
– inspirada, entre outros, na intervenção urbana Divisor (1970), de Lygia Pape.  

Ainda no trajeto rumo ao SESC Garagem, um estranho personal trainer 
aguardava o grupo: um boneco Max Steel. Manipulado pelo performador Die-
go Azambuja, ele preparava os participadores com um alongamento, necessário 
para as atividades físicas que viriam posteriormente. 

Dentro das dependências do SESC Garagem, mas antes de chegar à sala 
multiuso reservada para as apresentações, duas “aventuras” aguardavam o pú-
blico. A primeira era uma corda, bem na porta de entrada do espaço cultural, 
pela qual todos precisavam passar pulando. (Pelo menos uma pessoa desistiu da 
proposta da performance-espetáculo nesse ponto, o que demonstra a necessária 
adesão que se exigia dos participadores.) Logo após, encontrava-se a Mulher In-
visível3 – um corredor de cerca de seis metros às escuras e que, em seu interior, 
continha elementos capazes de aguçar a sensorialidade, tais como piso de tecla-
dos de computador, cortinas com emaranhados de sacos, restos de fitas K7 e 
guimbas de cigarro. “Cuidado, a Mulher Invisível rouba brincos, bolsas!”, avisava 
um apresentador à frente da atração. E era verdade, pois os acessórios femini-
nos ficavam enganchados em fitas, em meio ao breu atravessado às pressas. 

Do outro lado, ao som do Hino Nacional executado por uma banda es-
condida, tal qual trilha de videogame, dois times foram divididos e definidos 
por cores, preto e branco. Iniciava-se o pique-bandeira, sendo que muitos dos 
participadores nunca haviam jogado antes. De uma hora para outra, aprendiam 
regras e eram capazes de pequenos atos de maldade, de mentirinha, para vencer 
em algo que eles sequer conheciam poucos minutos antes. (Aliás, mentirinha é 
uma construção muito brasileira, uma mentira de mentira.) 

Algumas partidas depois, público arfante, uma forte música eletrônica 
atraía os corpos. A ponto de não perceberem o deslocamento de televisores, 

3 Cujo nome tem como 
referência uma instalação 
realizada na década de 
1980 no Morro da Urca, 
Rio de Janeiro.
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aparelhos de DVD e mesmo de um pipoqueiro. Sim, um legítimo pipoqueiro de 
porta de cinema adentrava o recinto com seu carrinho iluminado e de cheiro 
característico. Enquanto os peformadores observavam as videoartes do DVD 
do Corpos Informáticos em monitores de frente, de lado, de cabeça para baixo, 
os participadores corriam para pegar a pipoca mais quentinha, salgada ou doce, 
com leite condensado. Lúdico, aquele momento era surreal, era a rua invadindo 
o teatro. E os performadores, absortos, assistiam à rua no vídeo.   

Tão rápido quanto haviam se reunido em torno dos aparelhos, os perfor-
madores os guardavam e vestiam coletes e armaduras compostos de teclados de 
computador. Após um jogral que remixava e reinterpretava frases presentes em 
CU, o filme, vinha o instante plasticamente mais belo da apresentação: Larissa Fer-
reira entrava no palco com um adereço de cabeça formado por inúmeros e longos 
fios de computador. Enquanto ela girava, a banda e outros performadores explora-
vam sonoridades percussivas, estes últimos a partir dos teclados sobre seus cor-
pos. Este momento era chamado de Omulu, em referência ao orixá responsável 
pela saúde, cuja vestimenta no candomblé envolve um adorno de cabeça que lem-
bra o ostentado pela performadora. Omulu também é o intercessor da passagem 
dos espíritos do plano material para o espiritual – e, coincidência ou não, esta parte 
da apresentação era transmitida em telepresença via internet. O transe em que La-
rissa se instalava ao girar sem parar, durante cerca de cinco minutos, igualmente 
remetia ao aspecto místico, de conexão em um sentido mais amplo.

O ato de girar se interligava ao ponto seguinte da performance-espetáculo, a 
brincadeira de Maria-sem-vergonha – uma adaptação da cantiga de roda A linda rosa 
juvenil. A letra da cantiga foi alterada pelo coletivo de maneira a remeter a conceitos 
pesquisados pelo Corpos Informáticos. Participadores eram convidados a protagoni-
zar os papéis da Maria-sem-vergonha, da beladona, do belo gay, no meio da roda que 
se formava. Ao final, os performadores, despidos dos teclados e com trajes coloridos, 
mais uma vez exploravam o conceito de CU, agora acoplado ao ritmo da cantiga.

Terminada a roda, cada performador buscava no fundo do palco um rolo 
de papel higiênico e passava a picá-lo metodicamente. Cada pedaço era empil-
hado, em uma atividade silenciosa. O ambiente ficava às escuras e então era pro-
jetado CU, o filme. Terminado o curta-metragem, cansados e realizados, éramos 
aplaudidos e aplaudíamos. Palmas para quê, se não era teatro? E por que não? 
Palmas para todos, por aceitarem a proposta do grupo, por serem todos artistas, 
cada qual com seu grau de envolvimento.
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Depois desta descrição, torna-se difícil enquadrar Mar(ia-sem-ver)gonha em 
alguma categoria das artes cênicas, mesmo que ela tenha tomado o palco como 
espaço in situ. Performance demarcada? Peça teatral sem enredo, sem script? Um 
retorno aos happenings de Allan Kaprow? Homenagem aos brincantes popula-
res, alegres personagens das ruas do Brasil? Mar(ia-sem-ver)gonha se esquiva de 
definições. É flor, é rizoma, frágil e forte, criança e intelectual. Não atrai abelhas, e 
sim uma mosca, como veremos adiante. Não é preciso chá para que suas pétalas 
alucinem, causem vertigem. Mar(ia-sem-ver)gonha foi de quem a quis, em relações 
intensas que terminavam sempre em CU – Composição Urbana. 

Dançando conforme a mosca

Pouco menos de um ano depois da primeira temporada de Mar(ia-sem-ver)
gonha, eis que a performance-espetáculo foi uma das agraciadas com o Prêmio 
Funarte Artes Cênicas na Rua de 2009. O projeto entregue pelo Corpos Infor-
máticos já trazia diferenças marcantes em relação às noites no SESC Garagem: 
as apresentações seriam quatro, no mês de março, e totalmente a céu aberto, 
em três cidades – Brasília (trajeto do Museu da República à Rodoviária do Plano 
Piloto, dia 18), Ceilândia (Feira de Ceilândia, dia 19) e Goiânia (Parque Vaca Brava 
e Praça do Sol, dias 26 e 27). 

Não integrei tão diretamente o trabalho de gestação da segunda Mar(ia-
-sem-ver)gonha e, na primeira reunião de que participei, fui surpreendida por 

A mosca dança durante Mar(ia-sem-ver)gonha no Parque Vaca Brava, em Goiânia 
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um ser híbrido, um bumba-meu-boi transgênico, uma bumba-minha-mosca – ou 
mosca, como o grupo a chamava. Composta de ferragens, tecidos tingidos e re-
talhos, a mosca, conduzida na maior parte do tempo por Fernando Aquino, foi a 
grande vedete da Mar(ia-sem-ver)gonha em 2010. Aquele novo personagem deu 
a tônica da metamorfose da performance-espetáculo. 

Nos quatro dias de apresentação, a performance se iniciava com um pas-
seio da mosca acompanhada pelo grupo, que cantava e batia palmas. A banda, 
antes escondida na parte in situ do espetáculo, agora era volante e composta ape-
nas de elementos percussivos. Três estandartes antecediam o cortejo, abrindo 
alas. Uma música do carnaval de Parintins também foi adaptada para os folgue-
dos em celebração à mosca, e era cantada à exaustão pelo grupo. 

Um pedaço de calçada, um caminho de praça ou mesmo uma faixa de 
pedestres bastavam para que integrantes do coletivo começassem a riscar no 
chão a amarelinha binária, desta vez com a palavra RUA substituindo a sigla 
CU. Formada a amarelinha, o coletivo todo pulava e convidava os passantes a 
se tornarem participadores. A amarelinha trouxe à tona situações engraçadas, 
pois muitos pedestres perguntavam qual era a regra, e não havia regras. Sem 
perguntar, um grupo de crianças em Ceilândia criou a sua: “Só pode pisar no 1, 
não pode no 0!” E assim compuseram com a ambiência riscada no chão.

Os momentos do espetáculo de 2009, com exceção do jogral, da Mulher 
Invisível e da participação do pipoqueiro, foram dessa vez cartas na manga a se-

Crianças e performador pulam amarelinha binária na apresentação de Ceilândia
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rem lançadas de acordo com a resposta dos participadores. O ato de pular corda, 
o alongamento liderado pelo boneco Max Steel, as partidas de pique-bandeira, a 
roda com a cantiga da Maria-sem-vergonha eram provocados conforme a dispo-
sição do público e as condições de espaço necessárias. 

Performadores de outros estados também se juntaram ao coletivo – foi o 
caso de ZMário, do Coletivo Osso, que deslocou-se de Salvador para integrar a 
apresentação em Brasília e Ceilândia, e de componentes do Grupo Empreza, que 
participaram da ação no Parque do Sol, em Goiânia.

Quanto ao público, como a performance aparecia para eles como algo 
inesperado, relativamente poucos se atreveram a aceitar o convite e entrar no 
cortejo. As crianças, em todas as apresentações, foram as que tiveram menos 
reservas, pulando corda, amarelinha, jogando bandeirinha e girando a roda em 
igualdade com os performadores. Uma jovem, na Rodoviária de Brasília, aceitou 
fazer o alongamento do Max Steel, e rapazes grafiteiros em Goiânia aproveitaram 
os giz da amarelinha para gravarem seu nome na calçada do Parque Vaca Brava. 
Entre os adultos, aqueles privilegiados pelo abandono foram os que melhor se 
engajaram, como um inesperado dançarino em frente à tela de exibição do curta-
-metragem, em Ceilândia, e a moradora de uma barraca de camping no Parque 
do Sol. Se as adesões não foram tantas, a curiosidade foi imensa. Os pedestres 
estranhavam, procuravam entender. Perguntavam o que significava, se era um 
culto, uma seita, um protesto. Alguns foram picados pela mosca e a aproveita-
ram, sem amarras. “[...] a experiência artística do sensível é a sur-preensão mais 
do que a com-preensão.” (STIEGLER, 2007, p. 49)

Da teoria à rua

Embora a primeira vida de Mar(ia-sem-ver)gonha, em 2009, tenha ofereci-
do ao Corpos Informáticos um repertório de ações e composições riquíssimo, foi 
na itinerância de 2010 que se realizou com profundidade um dos principais de-
sejos do coletivo: a Composição Urbana em si, desprovida da redoma imaterial 
que o ambiente de um museu ou teatro inevitavelmente evoca. 

Nós trabalhamos em galerias, museus, espaços institucionais, isto é, es-
paços in situ, mas acreditamos muito em um trabalho ex-situ, trabalhos 
em locais públicos, ou como quer Abraham Moles, espaços da polícia, 
os quais acreditamos serem espaços públicos: praças, rodoviárias... O 
próprio da linguagem artística Performance é acontecer ao vivo, na vida, 
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e estar aberto à participação do público, por vezes tornando-o o co-au-
tor. A Performance em espaços públicos, por retirar o transeunte de seu 
quotidiano, por redimensionar os espaços, e conseqüentemente os hábi-
tos deste, geram maior participação do público. (MEDEIROS, 2006, p. 9)

Tal intenção é uma das características mais antigas e persistentes no gru-
po, como se pode ver neste comentário sobre a instalação performática Balanço, 
realizada na Rodoviária de Brasília em 1996: 

“Nosso desejo de realizar essa ação nesse espaço se vincula ao nosso 
objetivo de educação estética da comunidade [sic], ou seja, de levar frag-
mentos da arte contemporânea, nosso objeto de pesquisa, a lugares e 
pessoas que não têm o hábito de ver-vivenciar a arte, talvez por falta de 
oportunidade, talvez porque não se sinta convidado aos espaços in situ.” 
(MEDEIROS, 2006, p. 27)

De acordo com os artigos e livros publicados pelo coletivo e por sua porta-
-voz, Bia Medeiros (2005, p. 103), “[...] para ser verdadeiramente ex situ, o tra-
balho não deveria nem ser anunciado como arte.” Pois, quando se declara algo 
uma obra de arte, o espectador será motivado a colocar o objeto artístico em 
uma classificação inibidora ligada à arte dos museus, elitizada, sem apelo. Em 
vez da redoma, o Corpos Informáticos chama para o jogo. “O jogo inverte a insti-
tucionalização da arte, questiona o mercado de arte, dilui a posição enrijecida de 
esteticistas, críticos, historiadores.” (MEDEIROS, 2009, p. 107) 

Segundo Medeiros, ao realizar um trabalho junto a um público não-inicia-
do, o artista fomenta a formação de sensibilidade e de capacidade crítica através 
da experimentação de uma relação com o sensível, e, por outro lado, revê seu 
trabalho através das reações e análises dos participadores. “Uma das coisas que 
se busca em uma ação artística desse tipo é [...] fazer viver os instintos. Provocar 
o espectador é muitas vezes procurado, desconstruir certos dados da ‘realidade’ 
de cada um, também.” (MEDEIROS, 2006, p. 10) 

Tal percepção vai de encontro à de Bernard Stiegler (2007, pp. 35 e 36), 
segundo o qual “[...] as pessoas vivem uma grande miséria simbólica: elas não 
têm mais experiência estética. A estética se tornou o braço armado do condicio-
namento do consumo, [...] incompatível com a experiência do sensível.” 

Persistindo em Stiegler (2007, p. 50), lembramos que ele também afirma: 

No domínio artístico, não se pode separar o pensamento (ou o conceito, 
aquele da arte conceitual) do sensível (seja a sensibilidade do destinatá-
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rio), nem aliás o sensível do pensamento (mesmo na arte que se crê sem 
conceito, o que nunca existiu – mas, no entanto, o artista pode muito 
bem não ver, nem conceber o conceito que ele criou), e o sensível não 
se separa do corpo. 

Efetivamente, nas duas vidas de Mar(ia-sem-ver)gonha, especialmente na 
segunda, o Corpos Informáticos expressou na prática uma das premissas do 
pensamento de Ricardo Basbaum (2007, p. 14): a de que “[...] operar no campo 
da arte é precisamente intervir nessa dupla articulação entre campo discursivo e 
processamento sensorial.” De acordo com Basbaum (2007, p. 59), também artista 
e articulador crítico, escrita e experiência artística se retroalimentam, uma vez 
que o investimento na intensidade da experiência “[...] apresenta a possibilidade 
de potencialização do novo, enquanto dimensão diretamente ligada ao presente 
e suas interfaces, à produção do espaço, ao estabelecimento de um campo de 
problematização do agora.” 

Retornando aos conceitos vasculhados no início deste artigo, tais como 
Composição Urbana, Ueb Arte Iterativa, ambiência e, é claro, mar(ia-sem-ver)go-
nha, verificamos que a presença deles no cerne das performances aqui relatadas 
é não apenas evidente, mas essencial. O exercício da performance-espetáculo 
Mar(ia-sem-ver)gonha, aliado ao da escrita pré e pós ação ex situ, pode ser inter-
pretado como o que Basbaum (2007, p. 29) define como  

Pensamento com arte (e não um pensamento meramente aplicado na 
arte), isto é, um pensamento que seja pura prática, que seja essen-
cialmente móvel, que exerça-se nos espaços de problematização pro-
vocados pelo choque dos signos plásticos com múltiplos enunciados, 
que crie formas de ação novas e diferenciadas, só há possibilidade 
de um verdadeiro pensamento plástico se houver, inequivocamente, 
primazia da forma visível sobre a forma enunciativa. As artes plásticas 
seriam, deste modo, uma espécie de campo invertido do pensamen-
to, um saber ao avesso – ou um avesso do saber –, constantemente 
pressionado e provocando turbulências no conjunto dos pensamen-
tos estabelecidos.

Planta-rizoma fugidia, de difícil definição, Mar(ia-sem-ver)gonha desabro-
cha, portanto, como materialização mais madura do complexo e incessante exer-
cício de reflexão estética do Grupo de Pesquisa Corpos Informáticos. Nela, em 
suas vidas e apresentações, a Composição Urbana se deu com leveza, como que 
por brincadeira.  
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OPENED BODY CONNECTION: CONDIÇÃO CÍBRIDA NUM IMAGINÁRIO FANTÁSTICO

Camila Hamdan*
camilahamdan@gmail.com

Universidade de Brasília - UnB

Resumo
Os seres humanos tem passado por grandes transformações em suas formas 
de viver a partir das relações do seu corpo em ambientes modificados pelas 
tecnologias que, computadorizadas, promovem a simbiose entre os seres vivos 
e as máquinas. Essa situação tem levado artistas e cientistas a pensarem juntos 
sobre o passado, o presente e o futuro da humanidade sob uma nova condição 
promovida pela conexão, interatividade, imersão, auto-organização, autonomia, 
mobilidade, nomadismo entre outras características. Nesse sentido, a arte en-
quanto um conhecimento que permite expandir essas reflexões contribui para a 
criação de universos imaginários antes inatingíveis, que reinventam as experiên-
cias do sentir humano em suas conexões ao ciberespaço.

Palavras-chave: corpo, copyleft, interface, realidade aumentada, bioscíbrido.

Abstract
Humans have gone through major transformations in their ways of living, from the 
relations of its body in environments modified by the technologies that computed, 
promote harmony between the beings and living machines. This situation has led 
artists and scientists to think together about the past, present and the future of hu-
manity under a new condition upgraded the connection, interactivity, immersion, 
self-organization, autonomy, mobility, nomadism among other characteristics. In 
this sense, art as a knowledge that allows us to expand these reflections contribu-
tes to the creation of imaginary worlds before unattainable, that reconfigure the 
experience of feeling human in their connections to cyberspace.

Keywords: body, copyleft, interface, augmented reality,   bioscybrid.

O corpo como interface: Artista tatua código de realida-
de aumentada na própria pele. Camila Hamdan dá a 
pele pelo seu trabalho. Literalmente. A artista de 29 
anos foi tatuada em público durante sua apresenta-
ção no Mobilefest – Festival Internacional de Criativi-
dade Móvel, que ocorreu em São Paulo, em novem-
bro de 2009. Até aí, nada de excepcional, a não ser o 
fato de que a figura no seu dorso é um marcador de 
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realidade aumentada. Ou seja, por meio de um sis-
tema como as câmeras de celulares ou webcams, é 
possível ver no monitor animações virtuais no lugar 
do símbolo. Na prática, a olhos nus, ela terá eterna-
mente esse “C” ao contrário. Mas quem visualizá-la 
no computador verá duas asas saindo das costas de 
Camila. Bem-vindo à tattoo do futuro. PONTES, Feli-
pe. Revista Galileu n.222, janeiro de 2010, p. 22.

Durante duas horas, animações tridimensionais percorreram o corpo 
sendo tatuado, num momento ritualístico vivenciado no espaço intersticial entre 
a carne e o ciber de dados. Sobre o dorso, a figura do copyleft tatuado, como um 
marcador de realidade aumentada que permite à máquina inserir sobre este, 
asas tridimensionais animadas. Nesse sentido, o marcador faz um trocadilho ao 
conceito de copyrigth, que é comumente utilizado em referência ao direito auto-
ral, as obras intelectuais e seus respectivos autores. Assim, copyleft abre para 
uma nova reflexão que permite o direito de cópia, como uma forma de subver-
ter a legislação de proteção dos direitos autorais e retirar barreiras à utilização, 
difusão e modificação de, no caso, uma obra criativa, exigindo que as mesmas 
liberdades sejam preservadas em versões modificadas. 

Opened Body Connexion1 é uma proposta artística que faz alusão ao corpo 
sem autoria, ao direito de cópia, ao coletivo e a produção artística com o uso de 
software livre e código aberto para o processo continuado. “Se alguém o acompa-

Figura 1: símbolo do copyleft sendo tatuado sobre a superfície da pele

1 Cyberperformance realiza-
da  no Museu da Imagem 
e do Som/MIS durante o 
IV Festival Internacional 
de Criatividade Móvel/
Mobilefest  no dia 14 
de novembro de 2009, 
na cidade de São Paulo/
SP. Colaboradores: Dra. 
Diana Domingues, Dra. 
Tania Fraga, Msc. Tiago 
Franklin, Juan Arteiro, 
Roni Ribeiro e Nycolas 
Albuquerque. Agradeci-
mentos: Dr. Oliver Dyens, 
Paulo Hartman, Equipe 
Mobilefest 2009 e Museu 
da Imagem e do Som/MIS.
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nha em seu vôo, é antes o silfo ou a sílfide, uma nuvem, uma sombra; é um eu, 
uma forma aérea envolvida, envolvente, feliz por ser vaga, por viver no limite do 
visível e do invisível” (BACHELARD, 1990, p. 73). Nesse sentido, o corpo não é 
único, mas, aberto, construído pelo múltiplo de sentidos da conexão. São ciber 
de dados que o atravessam e o ultrapassam em contato direto, invisível, tangível 
pela rede de sensações. Uma liberdade de flexibilizar as fronteiras que transfor-
mam o orgânico num corpo ciborgue. Pele com nuvem de dados que são vistas e 
experienciadas pelo compartilhar de informações.

Uma cyberperformance configurada na relação entre o ser humano e o 
meio ambiente, misto de informações, transmitidas em tempo real pela Internet 
através de streaming de sons, imagens e textos num canal de interação composta 
por redes sociais.

O evento se configurou como um sistema complexo composto pelo corpo 
da performer, pelo tatuador, pelos sistemas de visão computacional, pelas redes 
sociais na Internet e pelo público local e telepresente que se manifestava a todo 
momento: 

- Isso é Rock’Roll! Diz Adriana Amaral pelo Twitter do Canal.

Figura 2: Transmissão em tempo real pelo Canal Conexões Cíbridas, Ustream Tv.
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São imagens virtuais encarnadas num contexto existencial único do pro-
cesso do corpo como interface que promove novas sínteses sensoriais da arte da 
carne, além do biológico. Experimentações do pós-humano, pós-orgânico, pós-
-biológico, neo-biológico, transhumano, a partir de efeitos de biofeedback, recon-
textalizam o princípio, a reflexão e o conceito de vida, assim, “emprestamos asas 
àquela que amamos, porque sentimos por instinto que, na esfera da felicidade, 
nossos corpos gozarão da faculdade de atravessar o espaço como o pássaro 
atravessa o ar”(BACHELARD, 1990, p. 68).

Corpo remodelado, corpo protético, corpo esquadrinhado, corpo plugado, 
corpo simulado, corpo digitalizado, corpo molecular em práticas artísticas das 
conexões, dos avatares, da imersão híbrida, da telepresença, da realidade virtual 
propostas por Lúcia Santaella (2003) são, hoje, vivenciados na prática em realida-
de aumentada e podem interagir entre si, pelo bios somado ao ciber de dados na 
realidade mista de informações. “De todas as coisas atinentes ao corpo, são as 
asas as que mais participam do que é divino.” (BACHELARD, 1990, p. 69). Bioscí-
brido como   “material de criação das transformações por que o corpo e, com ele, 
os equipamentos sensório-perceptivos, a mente, a consciência e a sensibilidade 
do ser humano vêm passando como fruto de suas simbioses com as tecnologias” 
(SANTAELLA, 2003, p.65).

Figura 3: sistema de visão computacional e projeção da asa em realidade aumentada 
a partir da tatuagem
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Desta forma, o corpo está enfrentando um remapeamento sensorial (De 
Kerckhove, 1994), não por causa de mudanças na sua configuração, mas pelas 
ligações biológicas e artificiais fornecidas pelas interfaces.

Qual é o corpo agora? O corpo é a informação e não mais 
só a carne e materialidade. Os terminais sensoriais do 
corpo são a saída e a entrada de informações. Entrada e 
saída do corpo e dos computadores através de interfaces 
que nos dão a possibilidade de trocar informações com as 
memórias de silício e pela abstração total do código numé-
rico, colocando os órgãos do corpo em aventuras multi-
-sensoriais nunca antes experimentadas. Cada corpo é o 
projeto de interfaces que pretende ser (DOMINGUES, Diana; 

GERHARDT, Günther, 2005).

O corpo em performance na reinvenção do humano, da vida e da arte com 
pele, interface, sangue, suor e saliva no uso de códigos abertos e softwares livres 
para criar condições favoráveis de troca de pesquisas na Arte e TecnoCiência, 
para contribuições, melhoramentos e alterações, num processo continuado. Co-
municação  e experiência vivida pelas enações corpo/ambiente que resultam 
da fabricação de sentidos mistos. “A maneira pela qual o sujeito percebedor está 
inscrito num corpo, [...] que determina como o sujeito pode agir e ser modulado 
pelos acontecimentos do meio” (VARELA et all, 1993, p. 235). Comportamentos   
humanos e respostas de computadores constroem conteúdos e o contexto sim-
bólico na performance de quem experimenta o  sistema.  

Entre a carne, os dados, o silício e o matérico, num ritual biocíbrido, 
a tatuagem fantasma se realiza. Outra parte do ritual ocorre na lógica 
tribal, e no espírito de coletivo, de comunidade, da comunhão, do corpo 
oferecido na rede (...) Camila Hamdan ritualiza seu corpo pela entrega ao 
tatuador, por copyleft, pelo corpo como pele e interface aberta tanto aos 
olhos externos de câmeras e projeções que virtualizam seu marcador 
em formas de um imaginário fantástico, como para o cérebro mundial 
que transmite seu corpo desenhado e realizado como uma realidade bio-
cíbrida (DOMINGUES, Diana. 2010).

A comunicação fortemente experiencial atualiza em processos herme-
nêuticos, vivenciados pelo sistema, não revelados, mas que revela-se enquanto 
“átimos calmos” pela presença do corpo e suas ações interpretadas pelo sistema 
de visão computacional que gera uma hermeneutica operacional interativa do 
c iber  de  dados devolvidos para o sujeito interfaceado (DOMINGUES, 2009), da 
performer, que atua e atualiza o sistema integrado. Pele como interface, aberta à 
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conexão, exposição pública do corpo nu, envolvido por com um fino cetim negro, 
monitorado pelos olhos dos humanos e máquinas.

Os olhos que tudo vêem 

Podemos dizer hoje, que nós vemos as máquinas, elas nos enxergam e 
que vemos com seus olhos o que elas vêem. Uma reengenharia dos sentidos, 
da cultura, da natureza, da consciência e do nosso próprio corpo de forma ex-
pandida. Tudo isso contribui para o desenvolvimento da teoria e da prática de 
sistemas mistos, em uma vida urbana misturada, promovidas pela pesquisa 
transdisciplinar hoje, desenvolvida no LART- Laboratório de Pesquisa em Arte 
e TecnoCiência2, que permite associar conhecimentos e desafios da engenharia, 
biologia, computação e arte como um novo conhecimento. Assim, processos fi-
siológicos da visão dos sistemas vivos são implementados como modelos para 
os sistemas de visão computacional.

 Opened Body Connection dialoga com várias ciências ligadas à Ciência 
da Interface humano-computador por bibliotecas livres de realidade aumentada3, 
de códigos abertos, escritos em linguagem C e C++, que guiam componentes da 
linguagem artística e da comunicação utilizando leis e funções algorítmicas para 
a interatividade. São práticas colaborativas transdisciplinares a partir da dis-
ponibilização do conhecimento pela Universidade de Washington e desenvolvi-
mento artístico no LART, que resultam em trânsitos de conhecimentos, voltadas 
ao design de interface para sistemas interativos, criativos e complexos na era das 
conexões ao ciberespaço. Um desafio de fazer uma reengenharia da realidade 
para a co-existência no corpo físico e digital, na condição humana expandida, 
bioscíbrida de tecnologias digitais no domínio recente da Software Art,  proposta 
por Mattew Fuller, Graham Harwood e Diana Domingues.

 Informações são visualizadas através de dispositivos tecnológicos aco-
plados ao corpo. Capacetes de realidade aumentada chamados Head Monted Dis-
play (HMD), também permitem ampliar o olhar humano. Nossos sentidos estão 
cada vez mais misturados a sentidos artificiais a partir da sensação experiencial 
em obras artísticas. São relações simbióticas da extrusão do olhar humano com 
o uso de câmeras de celulares, webcams, HMD e num futuro próximo, de lentes 
de contato nanotecnológicas4.

2 Coordenado pela Pesqui-
sadora Visitante Nacional 
Sênior – PVNS, Profa. 
Dra. Diana Domingues, 
Faculdade Gama –FGA, 
Universidade de Brasília-
-UnB.
3 ARToolKit. Na obra, 
utilizamos a versão 2.65 
disponível gratuitamente 
para download para uso 
não-comercial sob a GNU 
General Public License, 
no site http://www.hitl.
washington.edu/artoolkit/
download/. 
4 Ainda em fase de testes, 
a lente de contato permite 
visualizar animações 
tridimensionais inseridas 
no espaço urbano através 
de circuitos eletrônicos 
nanotecnológicos e LEDs, 
diodos de emissão de luz 
vermelha, que em breve, 
terá a possibilidade de co-
nexão sem fio à Internet. 
Segundo os pesquisa-
dores, a comunicação 
poderá ser feita através de 
ferramentas de recepção 
por radiofreqüência e 
células solares. Essa é 
apenas uma das pesquisas 
que vêm sendo desenvol-
vidas pela Parviz Research 
Group, Department of 
Electrical Engineering, 
University of Whashington, 
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Considerações Finais

Pensar sobre a reinvenção do humano no contexto emergente da arte é 
um exercício de muita imaginação... “para a imaginação dinâmica, o primeiro ser 
que voa num sonho é o próprio sonhador” (BACHELARD, p. 73, 1990), assim, 
práticas em Arte e TecnoCiência respondem ao texto seminal de Walter Ben-
jamin “do autor como produtor”, de 1934, que em Open Body Connection, 
permite uma perspectiva de produção artística do corpo ao aparato tecnológico 
em performance, como um potencial artístico que subjaz os territórios da ciber-
cultura, da interface e da imaginação na prática transdisciplinar, desenvolvida a 
partir da disponibilização do conhecimento e da linguagem técnica – biblioteca 
ARToolKit -, pelo centro de investigação, e atualizada no laboratório artístico de 
pesquisa LART, para inovação, desenvolvimento artístico, científico e tecnológi-
co como um processo continuado.

A construção de ambientes interativos sob o viés social, para Cox e Kry-
sa, configura uma “engineering culture”, na qual o autor-produtor digital é um 
artista-engenheiro das relações sociais, como um membro da comunidade que 
acrescenta sua voz, oferecendo o uso livre do aparato tecnológico para a rein-
venção na dimensão estética, artística, antropológica, científica e técnica (DO-
MINGUES, 2008). Essa prática possibilita compartilhar idéias, para contágios, 
contaminações e/ou auto-organização das relações sociais revelando um cibe-
rativismo cultural, por utilizar sistemas operacionais e de design de interface 
como protocolos livres. Assim, a cyberperformance contribuiu para a convicção 

Figura 4: lente de contato translúcida, sistema biocíbrido para uma vida urbana misturada.

mesma Universidade que 
disponibiliza a biblioteca 
de realidade aumentada 
ARToolKit utilizada na 
construção de Opened 
Body Connection.
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da atitude de subversão de conceitos consagrados na História da Arte tais como 
autoria, propriedade intelectual e direitos autorais a partir da prática criativa em 
Arte e TecnoCiência como um sonho coletivo na vida urbana misturada.
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Resumo
O uso fotográfico como ferramenta de identidade tem base na Era Moderna, mas 
com a tecnologia digital, sofre inúmeras transformações. Essas imagens transfor-
mam não só o mundo e as identidades, mas têm um papel cada vez mais impor-
tante na construção da realidade social. Segundo Mitchell (1992), isso determina 
que o instantâneo não deva ser compreendido como mera repetição de modelos 
passados; mas precisa lidar com novas questões advindas com o processo con-
temporâneo de representação dos sentidos.  O objetivo deste estudo foi discutir 
as especificidades estéticas e sociais que contribuem para a formação das identi-
dades contemporâneas, concluindo que é necessário conviver com as diferenças. 

Palavras-chave: Fotografia Contemporânea. Redes Virtuais. Identidade.

Abstract
The use of the photography as a tool of identity has its bases on the Modern Era, 
but with the digital technology, this process undergoes many changes. These 
images not only transform the world and identities, but have an increasingly im-
portant role in the construction of social reality. According to Mitchell (1992), this 
implies that the snapshot should not be understood as a mere repetition of past 
models, but must deal with new issues emerging from contemporary process 
of representation. In an attempt to understand the aesthetic and social specifi-
cities that contribute to the formation of the contemporary identities, this study 
analyzed two flickrs.

Keywords: Contemporary Photography. Virtual Networks. Identity.

1. Introdução à intimidade e à visualidade da existência

Este artigo tem como finalidade precípua discutir as tendências da foto-
grafia contemporânea de servir de instrumento para a exposição de uma realida-
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de íntima dos indivíduos e, ao mesmo tempo, ser ferramenta de criação subjetiva 
e ficcionalização das identidades. Para ancorar tal discussão escolhemos alguns 
retratos de dois flickrs1 pessoais, prática sintomática a tais processos.

Segundo Sibilia (2003) entre o século XVIII e XIX surgiu a necessidade 
de configuração de uma esfera íntima que servisse de espaço, refúgio e “mundo 
interno” para família e os indivíduos. A partir daí, passamos a experimentar, nas 
mais diversas formas de expressão e linguagens, uma ênfase biográfica, que 
deu luz às “narrativas do eu” e valorização de uma “vida interior”2, marcando as 
identidades e subjetividades desde a Modernidade. 

Nesse processo de modelação da própria identidade que os sujeitos pas-
saram a experimentar, a fotografia representou mais um instrumento de com-
provação das identidades e vivências, acompanhando o desenvolvimento da vida 
cotidiana e configurando-se como a linguagem essencial das histórias pessoais. 
E, ao observarmos fotografias, além de aspectos de memória, mito, construção 
de um olhar e identidade, fica claro que são apresentadas diferenciadamente em 
cada época.

Se o mundo, a partir da Era Moderna, experimentava uma relação com as 
imagens de forma intensa e jamais antes vivenciada, na contemporaneidade isso 
se dá de forma mais anárquica e desordenada. A hibridação criada com base em 
imagens já elaboradas invade o cotidiano e reflete a pluralidade da realidade e a 
contemporaneidade.

No século XIX, as imagens fotográficas ornamentaram os lares da classe 
média, criando forte relação com as memórias já construídas e as vivências que 
ainda aconteceriam, possibilitando a produção de significados sobre os espaços 
físicos e as relações pessoais neles vividas. O ambiente doméstico tornou-se 
o “arquivo” que permitia a seus habitantes construírem suas próprias formas 
de ver o passado pessoal e coletivo. No entanto, a contemporaneidade trouxe 
a fotografia digital, a internet e as redes de socialização virtual, como facebook, 
orkut,  fotologs e flickrs que ampliaram esse processo hermenêutico de si mesmo 
e passaram a expor em público o até então privado.

A rápida transformação vivida pela fotografia desde a década de 1980, e 
cada vez mais acelerada com a imagem digital, renovou alguns preceitos que 
direcionavam a fotografia analógica, assim como passou a sugerir novos rumos 

1 O flickr é um site 
configurado como rede 
social, no qual os usuários 
podem comentar as fotos 
um dos outros, se adi-
cionarem e participarem 
de comunidades, cujo o 
objetivo principal gira em 
torno as produções foto-
gráficas contemporâneas. 
Podem ser usados como 
uma espécie de diário 
visual das experiências 
individuais com narrativas 
auto-referenciais. Segundo 
Freitas (2008), o Brasil é 
o segundo país de maior 
representatividade no site, 
perdendo apenas para os 
Estados- Unidos.
2 A evidência de tal reco-
nhecimento e valorização 
dos aspectos íntimos 
nesse período pode ser 
avaliada nos novos espa-
ços domiciliares (quartos 
mais íntimos de estudo 
e escrita), assim como o 
surgimento e valorização 
dos diários pessoais, 
autobiografias e trocas de 
cartas pessoais. 
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para as imagens que elegemos para representar nosso cotidiano. Favilla (1998) 
acredita que a síntese entre os códigos fotográficos e digitais redefine os modos 
de criação imagética, ao passo que altera profundamente a recepção dos signos 
visuais contemporâneos.

Assim, o digital mudou o próprio ato fotográfico: possibilita maior visua-
lização do cotidiano. As pessoas hoje registram o que vivem e para legitimarem 
estas vivências transformam suas experiências em imagens; e também porque 
diante e atrás dessas novas câmeras as pessoas se comportam de forma diferen-
ciada da ocorrida com as câmeras analógicas.

Ou seja, hoje as câmeras digitais possibilitam a qualquer um fotografar, a 
qualquer momento. Isto gera maior intimidade em face do ato fotográfico tanto pe-
los fotógrafos quanto por quem posa para as câmeras. Tal situação é intensificada 
pelo fato de que a imagem pode ser instantaneamente avaliada por seus agentes 
e pode ser refeita ou multiplicada por possibilidades semelhantes. Assim, nossos 
arquivos fotográficos digitais tendem a serem extensos, e não tão interessantes ao 
serem vistos sem uma prévia seleção – já que muitas imagens são quase idênticas.

A contemporaneidade é um período caracterizado por imagens hetero-
gêneas, de estilos visuais diversos e não classificados tipologicamente, o que 
aponta para uma complexidade cada vez maior do processo. Contudo, a classi-
ficação tipológica do iconográfico parece ter estacionado no modernismo, com 
suas várias escolas de representação, sendo poucas e dispersas as ideias de 
mapeamento dessas produções contemporâneas criadas coletivamente pelas 
mais diversas tribos e pelas novas tecnologias que alimentam o imaginário atual. 
(MAFFESOLI, 2001).

 Com a análise cuidadosa das novas abordagens que servem como base 
para a produção contemporânea, torna-se possível perceber os indícios – ainda 
pouco conhecidos –, que contribuem para a tipificação dessas imagens. Assim, a 
reflexão acerca da fotografia contemporânea no espaço virtual pode nos ajudar 
a compreender as tendências subjetivas e comunicacionais dos indivíduos con-
temporâneos, já que a tecnologia digital mudou a forma de nos representarmos e 
nos relacionarmos com nossas imagens pessoais. Fotografamos freneticamente 
como forma de legitimar o instante das experiências e vivências íntimas, e a so-
ciedade da informação também nos oferece um espaço para expô-las em públi-
co, para que sejam vistas e comentadas.
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2. A construção das identidades virtuais

A linguagem visual deu continuidade ao processo auto-referencial que 
indivíduo iniciou com a escrita. A partir da pintura e da fotografia, os sujeitos 
passaram a produzir e a reconhecer suas próprias imagens. Esse longo proces-
so de descobrimento do indivíduo resulta, de forma geral, na importância cada 
vez maior que adquiriu socialmente, e hoje culmina nos experimentos subjetivos 
que dão suporte ao individualismo experimental na fotografia digital. Este é de-
finido por Lury (1998) como um processo de experimentação por meio do qual 
as identidades renegociam os termos de autopossessão, onde a experiência é 
adotada como técnica do ser3. 

Com a fotografia digital e os bancos de dados produzidos a partir de seu 
uso social, a multiplicidade de imagens em arquivos pessoais adquire números 
jamais inimagináveis. A quantidade das imagens produzidas por uma única pes-
soa é tão numerosa que a existência de muitas destas servirão apenas de volume 
para os arquivos. O resultado desse processo é o declínio do hábito da observa-
ção compartilhada em relação ao que acontecia com os arquivos analógicos. Es-
sas novas tecnologias eletrônicas conduzem-nos, então, a uma  outra memória, 
agora artificial e à concepção de outros arquivos. 

A contemporaneidade vive, assim, o princípio da diversidade, da cons-
trução infinita e contínua das identidades, tendo como consequência a perda 
da tipologia dessas mais diversas individualidades que existiam na sociedade 
moderna, ou plural. Ou seja, de “penso, logo existo” de Descarte, passamos com 
a Era Moderna a “sou visto, logo existo” que com o individualismo experimental 
abre espaço para um novo processo: “posso, logo sou” (LURY, 1998). 

Desse modo, é possível identificar a individualidade não mais pelos as-
pectos que a caracterizavam anteriormente; como uma personalidade fixa, imu-
tável, ou vista como algo além da vontade do próprio indivíduo.  Ao invés disso, 
cada vez mais, as pessoas são vistas como responsáveis por suas decisões e 
por quem são. Podemos dizer, então, que os indivíduos estão tomando decisões 
estratégicas ou técnicas para se autoconstuírem. Tal discurso caminha parale-
lamente ao de identidade plural e de identificação em progresso (HALL, 2003). 

Pela experimentação, o que era previamente automático é convertido em 
algo da vontade; o subconsciente é trazido à tona; o esquecido ressurge; a falta 

3 Sua emergência é 
possibilitada pelo sucesso 
da “aventura do eu, como 
outro” na fotografia, e é 
construída pelo sujeito 
por meio de suas próprias 
decisões.
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de controle ou responsabilidade sobre o ser é convertido em intenções; e o su-
jeito a um cálculo. Como diz Lury (1998), a identidade passa a ser um exercício 
da vontade e do risco sem fim. Nessa nova realidade, o processo de autodesco-
brimento por meio das imagens pessoais adquire experiências sem preceden-
tes com a fotografia digital e suas inúmeras possibilidades de experimentação. 
A acessibilidade dessas imagens pela circularização na rede virtual, acentuada 
pela rápida disseminação dos repasses pessoais, coloca a fotografia como idio-
ma preferido nas práticas de comunicação mediada. Como ressalta Dijck (2008), 
as mudanças das fotografias pessoais não são resultado da tecnologia digital, 
mas parte de uma complexa transformação tecnológica, social e cultural. 

A fotografia como ferramenta de formação de identidades e meio de co-
municação sempre esteve presente no ato fotográfico, porém essa característica 
era vista como algo posterior à sua primeira função, a de memória. Na fotografia 
analógica, as imagens pessoais eram, primeiramente e principalmente, um meio 
autobiográfico de uma lembrança. Vistas como a forma mais confiável para re-
lembrar ou verificar “como a vida era”, mesmo que a imaginação e projeções es-
tivessem intrínsecas a esse processo de relembrar. Função vista por Dijck (2008) 
como, ainda, igualmente vibrante, apesar de reconhecer a inegável função como 
formadora de identidades e comunicação na Era Digital.

Em contraposição, inúmeras pesquisas recentes de antropólogos, sociólo-
gos e psicólogos sugerem que o crescimento e desenvolvimento das câmeras di-
gitais tenham favorecido a função de comunicação e de formação de identidades 
em detrimento da fotografia como instrumento de memória4. Assim, a fotografia 
contemporânea se fortifica como um instrumento de construção de identidade 
e na formação de grupos (conceituais e virtuais). Dijck (2008) esclarece: iden-
tidade e comunicação não são novos usos da imagem fotográfica, mas sempre 
estiveram intrínsecas em suas funções, mesmo na Era Analógica. Conforme ad-
mite, essa geração parece ter aumentado o uso de câmeras digitais “nas suas 
vidas” para a comunicação, ao invés de estocar as imagens “da vida”. 

Nesse sentido, o aumento das manipulações imagéticas tem servido para 
uma constante remodelação pessoal dos indivíduos contemporâneos. Serve, 
portanto, cada vez mais como uma ferramenta de construção de identidades. 
Exemplo são as imagens a seguir5, nas quais podemos ver diferentes versões de 
um mesmo jovem: rebelde dos anos 1960, classic, pop e psicodélico. Cada pos-
tura, apelo e diferença traduzida no tratamento de pós-produção.

4 Ver GARRY, Maryanne 
and GERRIE, Matthew. 
When photograph create 
false memories, current 
directions. Phychological Sci-
ence, 14(6), p.321-5, 2005.
5 Fotografia que compõe o 
site de imagens pessoais: 
http://www.flickr.com/
photos/analicediniz/
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A fotografia digital e seus inúmeros softwares possibilitam uma manipula-
ção praticamente sem limites, e essa manipulação é usada como uma constante 
remodelação pessoal que, sobretudo, os jovens vivem na contemporaneidade. 

Os retratos sempre foram desejados, as pessoas começaram a se des-
cobrir ou a se fantasiar com a popularização da imagem. Se hoje somos 
pequenas réplicas de nós mesmos é um reflexo da própria essência da 
imagem. (BUENO, 2007, p.350).

Para Cauduro e Rahde (2005), o sujeito contemporâneo é um sujeito 
cambiante, de identidade descentrada, fragmentada e contraditória. Obvia-
mente tais sintomas acabaram por se refletir nas representações visuais que 
estes produzem e consomem. Segundo Lury (1998), a identidade cambiante 
é por si o reflexo dessas experimentações visuais. Sejam as imagens resul-
tantes dos indivíduos contemporâneos, ou as metamorfoses desses sujeitos 
resultantes das experiências gráficas de suas próprias imagens, a imagem 
contemporânea distingue-se das representações visuais modernas por sua 
efemeridade.

Nessa sociedade protética cada indivíduo se define e se constrói, fato 
exemplificado e constituído por meio das imagens. Muitas vezes, o fotografado 
se autofotografa e faz a pós-produção dessas fotos em um exercício de experi-
mentação no qual se define e se monta. Esse processo não se dá a priori, mas em 
retrocesso. Dessa forma, segundo Lury (1998), a potência pode ser vista como 
uma forma específica do tempo e do espaço da capacidade. 

Com o objetivo de tentar entender cada vez mais e melhor esse fenôme-
no surpreendente da arte e da comunicação, a produção de imagens através de 
aparelhos técnicos, e discutir as diferentes possibilidades de criação, aqui en-

Imagem 1, 2 e 3 – Heterogenidade nas imagens e indentidades virtuais.
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focaremos algumas imagens que circulam no ciberespaço por meio de um site 
fotográfico pessoal6. 

Como podemos observar, a imagem a seguir difere das preocupações dos 
padrões estéticos modernos. Exemplo disso evidencia-se pelo fato de represen-
tar não apenas o autorretrato do fotógrafo, mas também de suas tendências foto-
gráficas. Ela nos comunica algo sobre seu autor visual, sobre suas inquietações 
e sobre o próprio tipo de imagem que hoje ele busca. 

A criatividade é o elemento-chave para a criação de um produto artístico 
inesperado. Experiência concretizada com um espelho, uma máquina compacta, 
água e nanquim. Para Flusser7 (2002), a verdadeira fotografia é justamente essa 
que consegue superar a divisão da cultura entre tecnologia e arte, constituindo-
-se em um denominador comum entre conhecimento científico, experiência ar-
tística e vivência política.

Com a manipulação fotográfica, as identidades se modificam e nesse 
processo as memórias são substituídas por outras. O indivíduo contemporâ-
neo passa a ser seu produtor e, ao mesmo tempo, se reconstrói com próteses, 
seja por meio de óculos, da câmera fotográfica, de transplante de órgãos ou 
de cirurgias plásticas. Na cultura protética, o indivíduo ultrapassa o estágio do 
espelho de autoconhecimento (estágio lacaniano), de reflexão do ser, para al-
cançar sua extensão, mais uma analogia à reflexão de Barthes (1984) sobre “o 
advento do eu como outro”. 

Imagens 4 – Autorretrato digital.

6 O site de fotografia 
pessoal flickr: http://www.
flickr.com/photos/yurile-
onardo/.
7 Autor de A filosofia da 
caixa preta – elementos 
para uma futura filosofia 
da fotografia é considera-
do por Rubens Fernandes 
Júnior como aquele que 
melhor ancorou a ideia de 
uma fotografia expandida.
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A extensão do sujeito possibilitada pelas próteses, que podem ser per-
ceptuais ou mecânicas, ou se enquadram nos dois termos como a fotografia, 
cria uma autoidentidade (self-identity) que não é mais definida pelo édito “Pen-
so, logo existo” (Decartes) ou pela sua extensão no contexto do sujeito moder-
no “Sou visto, logo existo”; ao invés disso, é constituído em relação a “Eu pos-
so, logo sou” (LURY, 1998), como comentado anteriormente. Ou seja, o “Penso, 
logo existo” é, segundo a autora, estático e redutor; já o “Posso, logo sou” indica 
uma constante mudança do ser. Na extensão mediada da capacidade, as rela-
ções entre consciência, memória e corpo, que definiram o indivíduo moderno, 
se modificam como uma personalidade que está sendo montada e desmontada 
experimentalmente. 

3. A construção da imagem virtual e da estética contemporânea 

Favilla (1998) define imagem digital como um tipo de imagética produzida 
mediante tecnologia digital ou informática, podendo ser denominadas: “imagens 
infográficas”, “imagens numéricas” ou “imagens de terceira geração”. Conceitos 
como “desrealização do mundo”, “cultura simulacro”, “pós-humano”, “desfigura-
ção humana” são usados para pensar essa “civilização de imagens”. 

A contemporaneidade é marcada por uma superabundância de imagens 
que criam uma condição em que a realidade se constrói cada vez mais como 
simulacro de si mesma e onde as relações se legitimam e adquirem beleza e ad-
miração mediante as telas de computador.

Apesar de estarmos cercados por elas, definir a fotografia contemporânea 
é algo extremamente complexo e difícil, não apenas por ser um processo abran-
gente e heterogêneo, mas que, apesar de já ter se restabelecido há um tempo, 
ainda é um processo em construção. Bauman (2001), também define a dificul-
dade de abarcar as posições artísticas contemporâneas com o termo interregno, 
momento no qual “o velho morreu, mas o novo ainda não nasceu”. Momento em 
que tudo é possível, mas nada com certeza de sucesso.

Entler (2009) parece nos oferecer uma definição mais confortável ao dizer 
que o contemporâneo, mais do que uma regra estilística ou um procedimento, é 
uma postura de uma tentativa de se posicionar de forma crítica em relação a um 
ponto de partida. 
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Contudo, devemos destacar: com as câmeras digitais e suas configura-
ções automáticas de produção fotográfica, assim como de programas de pós-
-edição fotográfica, as imagens do cotidiano passaram a se enquadrar em um 
padrão visual, e para se diferenciarem uns dos outros, os amantes das fotogra-
fias passaram a explorar suas criatividades e subjetividades para alcançar um 
resultado diferenciado. A busca por um diferencial de um olhar e de uma estética 
pode ser concretizada tanto pela forma de se usar a câmera propriamente (en-
quadramentos, cortes, focos, iluminação, cores e assuntos), quanto pelo uso de 
softwares que deram nova dimensão às ideias de Flusser (1998, 2002), segundo o 
qual o fotógrafo é muito mais que um operador da câmera, mas um artista que a 
usa como instrumento para evidenciar sua visão subjetiva do mundo.

A fotografia contemporânea ao se permitir diversas possibilidades estéti-
cas e quantidades imagéticas se tornou uma ferramenta de extensão das percep-
ções individuais. A partir disso, desvinculou-se do real, colocando como domi-
nante o próprio signo (objeto imediato) e não mais o referente (objeto dinâmico). 

O mundo moderno tinha seus conjuntos de movimentos estéticos ampa-
rados pela forte crença da humanidade nos valores, na ciência, na tecnologia, no 
progresso, na arte e nas instituições sociais, e a fotografia tentava ser objetiva 
conforme esses princípios. Já os instantâneos contemporâneos, iniciados em 
meados do século XX, apresentam-se heterogêneos e tipologicamente indefini-
dos. Na nova disposição social, as crenças modernas parecem ilógicas e, nas 
imagens corporais dos indivíduos, foram equacionados a vivacidade e um re-
sultado peculiarmente subjetivo. A fotografia passa a sofrer transformações de 
tempo, espaço, desdobramentos poéticos e estéticos de afetividade e de experi-
ências subjetivas. 

Atualmente, a tendência à experimentação tem ampla implicação para a 
compreensão contemporânea da ação, responsabilidade, alocação de culpa, vir-
tude, atribuição de direitos à individualidade, e para o reconhecimento de perten-
cimento, identificação coletiva e exclusão. As transformações desses atributos 
de caráter e pertencimento baseiam-se na reconfiguração da categoria moderna 
de personalidade. 

Assim, a cultura protética possibilita um novo contexto para a compreensão 
da pessoa e da autoidentidade. Cada vez mais o homo faber, sujeito e objeto de expe-
rimentação, é capaz de fazer uso não apenas do pensamento objetivo e reflexivo – a 
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imagem como espelho da verdade e do ser –, mas também do pensamento do objeto 
refletido – a prótese.

A expressão fotografia expandida8 é usada para enfatizar a importância 
dos processos de criação, criatividade e subjetividade na fotografia contemporâ-
nea, já que esta é considerada um produto cultural complexo que contribui para 
as mais variadas experiências perceptivas.

No mundo contemporâneo, com o hibridismo de suportes e as combina-
ções de técnicas, há forte tendência para a eliminação cada vez maior das frontei-
ras entre as diferentes formas de expressão, produção e circulação de imagens. 
A consequência desse fato é a progressiva dificuldade em catalogar as manifesta-
ções das artes visuais, particularmente a fotografia, além de articular uma nomen-
clatura para toda essa produção contemporânea. (FERNANDES JÚNIOR, 2006).

           

Como denominar estas imagens? Podem ser encontradas nas mesmas 
categorias das fotografias modernas? São objetos fotográficos? Essa imagem fo-
tográfica, também de autoria de Yuri Leonardo, faz parte de um ensaio de quatro 
imagens, todas na mesma linha. 

As fotografias foram feitas primeiramente na Estação João Felipe, em For-
taleza, e tentam mostrar o tráfego de pessoas que entram e saem diariamente 
dos vagões de trem. Na pós-produção foram feitos múltiplos processos de com-
binação de camadas superpostas, o que deu à imagem essa impressão de movi-
mento, quantidade de pessoas e desfoque. Acrescentou-se, ainda, um complexo 
tratamento de cores, luz e curva de iluminação que possibilitou uma imagem 
clean e moderna, em contradição ao cenário real.  

Imagens 5 – Estética digital.

8 Conceito pautado em 
Processos de criação na 
fotografia: apontamentos 
para o entendimento dos 
vetores e das variáveis da 
produção fotográfica, de 
Rubens Fernandes Júnior. 
Também conhecido como 
fotografia experimental, 
construída, contaminada, 
criativa e híbrida, entre 
outras.  O termo, que 
surgiu após muita refle-
xão, veio para substituir 
a denominação fotografia 
constituída, considera-
da inadequada para tal 
abrangência, e serve para 
justificar a tese de que a 
fotografia se expandiu ao 
redor da tríade peirciana 
(signo – ícone, índice e 
símbolo). A denominação 
teve como base teórica os 
textos de Rosalind Krauss, 
com a discussão da 
escultura expandida, e de 
Gene Youngbloog, sobre o 
cinema expandido.
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Essa imagem retrata o desinteresse em face do momento decisivo na con-
temporaneidade, pois o tempo, paradigma essencial das imagens modernas, não faz 
mais parte das preocupações para a produção das imagens atuais. Qualquer foto da 
estação poderia ser submetida a esse tratamento e fazer parte desse ensaio.

 O verdadeiro interesse do autor é despertar novas experiências visuais 
nos observadores e romper com os paradigmas vigentes. A hibridação e a hete-
rogeneidade consistem justamente desse fruto de combinação e da não unifor-
midade; e a poluição e a imperfeição são os ruídos e interferências imprevisíveis 
que aumentam a possibilidade de significações, e, ao mesmo tempo, expressam 
a fragilidade da vida contemporânea.

A finalidade dessa nova visualidade é produzir imagens perturbadoras 
que desafiam e subvertem os modelos previamente estabelecidos. Portanto, as 
produções contemporâneas se diferenciam das produções analógicas em vir-
tude de hoje se viver uma crise decorrente do esgotamento das artes plásticas 
tradicionais e, ao mesmo tempo, de se tratar de um momento tecnológico na 
produção de imagens, no qual há a predominância da fotografia digital.

Portanto, a tecnologia digital representa uma nova técnica que acarretou 
influências decisivas sobre os novos contextos de uma materialidade virtual e 
efêmera, cuja luta principal não é mais contra o tempo, mas contra um refina-
mento espacial. A fotografia digital, mais do que uma técnica, representa a inter-
conexão e interdependência das ações e das relações em curso na contempo-
raneidade e traduzida em um processamento de múltiplos indivíduos, culturas, 
formas de expressão e depósitos de memória.

Entretanto, suspeita-se que essa seja a era ou “do fim da imagem” ou, pelo 
menos, de uma transformação radical da economia de imagens até então vigen-
te. A imagem tornou-se uma questão filosófica, cultural e política que vai além da 
imagiologia ou de uma análise puramente centrada na pluralidade das imagens, 
seus suportes e aparências9.

 Transcender a presença momentânea dos sujeitos fotografados mediante 
superação da duração da exposição e da visualização dessa imagem, e pela subs-
tituição por um equipamento digital tem vantagens específicas, tais como: além 
de permitir maior deslocamento do fotógrafo, favorece-lhe estar sempre apto a 

9 Frizot (1995), entre ou-
tros, acredita, entretanto, 
que a imagem digital não 
representa um novo tipo 
de imagem e de relação 
entre a sociedade e tais 
representações. Pelo 
contrário, acredita que 
a imagem fotográfica 
permanece essencialmen-
te a mesma, uma vez que 
ainda corresponde a um 
tradução luminosa, ainda 
que esta não se apresente 
com uma base química, 
mas eletrônica. Ou seja, 
que a codificação digital é 
uma etapa mais moderna 
do mesmo processo de 
criação.
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ser um narrador visual e avaliar imediatamente o resultado fotográfico, é apenas 
o primeiro passo das mudanças hoje vividas pela fotografia contemporânea. 

A interdependência entre indivíduos e ações resulta em uma multiplici-
dade de estilos. Assim, o que o futuro da fotografia contemporânea nos reserva 
ainda não pode ser respondido, porque ainda está sendo construído com pedras 
das mais diversas tendências. O que precisamos fazer, segundo Bauman (2007), 
é praticar a arte de conviver com as diferenças, cooperação na qual cada parte 
mantenha e desenvolva sua própria identidade e particularidade. 
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Resumo
Na presente pesquisa pretendo tratar de questões acerca do corpo. Trato de 
emoções “à flor da pele”, transcritas a partir das produções: pulsões e repulsões 
que a partir da palavra o corpo transborda. Analisando vários corpos, pretendo 
reconhecer as diferentes formas de corpo / pele, deixando para trás conceitos de 
beleza estabelecidos e ao mesmo tempo tentando propor outros. Utilizando o de-
senho, fotografia e pintura, para captar/criar imagens de corpos que deixam de 
ser corpos, passando por um trajeto entre paisagens (nas quais se configuram) 
e um movimento lúdico ao olhar / reconhecer-se: estranho espaço de existência.

Palavras Chave: processo de criação, corpo, desenho, pintura, fotografia

Abstract
In this research I intend to address questions about the body. Dealing with emo-
tions “on edge”, transcribed from the productions: impulses and repulsions from 
the word that the body pours. Analyzing various bodies, I want to recognize the 
different forms of body / skin, leaving behind the concepts of beauty set while 
trying to propose others. Using design, photography and painting to capture / 
create images of bodies that are no longer bodies, through a path between lands-
capes (in which they are configured) and a playful movement to look / be stated: 
weird space there.

Keywords: creation process, body, drawing, painting, photography

O presente artigo apresentará parte da pesquisa desenvolvida no projeto 
de iniciação científica intitulado corpo arte: reflexão e poética. Nele, pretendo 
pesquisar diferentes corpos e peles que nos leve a percebê-lo além da maneira 
como se configura. Distorcer e formar diferentes contextos, explorando o reple-
to mundo de informações que nele se encontra. Descrever sensações táteis e 
explorando as formas do corpo, a partir dos meios do campo da bidimensionali-
dade, podendo utilizar da mescla desses meios. São estes alguns elementos que 
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gerarão desdobramentos em um âmbito da pesquisa, além das fontes na própria 
história da arte / corpo / desenho / fotografia / pintura. Desejo propor um tipo 
de beleza, desvirtuando-nos da beleza instituída, encontrando um viés comum 
entre ser e existir. Anotações diárias acompanham o processo e alimentam a 
pesquisa através de reflexões e constatações. A partir de tais anotações crio as 
subdivisões da pesquisa, que em princípio seria: corpo/inscrição; pele; passa-
gem; tempo/vida; desenho/fotografia/pintura; rejeição/aceitação; forma/volume

 “Mesmo o corpo considerado como o mais feio tomado por uma estra-
nha beleza no momento em que se desnuda, pois toda a intensidade do 
desejo é então concluída nesse instante estético em que aquele que olha 
se avalia pela perda de seu próprio poder na mise em scène do olhar” 
(JEUDI, 2002, p. 71)

Referencial teórico

Para que o desenvolvimento dessa pesquisa seja completo, pretendo con-
ciliar a produção poética com a teórica, buscando referências que abordem a 
questão do corpo no desenho, na fotografia, pintura, na história da arte e nas 
humanidades em geral. Assim, criar um embasamento teórico para solidificar as 
ideias que estou desenvolvendo.

O sociólogo e professor de estética francês, Henri-Pierre Jeudy em um 
dos seus estudos sobre a arte e a cultura contemporânea, questiona a percepção 
de estereótipos que sustentam os ideais da beleza corporal. Até o presente mo-
mento, seu texto “O corpo na arte” (2002) tem sido uma importante referência, 
ajudando-me a compreender e dar continuidade à produção, enxergando nela 
novos caminhos.

Ainda no campo teórico, pretendo trazer para a pesquisa, mas ainda faz 
parte do levantamento bibliográfico é o conceito de abjeção abordado pela psi-
canalista britânica Julia Kristeva. Em linhas gerais, o conceito caracteriza o indi-
víduo que se estranha ao se identificar no Outro. Interessa-me sua abordagem 
devido ao fato de que no desenvolvimento da minha produção, deparei-me fo-
tografando um corpo que é rejeitado pelas suas características, não sendo con-
siderado como belo e estando, portanto, à margem do que é referência para a 
idealização do corpo; problema que levanta a questão do limite físico, simbólico 
e moral, onde o sujeito acaba se rejeitando e/ou sendo rejeitado pela diferença.
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Daisy Xavier é uma das referências que me auxiliará para a produção po-
ética, pois em seus trabalhos ela investiga a identidade e as alteridades, descons-
truindo e recriando formas e conceitos estabelecidos. Elementos estes que tem 
total ligação com o que tenho desenvolvido, buscando um corpo que deixe de 
ser somente físico, e possa representar inquietações pessoais, políticas e sociais.

Iberê Camargo, com sua exacerbação do tratamento de matéria e forma, 
baseado numa ética da auto-superação, tem sido importante como campo de 
estudos para a produção das pinturas. Suas pinturas evocam o âmago da vida, 
trabalhos carregados de tinta, de acúmulo, excesso e essas condições partem de 
seu sublime, de sua espessa memória. Resultando em um embate com a matéria 
toda, tornando uma atmosfera de assombração, carregada de texturas e de fun-
dos imprevistos.

Na produção mais recente, os trabalhos de Lucian Freud têm trazido 
pontos de reflexão para ampliar as descobertas no campo da pintura dentro da 
questão pesquisada. Freud utiliza grande intensidade para fazer seus retratos, 
é um pintor do corpo em repouso; seu interesse está na revelação da verdade, 
onde o seu realismo é impetuoso. Porém, sua vasta gama de cores e seus ges-
tos intensos, conseguem concretizar um trabalho libertador. Ostentando o corpo 
conscientemente, seus trabalhos tornam-se uma hesitação visual, perturbador e 
inesperado, e de sinceridade completamente conveniente.

Caminhos para a pesquisa

O primeiro ensaio fotográfico surgiu a partir do tema corporeidade, que 
escolhi para trabalhar na disciplina de fotografia. Neste ensaio fotografei um cor-
po magro, e nele escrevi fragmentos de textos. Enquanto fotografava procurava 
encontrar movimento e desdobramentos no corpo, mas era preciso forçar  para 
obter esses elementos, já que se tratava de um corpo magro. 

Paralelamente, na disciplina de desenho investigávamos possibilidades a 
partir da observação de corpos, entretanto, os modelos também eram magros. 
Em ambas as disciplinas despertaram o interesse de investigação do corpo, en-
tretanto, a magreza que existia nestes corpos, não dava mais pistas do poderia 
vir a ser investigado. 
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Processo de criação: momentos e entrecruzamentos – a pesquisa

Entre os exercícios das disciplinas de fotografia e desenho, surgiu a possi-
bilidade de desdobramento desse trabalho no Festival de Literatura de Londrina 
– Londrix. Encontrei-me diante daquelas fotografias que havia feito, e para as no-
vas que poderiam surgir; deparei-me com uma vontade de fazer algo diferente, 
mas ao mesmo tempo não tendo clareza de como, e ainda levando em conta que 
o texto a ser usado não seria mais meu, mas sim de outra pessoa.

A maioria dos poemas que foram utilizados tratava de uma maneira bas-
tante clara e humana, de desejos e sentimentos femininos – deveria para tanto,  
amarrar as duas linguagens (escrita e fotografia). 

Comecei fotografando um modelo masculino, e como não tinha muita 
idéia de como as coisas iriam surgir, resolvi explorar para que os problemas e / 
ou as soluções aparecessem no decorrer do processo.

De certa forma houve mudanças, meu olhar caminhava a procura de sen-
sações táteis em que pudesse fazer do poema uma parte do corpo, mas também 
me deparei diante do mesmo problema que havia detectado da primeira vez, 
pois o modelo também era magro e claro. Portanto, as maiorias das fotos ficaram 
relativamente parecidas com as da primeira sessão. Encontrei-me em conflito 
com essa semelhança e com a forma que estava sobrecarregando o corpo com 
os escritos. Ainda me parecia que o corpo estava ali somente como suporte para 
a escrita. Não pensava como disponibilizar isso, como criar uma sintonia entre 
os sentimentos que aquele texto passava e o próprio corpo.             

Vindo com todas as questões relatadas até então para o projeto de pesqui-
sa, eis que começa a ser delineados caminhos e possibilidades, pensando, em 
princípio no espaço bidimensional como ‘lugar’ para a investigação proposta, 
não pensando somente na fotografia como ponte de partida, mas como um dos 
meios e que não só desencadeia, como está da mesma forma, portanto, com o 
desenho e a pintura como campo de possibilidades. 

A partir dessas experiências, discussões e constatações, surgiram outros 
dois ensaios fotográficos, que no andamento da pesquisa fomentaram outras 
produções em desenhos e pinturas, levando-me, inclusive, ao entrecruzamento 
de tais meios em alguns momentos. Seguem os relatos e imagens:
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Uma possibilidade: o tempo inscrito

Veio à mente que uma tentativa seria experimentar essas fotos com um 
corpo que já carregasse um valor do tempo, um corpo com cicatrizes, ou então 
com uma pele diferente do que até então havia trabalhado. Gostaria de tornar 
o texto e o corpo uma única coisa, e para isso, pensar em formas para dar vida 
aquilo tudo.

Lembrei do flácido que sempre observei na barriga de minha mãe, dos 
seios que já amamentaram quatro bocas; nas cicatrizes e estrias que registram 
a passagem do tempo contendo elementos de uma história de vida e de sinais 
evidentes, diferente dos outros dois corpos. 

Foi então que me lancei em uma nova experiência visual, pois percebi que 
não precisava forçar o corpo para obter movimentos e formas. O modo como o 
texto se inseria na pele, portanto, aconteceu de maneira bastante diferente do 
que nas outras vezes. Apesar de não ter pensado em como o texto deveria ser 
escrito e encaixado no corpo, pelo menos eu estava tornando/visualizando um 
caminho que me fascinava mais.

As fotos começaram a ganhar uma característica fora do belo comum, 
com tanta humanidade criada pelo corpo carregado de vida, que se tornava boni-
to. Entre curvas e dobras reais. Entre estrias e envelhecimento, presenciei uma 
distorção de vida, uma possibilidade atraente de investigação. Onde a pele, as 
marcas e o texto, poderiam se tornar uma coisa só, uma coisa que o corpo ex-
pele. Que o corpo quer mostrar transpirando. Trata-se de fragmentos nos quais 
cada um dos elementos citados acima – isoladamente, ou em conjunto atuam 
criando novas possibilidades visuais, distanciando-se e reaproximando-se da re-
ferência: o corpo. Segundo Frayze:

“(...) para haver percepção, isto é, apreensão de alguma coisa existen-
te, é absolutamente necessário que esta não se ofereça inteiramen-
te ao olhar que se põe sobre ela. Esse algo existente deverá reservar 
certos aspectos que são visados, mas não possuídos pela percepção 
momentânea.”(FRAYZE, 2006, p.102)

Analisei o que havia feito até então e precisava pensar num objetivo, numa 
problematização concreta a partir da qual pudesse investigar mais a fundo, pois 
a cada dia me vejo com olhar mais corporal, onde o corpo como matéria viva, me 
atrai. Um corpo que tenha marcas do tempo e que possa ser também uma paisa-
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gem, um mapa, pois a distorção que nele posso achar/criar é tão vasta quanto o 
suor (escritos) que dele sai. 

Procuro o registro da existência em aspectos diferentes do que costuma-
mos ver. Em diferentes tipos de vida e em diferentes formas.

O sentido da vida que tenho reconhecido na pele de cada um tem sido inte-
ressante. Perceber a vida que existe atrás da pele, pela pele e a partir de uma pele.

“A pele já é escrita. Seus traços, suas marcas, suas cicatrizes, suas 
rugas tanto são sinais visíveis e palpáveis que revelam toda a ambigui-
dade da apercepção do corpo. (...) É o olhar do Outro que tira da cicatriz 
sua monstruosidade aparente. (...) A cicatriz é uma marca súbita, uma 
marca do destino que parece anular o idealismo da beleza baseado na 
integridade do corpo, representada pela superfície lisa da pele”. (JEU-
DY, 2002, p.85)

A idéia de que a escrita é algo que sai, e é expelida pelo corpo como 
se fosse suor é cada vez mais evidente. A escrita não é simplesmente escri-
ta, ela é pele. É uma parte do corpo que estranhamente se encaixa, porque 
naturalmente é.

Mudar de um corpo magro e jovem para outro corpo, inscrito pelo tem-
po, possibilitou outros elementos visuais. Neste último ensaio fotográfico foi 
ainda mais surpreendente. Tive a oportunidade de fotografar um corpo que 
há seis meses havia passado por uma cirurgia de redução de estômago. O 
excesso de pele se transformava em paisagem e a cada movimento uma nova 
forma. Um corpo-labirinto. Um equívoco do corpo, que não se sabe líquido 
ou sólido.

Desta vez observei que o texto não deveria estar no corpo de maneira 
aleatória; conforme observava as possibilidades a partir dos movimentos da 
modelo fiz os desenhos e neles previa o caminho do corpo que o texto per-
correria.

“A pele, tal qual um texto que se escreve sozinho, nos trai”. (JEUDY, 2002, p. 84)
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Pintura

A pintura também tem sido um campo de investigação das possibilidades 
de apresentação do corpo. Tenho a partir das relações entre a tinta, cor e da man-
cha. Nesse tempo surgiram alguns autorretratos; olhar-se diante do espelho foi 
necessário para conseguir me enxergar, o que creio ser um dado relevante para 
a pesquisa, a ser reelaborado adiante. 

“É de bom tom mostrar que sou sempre capaz de experimentar o quanto 
eu me sinto estranho a mim mesmo e que, dessa maneira, estou absolu-
tamente disposto a compreender e a aceitar todos os outros.”  (JEUDY, 
2002, p.106)

As pinturas carregam elementos semelhantes uma nas outras, e além do 
corpo, a pincelada solta de tinta produz uma expressão grosseira, mas que carre-
ga sentimento. A partir dela construo um ritmo para obter volume e o movimen-
to do corpo que tenho buscado.

sem título, fotografia digital | 2009
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Cada vez que pinto surge um elemento diferente do outro: podendo ser 
em relação à cor, ao tratamento da luz, na forma, ou somente com cor chapada. 
Tenho enxergado isso tudo como experiências, experimentações que sugere um 
olhar para o todo, para notar a diferença de uma pintura para outra. Várias ma-
neiras de fazer uma única coisa e pensar nas infinitas possibilidades que encon-
tro/procuro no corpo. 

São variadas as formas de tratamento, algumas sutis como um passeio de-
morado de uma formiga que se perde na imensidão do corpo deserto. Em outros 
momentos, agressividade e rapidez no tratamento, onde não importa o quão estável 
aquele corpo parece, os movimentos e a intensidade que as cores fornecem é paralelo 
ao drama que o corpo expõe. É notável a existência de uma cicatriz aberta, doendo no 
vazio escuro e triste do próprio corpo. Solitário e dramático, este corpo pede atenção 
e paciência para que se enxergue nele o que podemos encontrar em qualquer um. 

Entre curvas desiguais e perspectivas assimétricas, procuro erotizar o 
corpo sem muita intenção de evocar desejo sobre ele, mas que a posição na qual 
ele se encontra - mostra um precário pecado que instiga e que devora. São cor-
pos recortados, fragmentos de um olhar perante o todo...

sem título, acrílica sobre papel, 64 x 44,5 cm | 2009
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As cores evocam um amargo, uma nostalgia da vida. Quentes e deprimen-
tes exprimem de qualquer pedaço inibido pela nudez, a tranqüilidade diante da 
morte. Diante da dor.

Analisando que cada corpo carrega diferentes formas, também obtenho 
variações de cor, de textura, de pele, elementos esses ricos em nuances e que 
carregam a essência da vida. A pele é superfície de registro de sinais da aparên-
cia. Uma escrita com seus próprios traços, marcas, cicatrizes e rugas que são 
sinais visíveis e palpáveis, que se revelam de maneira ambígua a percepção do 
corpo. A pele é a escrita natural do tempo.

Músculo
Pele

Corporeidade;
Movimento de luz equivocando a lucidez.

Quando me refiro à geografia do corpo, analiso a maneira como o corpo 
se dispõe em configurações, ora paisagens, ora mapas; como as formas que se 

sem título, técnica mista sobre papel, 45 x 32,5 cm | 2009
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criam a partir dos movimentos funcionam como desenhos aleatórios, onde cada 
perspectiva gera um novo significado. Encontramos essa mutação em todos os 
corpos, mas é claro que o tempo nesse espaço é o que deriva e modifica tudo 
dentro do ciclo de cada um. 

Posso também, relacionar esse corpo geográfico com a foto paisagem ge-
rada, pois nos três elementos: corpo, geografia e paisagem, esses objetos esté-
ticos estão diretamente ligados as coisas da natureza. Uma paisagem vestida de 
vestígio e acúmulo do tempo, moldado pelo espaço e detalhes das formas que 
cada corpo possui.

Produção recente 

Percebo que para amadurecer essa relação com o corpo que investigo, foi 
necessária uma exigência e preocupação constante com a forma de tentar, de 
produzir e refletir sobre as indagações que começaram a surgir. E também com 
relação aos problemas de realização – técnicos e pelo sentido estético -  tem se 
solucionado a partir da busca e do olhar, como se fosse um solo, do qual cresce 
as sensações e as relações que amadureço com o passar da pesquisa. Dando ao 
trabalho formas casuais ou estreitas, simples ou envolvida, sutil ou grosseira. 
Podendo ser dolorosa ou prazerosa, real ou imaginaria. Porém, nada escapa, é 
um emaranhado de sensações e idéias, de vontade e anseio, que se entrelaçam 
e se desenvolvem aos poucos.

O corpo-paisagem é um fragmento do olhar, que se desloca para entranhas, 
para lugares que o peso contrapõe a leveza. Onde a densidade permite desfrutar 
de um espaço desse corpo, no qual, sempre foi observado à distância. Este corpo 
se encontra vivo, e o sentido das cores desaba pelas diversas tonalidades. Uma 
tentativa de corpo vivo, carnal, incisivo, porém, ele é indeciso ao se diluir, ao se dis-
solver numa espécie de doença, numa carne que tem um tempo determinado para 
continuar viva. Esperando no descanso, no anseio e no medo, à hora da morte 
bater. O corpo se encontra pairando sobre o descanso, sempre à espera de alguma 
coisa que evoque o verdadeiro poder e sentimento que nele existe.
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Sair da pintura de um corpo que necessitava de uma gestualidade maior, 
mais agressiva e densa, onde o meu posicionamento era derivado de um desespe-
ro que sentia ao investigar esse corpo, diante das questões que pintura impunha. 
Passei para um modo de pintar, que acontece de forma menos exacerbada, menos 
desesperada. É como segurar o gesto que antecipa a pintura, só para continuar no 
estado de nostalgia, para confirmar o sentido do corpo buscado na pesquisa.

O corpo tem se deslocado para lugares incertos, onde as transformações 
permitem o desconcerto dele mesmo diante das atmosferas da paisagem. Um 
corpo que se multiplica e transborda pelos arredores, desintegrando a massa, a 
pele, e  forma física, estruturando o acúmulo do corpo sobre outro corpo.  É só 
a esfera por onde o tempo passa. Os sentimentos prováveis a partir dos quais 
ele se afeta, contribui para a abrangência do próprio ser. Para a aceitação desse 
tempo, para o equívoco de se ser, e conhecer cada vez mais o corpo como ma-
téria.  Lançando esse corpo ao mundo, torna-se uma superação do real, onde o 
devaneio pode ser encontrado na realidade. Tendo em vista a naturalidade diante 
da imensidão de ser.

sem título, técnica mista sobre tela, 50 x 60 cm | 2010
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Acredito que essa imensidão, parte em mim pela solidão, pois existe uma 
prudência detendo meu olhar para as coisas grandes e para o corpo - como mo-
vimento dessa imensidão. Ela que me faz esquecer lugares só para haver ainda 
mais espaço.

Algumas considerações...

“O corpo estranho se presta a todas as fantasias que suscitam a atração 
ou repulsão. Ele pode ser idealizado como a expressão de uma beleza 
inacessível e/ou rejeitado como o símbolo que objetiva os sinais da re-
pulsa. Provocando de uma maneira imaginaria a possível vertigem da 
mais radical alteridade, ele cristaliza as frustrações e, simultaneamente, 
possibilita a aventura misteriosa dos sentidos. É difícil sair de semelhan-
tes clichês, pois parece que o corpo estranho é uma espécie de “motor 
original” dos estereótipos culturais. A função estética que atua na circu-
lação dos estereótipos baseia-se no imago do corpo estranho.” (JEUDY, 
2002, p.102-103)

Quando permito dizer que o corpo nessas imagens deixa de ser corpo, 
busco na composição estética distorcer a idéia da representação; procuro um 
caminho denso e ao mesmo tempo leve, na tentativa de uma nova proposição 
desse corpo. Uma perspectiva lúdica que caminha para abismos, montanhas, 
desertos – podem-se dizer paisagens.

sem título, acrílica e grafite s/ tela, 67x90 cm | 2010
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O corpo é tomado por uma multiplicidade de lugares, um espaço vivo, 
orgânico e descontínuo, que navega desde o vazio até figuras obsessivas e mons-
truosas. A expressão de cada paisagem conduz o olhar de quem a observa de 
forma a acompanhar a imagem pelo seu próprio ritmo, e esse deslocamento 
incerto impede a compreensão direta do que se observa.

A beleza que encontrei nesses movimentos desvirtua o corpo símbolo, 
regido pelos conceitos de beleza pré-estabelecidos pela sociedade. Na forma tão 
natural que essa movimentação se dá, pode-se dizer que busco um apelo, onde 
a beleza é mais do que física, é humana. São referências simbólicas que confi-
guram uma linguagem estética, onde predomina certo prazer, enquanto muitos 
notariam somente sofrimento.

Ao gerar essas imagens, senti uma movimentação do meu ser entrando 
na eternidade, onde qualquer corpo – a partir desse – constrói significado em 
um só tempo, silenciando qualquer vertigem que contraponha esse sentimento, 
essa emoção; contaminando no aparecimento do ser vivo, na estranha beleza e 
fascinação que ele pode causar. 

Antes disso, a minha própria negação era evidente para mim, mas quan-
do experimentei o desenho de auto-retrato, quebrei essa barreira da negação, 
aceitando a forma que ele sugere e se dispõe a mim. Obtive um espaço, mesmo 
que por enquanto atemporal, onde posso deslocar entre a força da forma, do 
volume e a rigidez da matéria viva que é meu corpo. Relacionando, sobretudo, 
o modo com qual meu corpo está no mundo, e suporta tudo que entra e sai de 
mim. Motivo pelo qual me fez alimentar prazer em pesquisar ainda mais esse 
jogo de espelho, onde cada um pode sentir a dor e o prazer de ser. Mantendo um 
parâmetro desconcertante entre o que se vê o que se tem, e o que gostaria de 
ser. Onde cada um, ao olhar o corpo do outro nu, pode ter rejeição ou a aceitação 
maior do seu corpo, percebendo o quanto ele vibra independentemente de como 
se dispõe como matéria viva.
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Resumo
O texto se propõe a apresentar reflexões sobre o potencial significativo dos 
objetos escultóricos em espaços públicos da cidade de Belém, aqui denomina-
dos MARCOS DO TEMPO, buscando traçar caminhos e estratégias para uma 
maior difusão e compreensão de seus conteúdos herméticos e relações com 
a cidade de Belém, ao longo destes quase quatro séculos, como elementos 
constituintes da cultura local. O presente texto é uma síntese da monografia 
apresentada em 2005 para a obtenção do título de especialista no curso de 
pós-graduação “lato sensu” em Semiótica e Artes Visuais, do Núcleo de Artes 
da Universidade Federal do Pará, sob a orientação da Prof. Arq. Ms. Elna Ma-
ria Andersen Trindade. 

Palavras-chave: Patrimônio Cultural; Semiótica e Semiologia; Arte Pública; In-
ventário; Belém/PA.

Abstract
This text intend to show reflexions about the meaningful potential from sculptu-
ral objects situated in public spaces at Belém (capital of the state of Pará), here 
designated MARCOS DO TEMPO (SIGNS OF TIME), intending to draw ways and 
strategies for understanding and diffusing their hermetic matter and relations 
with the city of Belém along almost four centuries, as constituent elements of 
the local culture. This text is a summary of the monograph presented in 2005 to 
obtain the title of specialist in Semiotics and Visual Arts (ICA/UFPA), under the 
guidance of Prof. Arq. Ms. Elna Maria Andersen Trindade. 

Keywords: Cultural Heritage; Semiotics and Semiology; Public Art; Inventory; 
Belém do Pará.
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Considerações gerais sobre a pesquisa

“A obra é sempre a mesma, mas as consciências 
mudam”.
Giulio Carlo Argan

Ao propor o tema para o anteprojeto de pesquisa e monografia para o cur-
so de especialização em Artes Visuais e Semiótica oferecido pelo, então Núcleo 
de Artes, atual Instituto de Ciências da Arte da Universidade Federal do Pará, a 
meta era buscar revelar um acervo plástico potencialmente interessante e “invi-
sível” – os objetos escultóricos da cidade de Belém, mormente das áreas denomi-
nadas Centro Histórico e entorno. Estes objetos, denominados comumente como 
“monumentos” encontram-se espalhados por Belém e, muitas vezes, são pouco 
valorizados como marcos de um tempo, expressos em formas plásticas, em sua 
relação com o espaço urbano. Com o correr da pesquisa, e a ação nem sempre 
positiva das esferas públicas, foi brotando a sensação de que estes elementos 
não seriam objeto de materialização de uma identidade com o cidadão da Belém 
atual, e tampouco com o discurso estético e cultural da contemporaneidade.

É de inquestionável importância um inventário deste acervo, sua atuali-
zação e, principalmente, sua difusão. Seria necessário um trabalho hercúleo de 
inventariar cada um destes elementos (mesmo partindo-se de referenciais ante-
riores1), correndo o risco de ser excludente em virtude da limitação geográfica 
necessária, e que suplantaria os esforços do momento, e acabaria por reafirmar 
o espaço delimitado do Centro Histórico de Belém como o locus histórico por 
excelência, deixando por revelar a história da cidade como um todo. 

É evidente que a necessidade de um levantamento de dados o mais com-
pleto possível se faz condição básica para que, institucionalmente ou individual-
mente possa ser trabalhado o acesso às informações sobre este acervo. Contu-
do, algumas questões surgiram de maneira mais contundente e empurraram o 
foco da pesquisa para o terreno pantanoso das teorias.

Por que as esferas públicas não respeitam em suas intervenções este pa-
trimônio? Por que os cidadãos não se apoderam deste patrimônio, pulando em 
sua defesa? Por que muitos, inclusive, ignoram a sua existência? Quais as conse-
qüências disto, tanto para o acervo quanto para a cidade (espacial e cultural)? Por 
que a cidade não é pensada como um todo, em seu planejamento, respeitando as 
especificidades locais, especialmente no que tange às questões culturais?

1 Como o já existente 
levantamento de monu-
mentos de Belém, datado 
do início da década de 
1990, arquivado no DEPH/
FUMBEL e inúmeras 
publicações de artigos e 
livros.
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Em princípio, muitas perguntas teriam como resposta o desconhecimen-
to, e retornaríamos à necessidade do inventário e sua difusão. Mas, será que esta 
é realmente a resposta? De que adiantaria uma longa pesquisa sobre um tema 
que, concretamente, passa aos olhos de todos, todos os dias, sem que ninguém 
se aperceba? Sim, por que eles estão nas principais praças, ruas, muitas vezes 
em pontos de destaque focal, o que não lhes garante sequer a integridade física. 

Caberia entender o que acontece. Só assim poderíamos crer que qual-
quer intervenção no sentido da difusão teria um retorno concreto de apropriação 
por parte de todos como bens, e não como elementos paisagísticos, meramente. 
Mais do que “monumentos” ou “esculturas”, eles são MARCOS DO TEMPO, e 
trazem em si, expressos em metal, pedra e argamassa referências históricas, 
plásticas e simbólicas em sintonia com o espaço da cidade. Eles seriam expres-
são da cidade.

“Existiria Corinto, da forma como nós a conhecemos, sem a produção 
vascular que divulga seu nome por todo o Mediterrâneo ou, na Idade 
Média, se reconheceria a cidade sem aqueles extraordinários marcos 
urbanos que são as catedrais e, mais tarde, sem o monumento, que é a 
mais completa auto-representação da cidade e da sua historicidade?” 2

O exercício teórico buscou algumas discussões temáticas, de forma a ar-
ticulá-lo com as questões propostas. Estas articulações de conceitos de Cultura, 
Memória, Historiografia contemporânea, Espaço-Tempo, Teoria da Recepção, 
Semiótica e Arte-Cidade, entre outros, tentam estabelecer linhas de raciocínio 
para compreender a questão central da pesquisa: a (in)visibilidade dos objetos 
escultóricos de Belém. Apropriando-me de um trecho de Hans Robert Jauss:

“Também não quero dar a impressão de que eu sozinho, a partir de mi-
nha pesquisa e de minhas descobertas, haja decretado a tradição que se 
manifesta por meio de minhas perspectivas em história e na história dos 
conceitos. Esforcei-me, por conseguinte, em tornar identificável o que 
anexei, onde, por falta de competência própria, acreditei estar autorizado 
a me apoiar nas pesquisas de outros. Se, nesse ponto, sempre me referi 
e citei os resultados doutros pesquisadores sem considerar suficiente-
mente seus objetivos próprios, devo-lhes pedir uma desculpa geral por 
terem sido, querendo ou não, deste modo ‘ocupados’.” 3

Antes de qualquer articulação teórica, que apresentar-se-á de forma caó-
tica e fragmentada (como também é a cidade contemporânea), na apresentação 
proponho a leitura livre de Belém, sob a forma de um exercício, ou melhor, de 
Três Provocações Iniciais. Um passeio pela cidade, com olhos e alma livre, tentan-

2 CONDARDI, Bruno, In. 
ARGAN, Giulio Carlo. 
História da Arte como His-
tória da Cidade, p.1-2.
3 JAUSS, Hans Robert . 
A Estética da Recepção: 
Colocações Gerais, p.75. 
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do encontrar o que Belém tem de cada um de nós, e o que dotamos à cidade com 
a nossa existência. Este exercício pode e deve ser estendido a todas as cidades, 
para provocar a sensibilização e vivência dos espaços. Este será o cerne do arti-
go aqui apresentado.

Contudo, para a assimilação e compreensão do processo como um todo, é 
necessário explicitar o processo do desenvolvimento da pesquisa, para que seja 
entendida a tese de forma global.

Seria imprescindível, para uma leitura apropriada, a compreensão do ló-
cus onde está inserido o conjunto de obras a se estudar. Compreender a constru-
ção histórica de Belém, em termos de trajetória urbana, e como se fez à inserção 
dos MARCOS DO TEMPO no espaço urbano, de forma a permitir uma caracte-
rização da cidade como articulador destes elementos de forma coerente. Em O 
Tempo e a Cidade, buscou-se subsidiar uma possível leitura histórica da cidade, 
ou sua contextualização para questões desenvolvidas posteriormente.

A articulação teórica se faz em três articulações: O olhar e a cultura; Semiótica 
e Cidade e A Arte como Marcos. Reconhecemos que se trata de uma análise do contex-
to cultural. Terreno pantanoso na contemporaneidade, a cultura é discutida em sua 
dinâmica, buscando entendê-la, em princípio, como fenômeno, articulando-a com o 
exercício do olhar. O olhar será um exercício necessário a todos que se propuserem 
a compreender o tema. Partindo de um princípio peirceano, olhar seria a experiência 
sensorial primeira, que buscaria a mediação da compreensão através da semiótica 
(e, acrescento, da historiografia contemporânea). A cidade é tratada como um cam-
po de relações da Semiótica da Cultura, mas buscando articulações e referências 
em outros discursos, como o de Saussure (mediado por Argan) e de Peirce, num 
exercício teórico. A articulação ao longo do(s) tempo(s) da cidade, caracterizando-
-os como MARCOS DO TEMPO, expondo questões a respeito da própria história do 
pensamento sobre as cidades, com foco na ruptura funcionalista do Modernismo.

A seguir discutimos em Permanência e Ausência o tema principal, a Me-
mória, tanto como agente de preservação quanto como elemento a se contra-
por às ações conseqüentes ao esquecimento e a despatrimonialização, citando 
exemplos de monumentos que desapareceram do cenário da cidade, além de 
outros que permanecem. Finalizando este capítulo, é apresentada a justificativa 
de um inventário como instrumento auxiliar a revelação da história de Belém, 
citando exemplos anteriores que servirão de referência a esta construção.
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Três Provocações Iniciais

Antes de qualquer desenvolvimento teórico, gostaríamos de propor um 
exercício (sob a forma de provocação): ver, ler e reconhecer. Sem acreditarmos 
na necessidade de exercitarmos a experiência do flaneur, não haverá discurso ou 
trabalho capaz de alterar o atual estado de desleixo com que vêm sendo tratados 
estes MARCOS DO TEMPO em Belém.

Ver

“O caminhar lento surgiu na filosofia e na poesia 
como a figura do flaneur. Personagem do final do 
século XIX, era o indivíduo que vivia na rua como 
se estivesse em casa, fazendo dos cafés a sua sala 
de visitas e das bancas de jornal a sua biblioteca. 
Este homem ainda podia se pretender um olhar 
capaz de captar as coisas como elas eram. O seu 
olhar era correspondido.” 
(Nelson Brissac Peixoto)

Quantos conhecem a cidade onde vivem? Passamos tão ao largo da realidade 
que nos cerca, presos aos nossos mundos que construímos a partir das necessi-
dades individuais (às vezes tão abstratas), sem perceber um mundo real, concreto, 
físico diariamente à nossa volta. Este mundo exterior que nos contém é simbólico, 
quer nas relações humanas, quer nas relações homem-espaço e homem-objetos. 

Quantas vezes nos deparamos com um detalhe, ou edificação, ou mesmo 
cenário da cidade que, com surpresa, afirmamos nunca termos “vistos”? Maria 
Cecília França Lourenço, que trata o mesmo universo do presente trabalho (ob-
jetos tridimensionais implantados a céu aberto e em áreas externas) destaca a 
necessidade de “vivificá-los, já que podem estar tão banalizados pelo cotidiano, que 
não mais se destacam na paisagem”.4 Este deve ser o esforço principal do trabalho 
que agora se apresenta.

Mas se cada um de nós não buscar ver a cidade, estar de olhos abertos 
para o que nos cerca, nenhum esforço intelectual ou institucional será válido.

Deixar fluir a cidade como se a visse pela primeira vez, como um “olhar de 
estrangeiro”, que descobre detalhes com surpresa e admiração.

4 LOURENÇO, Maria 
Cecília França et al. Obras 
escultóricas em espaços 
abertos da USP São Paulo, 
p. 12. 
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Ler

A atenção pelo tema não é inédita, porquanto poderá chegar ao mesmo 
fim de outros trabalhos na linha, isto é, o mesmo descaso dos objetos que foram 
fonte de inspiração. A intenção do presente é buscar visualizar o conjunto destes 
objetos, crendo nestes um valor intrínseco de representação da própria cidade.

Normalmente de forma individual, destacando um monumento ou conjun-
to escultórico como objeto de estudo, algumas pesquisas vem sendo desenvolvi-
das, no campo acadêmico ou como pesquisa independente. Contudo, a reunião 
destas inúmeras leituras, além de demandar um trabalho intenso de cruzamento 
de informações, checagem de fontes primárias, análises e outras, traduzir-se-ia 
em uma visão reducionista e particular, sujeita à falibilidade humana e histórica, 
segundo o contexto atual.

Muito mais importante que estabelecer um discurso único, a provocação 
apresentada seria a de instigar a qualquer indivíduo a ler, quer as fontes referen-
ciais, quer fazer suas próprias leituras estéticas e simbólicas sobre estes MAR-
COS, permitindo-lhe estabelecer suas conexões pessoais com estes.

Joaquim Marcovitch, apresentando o livro que trata do levantamento das 
obras escultóricas nos campi da USP, já anteriormente citado, ressalta sobre o 
valor dos monumentos escultóricos que:

“Sua leitura (grifo nosso) nos faz tomar consciência das riquezas artís-
ticas existentes bem perto de nós, e que freqüentemente não são apre-
ciadas nem sequer percebidas. Em parte isto se deve, como ressalta a 
professora Maria Cecília França Lourenço, à ‘banalização’ provocada 
pelo cotidiano. Esta constatação deixa clara a necessidade de encontrar 
meios que tornem marcante a presença dessas obras nos cenários em 
que foram instaladas. As esculturas devem ser ‘vivificadas’, no expres-
sivo dizer da autora, ressaltando que elas compartilham ‘caminhos e 
emoções’...” 5 

Enfim, conhecer um pouco mais sobre estes objetos, tão a vista de todos, 
trazem um pouco da história do espaço onde estamos e de nós mesmos, em 
nossa relação com este. Ler, com a sensibilidade individual de quem escolhe este 
ou aquele livro na estante, ou artigo no jornal. Ler, ainda como esforço de quem 
nunca leu, buscando entender através destes signos a cidade em que estamos 
inseridos.

5 Ibdem, p. 11.
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Reconhecer

Não há trabalho acadêmico que não tenha por destino ser exercício inte-
lectual fadado à função de conclusão de um ciclo. Contudo, aos que tiverem este 
texto em mãos, ficaria a última provocação: a de reconhecer o que de cada um 
de nós existe em cada objeto no universo de estudo tratado, ou buscar entender 
o porquê de ignorarmo-los.  

A essência do tema estaria na compreensão do por que destes objetos não 
se traduzirem, de fato, patrimônio da cidade. 

A crença na falta de informação e na invisibilidade estaria por terra se o 
esforço individual de observação ou busca pela compreensão dos aspectos his-
tóricos existisse realmente. Mas a questão passa por uma ainda mais profunda: 
não há o interesse.

Quando não zelamos por algo que é, por direito, nosso, estamos abrindo o 
precedente para que outro o tome e se aproprie. Na verdade, não reconhecemos 
seu potencial simbólico, e mesmo não o temos como realmente nosso.

Tornar patrimônio pode parecer uma expressão positivista e conservadora, 
mas de fato não o é. Patrimônio é tudo aquilo que guardamos como valor tradutor 
de nossa história individual, como testemunho para outros que busquem conhe-
cê-lo e reconhecer-nos com o passar do tempo. Temos o patrimônio material, que 
sinaliza nossa capacidade produtiva dentro do contexto capitalista e a capacidade 
de acumulação de bens (imóveis, obras de arte, jóias, entre outros). Temos o pa-
trimônio intelectual, um acúmulo de conhecimento, das mais diversas origens, e 
de articulação de imagens mentais que nos confere um determinado perfil, entre 
outros. Devo enfatizar que este raciocínio não busca uma estratificação, mas uma 
qualificação. Quando estas expressões de qualidade refletem um grupo, temos 
o patrimônio cultural, coletivo. E para que acumulamos conhecimento, objetos, 
espaços? Para garantirmos um cenário propício à nossa existência individual e 
legarmos como herança para quem vier após como um pouco de nós mesmos. 
Fazermos acreditar que possamos garantir a permanência através dos tempos de 
algo que somos, que cremos, que ajudamos a construir.

A compreensão desta dinâmica, que às vezes se obscura pela névoa de 
um discurso de política cultural, permitiria entender cada objeto, cenário, per-
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sonagem e manifestação da nossa cidade, que é o espaço humanizado de seus 
habitantes, como constituinte de nós mesmos. 

Assumindo a postura do flaneur estaremos defendendo o nosso espaço 
real de vivência da cidade.

Entender, assumir como memória individual, com a consciência de estar 
inserido no contexto coletivo e, especialmente, defender como defendemos nos-
so acúmulo individual é tornar a cidade, e seus elementos, nosso patrimônio. 
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Resumo
Este artigo refere-se a um estudo sobre o uso e o papel do corpo, inserido em 
seu contexto histórico-social-cultural, como um material flexível, vivo e que age 
diretamente nos sentidos do outro, a partir da série de web performances, Dra-
maturgia da Carne (2009). Assim, serão trabalhadas minhas reflexões acerca do 
conceito de Performer, dissecando o corpo em performance pela perspectiva da 
ação cultural tendo como ponto de vista o performer enquanto sujeito da cultura 
embasando-me nos teóricos: Patrice Pavis, Hans-Thies Lehmann, Maria Beatriz 
de Medeiros, Renato Cohen, Jorge Glusberg e Paul Zumthor.

Palavras-chave: Performance; corpo; comunicação

Abstract
This article refers to a study which is about the use and role of the body, inserted 
in its historical-social-cultural context, as a flexible and alive material that acts 
directly on human being’s senses, from the web performance series Dramaturgy 
of Flesh (2009). In this way, my concepts of Performance will be exposed by dis-
secting the body in performance from the perspective of its cultural action and 
having as point of view the performer as a cultural subject; basing as references 
the writers: Patrice Pavis, Hans-Thies Lehmann, Maria Beatriz de Medeiros, Re-
nato Cohen, Jorge Glusberg and Paul Zumthor.

Keywords: Performance, body, comunication

Guisa de Introdução

Esse artigo é um recorte de minha dissertação de mestrado, Dramaturgia 
da Carne: uma experiência na arte da performance, na qual  apresentei como objeto 
de estudo a série de web performances Dramaturgia da Carne, realizada por mim 
durante o ano de 2009.  Dramaturgia da Carne foi composta por: 4° Seminário so-
bre a lista de compras do corpo, realizada no dia 19 de março às 20h; a segunda, 
Coração, realizada no dia 16 de setembro às 19h, e a terceira, Mapa Anatômico, 
realizada no dia 04 de novembro às 19h. As duas primeiras ações performáticas 

* Graduada Bacharel em 
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tação (2004) e Direção 
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Desenvolveu sua pesquisa 
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UFSM, na Linha de Arte e 
Cultura (2010).
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se realizaram no Teatro Caixa Preta – Espaço Rozane Cardoso localizado na Uni-
versidade Federal de Santa Maria – UFSM e a terceira e última ação aconteceu no 
Bar Macondo Lugar, no centro de Santa Maria.

A partir dessas web performances busquei desenvolver um estudo refle-
xivo sobre o caráter nômade que as ações performáticas adquirem por meio da 
transmissão em tempo real pela rede mundial de comunicação. Porém, tendo 
como contraponto o uso e o papel do corpo, inserido em seu contexto histórico-
-social-cultural, como um material flexível, vivo e que age diretamente nos sen-
tidos do outro.  Nesse sentido, esse artigo refere-se as minhas reflexões acerca 
do conceito de Performer, embasando-me nos teóricos: Patrice Pavis, Hans-Thies 
Lehmann, Maria Beatriz de Medeiros, Renato Cohen, Jorge Glusberg e Paul Zu-
mthor. Desta maneira, aqui dissecarei o corpo em performance pela perspectiva 
da ação cultural tendo como ponto de vista o performer enquanto sujeito da 
cultura. Iniciemos.

Coração

Corpo nu deitado no chão. Sobre ele, suspenso, um coração de boi que pie-
dosamente entregava-lhe uma gota de sangue. Uma imagem de intervenção cirúr-
gica cardiovascular projetada na parede. Ao fundo da sala, a banda musical sobre-
posta a um telão que suportava a projeção da pulsação de um coração distorcido.

Início da web performance Coração
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O espaço esculpido por meio da luz criava um largo vazio entre o corpo nu, 
o coração e a banda. Extremos. Audiência multiplicada pela web e também pela 
presença física de cerca de quarenta pessoas no espaço da ação performática.

A imagem projetada percorria a parede até atingir o corpo desvestido e 
caminhando por ele como que querendo despertá-lo, o faz. Corpo com movi-
mentos silenciosos que se deleita com a imagem projetada em sua pele. Mira a 
imagem que confunde com a própria abertura de si, vê seu peito aberto por uma 
serra, sua pele esticada por ferros, e seu coração vermelho pronto para algo 
ainda por vir.

Mesmo separados pela escuridão, corpo e música interligados pela pulsa-
ção do coração suspenso. A música ultrapassava os limites estabelecidos pela luz, 
alcançando e libertando o corpo daquilo que o aprisiona. A imagem de intervenção 
cirúrgica permanece projetada no corpo que em pé segura a faca: o escalpelo.

Corpo-música como máquina espreitando uma linha de fuga. Audiência 
atenta. Coração suspenso. Entre corpo-música-coração-audiência faíscam linhas 
de tensão. O acolhimento do acaso. Coração tocado, sentido, cheirado, experi-
ência muda de um sentido mudo. A música em silêncio. A faca arromba o peito 
invisível e divide o coração em pequenos pedaços. 

Ao fundo Pele de Asno, à frente performer e coração suspenso.
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As lentes das câmeras, assim como a audiência presente, imóveis. Estado 
de tensão. O coração dilacerado é picotado como uma carne de açougue. Vian-
da. Retalhos de carne. Inúmeros pedaços de tamanhos e formas diferentes da 
carne-coração são colocados sobre o corpo nu deitado. Um caminho de peque-
nos relicários cardíacos cobrem o corpo. Corpo intensamente puro. Intensidade 
residente no repouso e movimento. O corpo novamente desperta. Pedaços de 
coração deslizam sobre a pele. 

O corpo vira-se para os outros corpos que apenas o observavam. Tensão. 
Munido de relicários o corpo os presenteia, um a um, com estes corpos outros. 
No chão apenas a faca e gorduras – excessos, não carne rubra. No fundo a banda 
e a música pulsam tanto quanto o coração distorcido projetado no telão. O corpo 
retoma seu lugar. Aprecia os restos. Pega seu relicário e sai.

A música continua emitindo suas ondas de ruídos e silêncios. Os restos 
do coração e a faca, imóveis, são salientados pela luz branca. A audiência lenta-
mente inicia seu deslocamento para a saída. Muitos relicários são entregues aos 
restos de gordura do chão, como se ali permanecesse a “aura”.

Relicários Cardíacos
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A Bula do Corpo

Segundo Pavis, o Performer (1999, p. 284) “é aquele que fala e age em seu 
próprio nome (enquanto artista e pessoa), e como tal se dirige ao público, ao 
passo de que o ator representa sua personagem [...] O performer realiza uma 
encenação de seu próprio eu, o ator faz o papel do outro”. Há inúmeras outras 
definições para o termo. Hans-Thies Lehmann1 (2007), teórico da estética teatral 
e do teatro contemporâneo, desenvolve a distinção existente entre performer e 
ator por meio de argumentos ligados a “atuação” e a “não-atuação”, sendo que 
o performer situa-se nesse último. Como a arte da performance renuncia aos 
critérios de valor, possui um posicionamento direto sem a preocupação em estar 
representando algo. Nesse sentido, o que o performer nos mostra é seu próprio 
corpo, ele nos oferece a contemplação de sua presença, ou seja, “o corpo hu-
mano presente e não representado” (MEDEIROS, 2006, p.10).

Performance, na perspectiva de meu trabalho, é o desejo de adquirir ex-
periência pela sensação, desejo de duas ou mais pessoas em um potencial dife-
rente do estado comum, abertas ao inesperado que modifica e (des)territorializa 
o ponto de partida.

Performance como uma composição aberta, em zona de compartilhamen-
to, dotada de múltiplas entradas e saídas, pelas quais ela transborda. Perfor-
mance é corpo vivo. Vivo no sentido de poder ser tocado, trans-formado. 

Porém, para que essa experiência ocorra, é importante que exista uma 
abertura do corpo suscitando o afloramento da percepção por meio do campo 
do sensível e subjetivo, os quais estão interligados ao trabalho realizado sobre 
e a partir do corpo. A performance é considerada por Cohen (2007) e Glusberg 
(2007) como o discurso do corpo, sendo que este corpo não é da ordem da repre-
sentação e sim da multiplicidade, do compartilhamento e da afetação. 

Centrando sua investigação no corpo, a arte da performance explora suas 
qualidades plásticas, e extrapola os limites de sua resistência e energia, desve-
lando seus pudores e suas inibições, examinando seus mecanismos internos, 
sua perversidade e seus gestos. É a arte do ser humano, para o ser humano, pelo 
ser humano:

Através da história, a utilização do corpo tem-se adequado às exigên-
cias do meio social, aos limites que cada organização humana impõe aos 

1 Hans-Thies Lehmann 
desenvolve um estudo 
crítico sobre a cena teatral 
contemporânea. Cunhou 
o termo “Teatro Pós-
-dramático” com o intuito 
de organizar vetores dos 
múltiplos processos 
cênicos contemporâneos, 
que vai dos anos 70 aos 
90 do século XX, tentando 
abarcar toda a pluralidade 
da cena contemporânea. 
Esta cena, contrarian-
do a linha aristotélica, 
encaminhou-se para a 
hibridação e miscigenação 
das linguagens artísticas 
com processos criativos 
avessos ao que se fazia até 
então no teatro dramá-
tico (estética da ilusão e 
reprodução do mundo). 
Segundo Fernandes (2008, 
p. 13) “[...] a realidade do 
novo teatro começa exata-
mente com a desaparição 
do triângulo drama, ação, 
imitação, o que acontece 
em escala considerável 
apenas na décadas finais 
do século XX”.
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seus membros. A performance é um meio de resgatar as mais variadas 
formas de utilização do corpo, possibilidades estas alimentadas ou não a 
partir da cultura e da sociedade (GLUSBERG, 2007, p. 89).

A partir do raciocínio de Glusberg (2007) toda atividade corporal está deter-
minada por convenções. Isso se deve ao fato de que o corpo humano é um dos 
materiais mais flexíveis, sendo a expressão viva de uma ação cultural. Existem 
projetos de investigações acerca do corpo humano, que envolvem seus gestos, 
movimentos, atitudes e posições interpessoais, bem como programas de gestos 
cotidianos como vestir-se, limpar-se, entre outras banalidades. Partindo deste pres-
suposto, a performance trabalha essas questões existenciais humanas, buscando 
a aproximação direta com a vida em uma linguagem artística de experimentação.

Questionando essa naturalidade com que algumas ações nos são condi-
cionadas pela sociedade, a arte da performance (des)naturaliza-as por meio do 
corpo e ao mesmo tempo posiciona-se no exato espaço cultural que ela deve 
ocupar. A arte da performance desmonta mecanismos ritualizados, transforman-
do, aproveitando e enriquecendo-os, desdobrando-se na metamorfose da noção 
de corpo tal como o conhecemos em sua dinâmica cotidiana.

Este tratamento dado pelo artista performático possibilita que se desenca-
deie nos mecanismos internos da performance movimentos invisíveis que se ex-
teriorizam através de ações visíveis à audiência, dando “corpo” à invisibilidade. 
Assim, ao despojar uma ação de seu objetivo convencional e tido como “natural”, 
a performance amplia os horizontes desta ação, atribuindo-lhe uma nova gama 
de sentidos, colocando em conflito as convenções tradicionais a partir de seu 
próprio uso para estabelecer outras percepções. Nesse sentido, a performance 
desencadeia uma série de desdobramentos e infinitas possibilidades a partir do 
corpo e do imprevisto no trabalho artístico, gerando um diálogo que se estabe-
lece por meio da ação e do movimento. Portanto, os gestos adquirem, em cada 
caso, uma importância particular e a audiência valorizará as diversas possibili-
dades corporais e os movimentos gerados. 

Por esse motivo, o artista necessita de uma prática mental e ao mesmo 
tempo física para sua realização, da mesma forma que o espectador ne-
cessita de um certo treinamento para encarar o novo. Muitas imagens 
são oferecidas a um público que vive a ficção de seu próprio corpo, que 
se apresenta de uma forma imposta por rituais sociais estabelecidos. 
Frente a essa ficção, os artistas vão apresentar, em oposição, um corpo 
que dramatiza, caricaturiza, enfatiza ou transgrida a realidade operativa 
(GLUSBERG, 2007, p. 57).
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A cultura, por sua vez, torna os programas de gestos e comportamentos 
como normais, como um regime vigente, como um sistema dominante no qual 
não se questiona o que já é estabelecido. Porém a arte da performance questiona 
estes programas, desde a geração dessas ações até os fatores determinantes 
para que ela ocorra. Decodificando estes programas, coloca a audiência no mes-
mo tempo do artista. 

Como já foi explanado anteriormente, a performance se utiliza do dis-
curso do corpo, que é considerado um modo complexo de discursar. Esta parti-
cularidade da performance constitui o seu objetivo de transformar o corpo em 
produção de expressão, e assim comunicando, ele marca. Para isso, trabalha 
com diversos sentidos (tácteis, olfativos, motores, sinestésicos, entre outros) aos 
quais atribui novas percepções e sensações, (re)significando ou (a)significando-
-os. Ela é a presença do corpo “de uma maneira própria de existir no espaço e 
no tempo e que ouve, vê, respira, abra-se aos perfumes, ao tato das coisas” (ZU-
MTHOR, 2007, p. 35). A performance coloca em ação os sentidos concretizando, 
sua “mise-en-scène dos instintos” e, segundo Glusberg:

Na nossa cultura o corpo se tornou tão natural que nós já reconhecemos 
um gesto como um ato semiótico[...] Então, para re-converter o corpo em 
signo, torna-se necessária a montagem de um aparato de desmistifica-
ção da ordem cultural e é a arte que tem a chave mestra desta operação 
(2007, p. 76).

Essa expressão caracteriza-se por um processo de entropização, ou seja, 
luta constantemente pela desordem de um sistema fechado, com uma busca 
intensa em não possuir uma linearidade temática; ela usufrui de um leitmotiv 
que irá encaminhar as ações e originar o discurso visual. A arte da performance 
institui a falência do discurso redigido por uma gramática, esvaziando as pala-
vras de suas sonoridades e significados habituais, e passa a instaurar a “herme-
nêutica do corpo-em-ação” (GLUSBERG, 2007, p. 83), que possibilita a audiência 
conectar-se à estrutura de fantasia e imaginação e compreender o inesperado, o 
aqui e agora.

Afinal, a performance, tida como fenômeno arte-corpo-comunicação, pro-
põe esquemas e estruturas de comportamentos frente ao espectador, que man-
tém expectativas ligadas ao seu próprio corpo. A performance age diretamente 
na imagem fantasmagórica e irreal que a audiência tem de seu corpo, funcionan-
do como uma operadora de transformações. É por meio das ilimitadas possibi-
lidades do corpo que a arte da performance consegue desenvolver um diálogo 
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entre o movimento, ou seja, ela em si como um processo artístico, e o comporta-
mento, diretamente relacionado à audiência.

Desta maneira, a performance rejeita os estereótipos corporais alimenta-
dos pelas culturas e pelas sociedades, e desenvolve alternativas e infinitas possi-
bilidades de utilização do corpo, buscando colocá-lo em um estado de variações 
contínuas, fazendo-o escapar do sistema dominante. A estabilidade que a audi-
ência mantém com seu corpo e com a ação performática tende a ser quebrada a 
partir do momento em que nem todos os gestos e movimentos realizados pelo 
corpo em performance são identificáveis. Assim como os comportamentos mu-
dam com as mudanças de códigos sociais, pode-se ter uma infinidade de ações 
não previstas, nem conhecidas, compondo o repertório de uma performance. A 
audiência se vê frente a um complexo de condutas, relacionamentos e represen-
tações, entrando em crise com a denúncia da sua função reguladora dos rituais 
estabelecidos.

Na arte da performance, o performer precisa saber modular diversos as-
pectos como espaço, tempo, objetos, som, luz, sentidos, sensações, enfim, uma 
gama de elementos que constituem a ação. Porém, dentre eles saliento a im-
portância de dois elementos, pois são eles que a perpetuam pelo decorrer dos 
séculos: o espaço e o tempo. Ambos em seu cerne possuem a instabilidade e 
heterogeneidade, pois, contemporaneamente, estão também absorvidos pela uti-
lização da rede mundial de comunicação, a Internet, que permite uma expansão 
ainda mais prolongada desses dois fatores e, concomitantemente, (re)cria, com 
isso, nossa percepção sensorial.

Segundo Lehmann (2007, p. 224) a performance (re)dimensiona e alarga o 
espaço e o tempo, pois estes são os meios pelos quais ela se institui como obra. 
Portanto, para desenvolver a “mise-en-scéne dos instintos”, a performance usu-
frui de aspectos como duração, simultaneidade e espontaneidade, sendo que a 
irrepetibilidade se relaciona ao momento único de comunhão e testemunho com 
aqueles que ali estão, partindo-se do ponto que a performance, ao contrário do 
happening, pode ser repetida, porém nunca será igual, localizando-se em “um 
aqui-e-agora jamais exatamente reproduzível” (ZUMTHOR, 2007, p. 56).

O performer, por meio do discurso de seu corpo, constitui imagens efê-
meras em um espaço e tempo determinado, conferindo à performance uma va-
lorização do processo de criação que está ocorrendo no instante presente. Isso 
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desmistifica a criação secreta e a exigência de um resultado final tangível. Essa 
abertura para a aisthesis direciona o audiência a “mobilizar sua capacidade de re-
ação e vivência a fim de participar no processo que lhe é oferecido” (LEHMANN, 
2007, p. 224) e se tornarem interatores, co-autores, agentes que compartilham e 
desejam o encontro, prolongando ainda mais o conceito de performance:

Além disso, a participação do espectador como co-autor da obra implica 
ainda o exercício de uma alteridade constante, que, tão bem descrita pelo 
artista Jorge Menna Barreto, vai se destacar como ordens propositivas 
que  dependem do outro para que funcionem, porque do contrário murcham. 
Por outro lado, questiona o artista, e o mundo murcha com o outro? [...] 
E prossegue nesse intenso questionamento, que é próprio de qualquer 
ação propositiva, tentando dimensionar a elasticidade que pode estar 
contida nas comissuras existentes entre a ação do artista e a ação do 
espectador, imaginando ser possível manter algum ponto de contato na 
continuidade da participação (MELIN, 2008, p. 63).

A performance cria um espaço, uma “cena”, uma zona de compartilha-
mento, abrindo espaços criativos para a audiência, tornando aquele que olha 
co-autor da ação performática por meio de uma tomada emergencial de atitude.

Sendo a performance uma expressão que une - por meio da comunicação 
que ocorre pelo discurso corporal - os desejos do performer e as relações com a 
audiência, resultando na sustentabilidade da ação, o fator preponderante nesse 
momento é o tempo. Porém, não o tempo da abstração, do reduzível, do reló-
gio, mas o tempo do criar, potencializar, compartilhar, admirar e experenciar. O 
tempo da experiência estética. O tempo marca sua presença pela singularização 
da experiência no outro. Esse tempo também reside na impossibilidade de uma 
repetição como se refere Glusberg (1987) de “cópia-carbono”. 

Mas o tempo da experiência estética só se instaura porque possui como 
suporte um entorno - o espaço. É por meio deste que o tempo se eterniza en-
quanto material visível. É inerente ao corpo a sua presença espaço-temporal. 
O corpo em performance é puramente espaço e tempo. O corpo é perpétuo em 
seu desenho arquitetônico. O corpo é e sempre será um corpo no espaço e no 
tempo, (re)inventando-se necessariamente, devido a transmutação dinâmica da 
contemporaneidade. Nesse âmbito o corpo espaço-temporal performático explo-
ra sua imagem agregando ao seu fazer o uso de meios tecnológicos: “corpos 
constantemente redimensionados por novas tecnologias, logo, novos corpos e 
nova consciência” (MEDEIROS, 2006, p. 09).
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Portanto, o performer usa os recursos tecnológicos, como a Internet, como 
uma maneira de dilatar e expandir seu corpo em um espaço-tempo virtual, pro-
piciando, assim, um encontro com outros corpos que também estão em outro 
espaço-tempo. Esse compartilhamento, gerado por essa ferramenta, possibilita 
que o corpo carne e o corpo virtual comunguem e horizontalizem as percepções, 
pois se trata de “estar junto sem ser fisicamente real, no entanto estando presen-
te” (MEDEIROS, 2006, p. 57). 

Contudo, o discurso corporal do performer está cheio de fissuras e bura-
cos, e este deve ter consciência de seus atos e fracassos. Essa consciência torna-
-se importante e se constitui na medida em que o performer é o próprio termô-
metro e cronômetro da pulsação da ação que se potencializa com a colaboração 
da audiência. Nesse sentido, há uma dupla ação que só é detectável por meio da 
percepção dos sentidos. 

Com vida útil datada, a performance, segundo Medeiros (2006), se afirma 
no tempo e sua efemeridade é sua condição, ela brinca com a tenuidade dos 
limites existentes entre a subjetividade, o visível e o invisível, o palpável e o in-
tangível, e não se pauta em critérios prévios, mas no afloramento de desejos e 
sensações que se movimentam intensamente.

Portanto a arte da performance, para existir, (re)afirma a necessidade da 
relação com o outro quebrando com a situação confortável de manter a arte em 
uma redoma de cristal. Medeiros (2007, p. 120) afirma que essa “possibilidade 
da participação na criação e execução de uma obra artística alerta para a neces-
sidade de um se sentir existindo”. Contextualizados em um espaço-tempo onde 
o que nos define enquanto contemporâneos é esse “estar em movimento” a arte 
da performance - bem como toda a arte contemporânea - requer da presença de 
um público também em movimento, vivos, abertos ao se tornarem diferentes e 
não permanecer na mera repetição.

Renato Cohen (2007) também afirma que a performance é um espaço-
-tempo de experimentação, preenchido por um aqui e agora da presença e da 
experiência verdadeira, sensível e inédita, da qual o interator participa como co-
-autor. Nesta mesma linha, Schechner considera que o que ocorre com o espec-
tador é mais uma vivência cognitivo-sensória do que uma experiência racional. 
Racionalizar o momento de compartilhamento, o momento do encontro, seria 
diminuir a performance à ordem das ciências matemáticas. 
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Podemos ainda recorrer a Zumthor (2007, p. 42), que afirma que “a situa-
ção performancial aparece então como uma operação cognitiva, e eu diria mais 
precisamente fantasmática. Ela é um ato performático daquele que contempla 
e daquele que desempenha”. Essa parceria que se estabelece desencadeia no 
interator uma responsabilidade que o torna colaborador por meio de sua co-
-presença.

O performer trabalha com diversos aspectos que dizem respeito ao cam-
po da efemeridade. Seu campo de estudo e trabalho não é efêmero somente no 
ato de sua performance, considerando que esta se validará enquanto tal a partir 
de seu desaparecimento; mas também na efemeridade do contexto cultural no 
qual ela esta sendo realizada, na zona de compartilhamento, na capacidade de 
expansão do corpo em performance virtualizado que atinge horizontes inalcan-
çáveis e colaborativos, na efemeridade da sensação que o olhar do outro absor-
ve, no esvaziamento da forma e da palavra.

Concluindo, a performance, com seu parentesco com a arte teatral, foca-
-se no “como” e não no “o que”, infringindo o que está estabelecido, transfor-
mando-se em uma obra aberta, labiríntica, acessível a várias sensações e não 
compreensões. Nesse âmbito, acredito que o que concretiza e torna possível a 
realização de uma performance está no campo subjetivo do desejo. O desejo pelo 
outro. O desejo pela relação com o outro. O desejo de ser carne e sangue. O de-
sejo de se tornar vivo. O desejo de perder-se no labirinto. Esse desejo, essa aber-
tura para o mundo das sensações trasborda na pulsação do ato da performance 
que estabelece uma relação com o desejo de si e do outro, na busca extrema de 
uma experiência, o que importa e está em jogo não é o corpo do artista, mas a su-
blimação dos corpos. O performer sublima um corpo dilatado e afetado, mostra 
espaços-pele prontos para tornar visível o desejo de (re)escrita da dramaturgia 
da carne que muitas vezes nem é aberta.
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Resumo
Vivenciar uma experiência na Internet, seja estética, educativa ou reflexiva, ne-
cessita da interação para sua efetivação. Essa característica específica de intera-
ção vinculada à experiência será apresentada no presente artigo para que pos-
teriormente seja possível identificar como seu emprego tem sido utilizado na 
narrativa de animações interativas ambientadas na Internet. 

Palavras-chave: Arte, experiência, interação, narrativa, animação interativa.

Abstract
Experiencing an Internet experience, whether aesthetic, educational or reflecti-
ve, you need the interaction to become effective. This particular feature of inte-
raction is linked to the experience presented in this article so that later you can 
identify how their job has been used in the narrative of interactive animations 
set on the Internet.

Keywords: Art, interaction, interactivity, narrative, interactive animation.

O ato de vivenciar uma experiência tem relação direta com o processo 
de interação. Jonh Dewey (1980) relata que a experiência se dá pela interação 
do individuo com as condições implicadas no processo que rodeiam a ação da 
experiência como um todo. Segundo o autor, “para tornarmo-nos impregnados 
de um assunto, temos primeiramente de submergir nele (...). A experiência ocor-
re continuamente, porque a interação da criatura viva com as condições que a 
rodeiam está implicada no próprio processo da vida”. (DEWEY, 1980, p. 249). 
Portanto, são as intenções implicadas no processo de interação, vivenciada entre 
condições de resistência e conflitos que qualifica a experiência com emoções e 
idéias. O fluxo da experiência caracteriza-se de um material cheio de incertezas, 
dinâmico, movendo-se em direção a sua consumação através de uma série de 
variados incidentes obtidos no percurso do fazer. Nesse sentido, a conclusão de 
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uma experiência ocorre dentro de um processo de movimento de expectativas 
e de acumulação que por fim chega a completar-se. Assim, uma conclusão em 
uma experiência não é uma algo separada e independente; é a consumação de 
um movimento. Como bem aponta Dewey (1980), em uma experiência, o fluxo 
vai de algo a algo. Uma parte conduz até se completar à outra, e como outra parte 
traz aquela que veio antes, cada uma ganha distinção em si própria.

O todo permanente é diversificado por fases sucessivas que constituem 
ênfases de seus variados matizes. Devido a seu contínuo ressurgir, não 
há brechas, junturas mecânicas, nem pontos mortos, quando temos 
uma experiência. Há pausas, lugares de descanso, mas elas pontuam e 
definem a qualidade do movimento. Resumem o que se passou e evitam 
sua dissipação e sua vã evaporação. Sua aceleração é contínua e sem 
descanso, de maneira tal que evita a separação das partes. (DEWEY, 
1980, p. 248,)

Dewey elucida que, para que uma experiência seja concluída de forma 
real, ela deve possuir um caráter estético, que por sua vez está relacionado com 
o ato consciente, organizada e vivenciado durante o processo do fazer. “A experi-
ência estética possui uma integração interna e uma realização alcançada por um 
movimento ordenado e organizado”. (DEWEY, 1980, p. 248).

Claro está que se um ato prático, visando-se ter uma experiência, for com-
posto por interações, mas estas interações forem apenas execuções repetidas de 
regras em direção a uma culminância, sem um envolvimento emocional viven-
ciado durante o processo, não é uma experiência com caráter estético, e, portan-
to, uma experiência que não se conclui por não ter sido vivenciada de maneira 
única e particular. Ser eficaz em uma ação, não evidencia de forma real se ter 
uma experiência consciente. O automatismo da atividade impede a essência da 
descoberta e do fazer, do que é e de onde está sucedendo a ação. É possível se 
chegar a um fim, mas não a um término ou consumação consciente. Durante o 
percurso construtivo, os obstáculos são suplantados com sagaz habilidade, po-
rém, suas superações automatizadas não alimentam a verdadeira experiência. 

A relação entre interação e experiência

A origem do termo interação vem da física, e está relacionado ao compor-
tamento de partículas que apresentam seu movimento alterado pelo movimento 
de outras partículas. Assim, a interação produz mudança de estado entre os 
atores envolvidos em um confronto processual. No campo da psicologia e socio-
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logia, acredita-se que seja qual for o caráter ou abrangência de uma ação, seja ela 
de dimensão humana ou social, tal ação não pode existir separada da interação 
com objetos e atores contidos em um espaço contextual. 

Lev Manovich (2001) adverte ao perigoso de se referir ao termo interação, 
relacionando-o apenas ao campo das mídias interativas, especialmente quando 
interpretamos interação apenas como um diálogo que acontece entre o usuário 
e o autômato (pressionar um botão, tocar uma tela, escolher um link, mover o 
corpo). Para ele o processo psicológico de interação que se dá entre um interpre-
tante e o objeto artístico no momento de compreensão de um texto ou imagem, 
de forma alguma pode ser ignorado. Portanto, efetivamente a interação não se re-
aliza, e objetivamente se concretiza de forma unidirecional e isolada, mas surge 
de um processo envolvendo o ato físico (homem/sistema), mas também mental 
(psicológico/cognitivo).  

Tecnologia interativa, interação e arte 

Diana Domingues (2002, p. 63), pontua que “a interação valida o princípio 
da conectividade e da emergência das tecnologias interativas”. Agregando-se es-
ses valores ao campo artístico, solidifica a idéia de que as tecnologias numéricas 
marcam a passagem da arte da representação para uma arte muito mais com-
portamental. Nesse sentido, e vinculando-se ao campo tecnológico, Roy Ascott 
(1997), descreve a importância do desenvolvimento das mídias interativas e sua 
vinculação aos processos de interação entre homem e máquina, e os caminhos 
abertos por elas para a experiência criativa. Ascott argumenta que a arte iniciada 
no século passado encontrou uma grande porção de valor metafórico na física 
teórica, particularmente na física quântica. Isso se aplica especialmente no caso 
da arte que envolve mídias interativas, nelas o espectador deve interagir com 
uma situação criada pelo artista. Essa interação situacional pode acontecer a 
partir de uma representação de um papel num CD-ROM, caminhando pela re-
alidade virtual, adentrando na Internet, navegando em um Website, lutando em 
um jogo de computador, locomovendo-se em um hipertexto, ou se divertindo na 
biodiversidade de uma reserva biológica constituída de vidas artificiais, porém 
em todos esses casos, o espectador possui um efeito ativo sobre aquilo que é 
visto. A ação pode acontecer em um mundo fechado com poucas opções, da 
mesma forma que com camadas suficientes de possibilidades, criando a ilusão 
que as escolhas são intermináveis. “Mas em todos os casos, sem interação nada 
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de novo acontece. Sem interação nenhum significado é gerado. Sem interação 
nenhuma experiência é criada”. (ASCOTT, 2007, p. 338).

Portanto, em obras artísticas produzidas em ambientes digitais interativos, 
o usuário, através da interação, é convidado a não ser apenas um espectador, mas 
um participante do processo construtivo, o qual é constituído de sensibilidades ex-
perienciadas, advindas de uma construção processual. Dessa forma, o paradigma 
da representação, a idéia do belo, a contemplação de uma imagem ou de um objeto 
– o qual entende-se aqui como algo fechado e esgotado, no sentido de não haver 
uma interação participativa, é trocada pela idéia de um processo a ser vivido. 

Como visto a transformação mútua entre objetos, ou atores em um con-
fronto processual é uma característica singular que fundamenta o conceito de 
interação. Vinculando-se a esse fundamento, e reforçando o argumento de que 
a experiência se realiza em um movimento constante do “vir-a-ser”, Diana Do-
mingues (2002), esclarece que o princípio que rege a interatividade é o da muta-
bilidade, da efemeridade, em processos que demandam a reciprocidade, a cola-
boração, a partilha para aquele que se constitui o espectador nas manifestações 
artísticas anteriores. A arte interativa requer “reorganizações profundas da sen-
sibilidade, ampliando o campo de percepção em trocas e modos de circulação 
que exploram os recursos computacionais como uma linguagem própria e que 
transcendem a arte da pura aparência”. (DOMINGUES, 2002, p. 64).

Nesse ponto a autora enfatiza que “chegamos ao que Roy Ascott (1997, 
p. 338) nos propõe como a “arte da aparição”. É a idéia de arte feita através dos 
processos de interação, e não mais como obra/objeto que não contém em si o 
gérmen da mutabilidade. Dessa forma, os resultados experienciados desta parti-
cipação física e perceptiva, se fazem em tempo real, ou no tempo em que se está 
interagindo. 

Júlio Plaza (2000) salienta que os artistas tecnológicos se preocupam em 
explorar as noções de interação e interatividade em suas obras, pois “eles es-
tão mais interessados nos processos de criação artística e de exploração esté-
tica do que na produção de obras acabadas”. Rocha (2005) argumenta que esse 
novo foco da arte tecnológica, especificamente no campo da arte interativa onde 
a importância do objeto artístico acabado é transferida para um processo de 
experimentações, de inter-relação com o observador, agente fruidor que ganha 
importância cada vez maior, já figurava no Brasil desde a arte participacionista. 
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O vídeo e/ou a televisão, nesse contexto diz(em) de uma obra que fisi-
camente possui características outras e, ao assumir o indeterminismo 
como um elemento poético, acentua a questão processual no embate 
obra/espectador/interator, como momento de a obra ser, tornar-se de 
fato obra. Essas questões já se faziam notar na vertente participacio-
nista, que no Brasil teve em Lygia Clarck e Hélio Oiticica seus maiores 
expoentes. Nos trabalhos participacionistas, a experiência era a própria 
obra. Os artistas entregavam ao público uma situação específica, sen-
do o processo de sensibilização o envolvimento desse público com o 
trabalho, fazendo-o ser. Em outras palavras, enquanto os trabalhos de 
técnicas tradicionais situam seu foco no objeto, convocando o olhar do 
público, os trabalhos participacionistas, ainda que tivessem materiais 
comuns, voltavam seu foco para a participação do público – agente frui-
dor – convocando não apenas o olhar, mas todo o corpo e seus sentidos. 
(ROCHA, 2005, p. 29).

Rocha (2005) conclui que “a interação com tais trabalhos artísticos envol-
via a manipulação, o ato de vestir, percorrer, experienciar, ou seja, é justamente 
na experiência que o trabalho se constitui não no objeto em si”.

Fundamentos da animação interativa

Como relata Venturelli (2008, p. 44), “o fundamento da imagem interativa, 
animada ou não, está no desejo de recuar os limites impostos pela gravação e 
de sair da cultura do audiovisual”. Trata-se do desejo de se ampliar os espaços 
de liberdade, e possibilitar que o espectador e o leitor tenham uma presença na 
imagem. Dentro desse entendimento a autora ao falar sobre a animação intera-
tiva esclarece que:

Do desenvolvimento da multimídia da computação gráfica, mais especi-
ficamente, surgiram recursos e linguagens de programação que possibi-
litaram a criação de animações interativas, nas quais o espectador pas-
sava a ser um interator1, participando efetivamente da história narrada. 
(VENTURELLI, 2008, p. 42).

Portanto, na animação interativa, o espaço não é fechado, ele se abre para 
ser experimentado, explorado, modificado e simulado pelo interator. No ambien-
te interativo abre-se a acessibilidade construtiva da narrativa por parte do es-
pectador. Através da ação interativa o espaço torna-se vivo e dinâmico em suas 
possíveis configurações de facetas.

Com a interatividade agregada à animação em rede, o espectador, agora 
interator, pode ter acesso aos objetos que a compõe, permitindo a manipulação 

1 Interator designa a 
pessoa que interage com 
obras digitais ou multi-
mídias.
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dos mesmos, ou descobrindo seu percurso narrativo instantaneamente duran-
te o processo de interação imersiva. Venturelli (2008) expõe que ao inserir um 
agente ativo, a animação interativa questiona as categorias clássicas de emissor, 
de receptor e de mensagem, que por sua vez, acredita-se aqui, amplificam as 
variáveis possíveis das narrativas de uma animação. 

Interface, arte e animação interativa

Plaza (2000) discorre que ao participacionismo artístico sucedem as ar-
tes interativas e a participação pela interatividade, só que, desta vez, há a inclu-
são do dado novo: a questão das interfaces técnicas com a noção de programa. 
“A interatividade como relação recíproca entre usuários e interfaces computa-
cionais inteligentes, suscitada pelo artista, permite uma comunicação criadora 
fundada nos princípios da sinergia, colaborativa, crítica e inovadora”. (PLAZA, 
2000, p. 31).

Reforçando o que foi descrito anteriormente, o desenvolvimento da in-
terface figura como um dos grandes agentes que possibilitou o contato físico, e 
consequentemente, manipulativo entre homem e máquina. Agregada aos dispo-
sitivos de interfaces, a animação inserida em rede, tem efetivamente condições 
propícias de ser manipulada pelo interator, e consequentemente um ambiente 
favorável para se construir experiências participativas reais. 

Brenda Laurel (apud, ROCHA 2003), esclarece que “interface é uma super-
fície de contato que reflete as propriedades físicas das partes que interagem, as 
funções a serem executadas e o balanço entre poder e controle”. Nesse sentido, 
com o uso da interface, efetivamente a percepção e compreensão de uma mensa-
gem interativa se constroem no experienciar e no fazer manipulativo individual 
- ou até mesmo coletivo em rede -, diretamente com a obra, e não apenas em um 
olhar interpretativo ativo2. 

Para André Lemos (2000) interatividade é “um caso específico de inte-
ração, a interatividade digital3, compreendida como um tipo de relação tecno-
-social, ou seja, como um diálogo entre homem e máquina, através de uma “zona 
de contato” chamada de interfaces gráficas, em tempo real”.

A tecnologia digital possibilita ao usuário interagir, não mais 
apenas com o objeto (a máquina ou a ferramenta), mas com a 

2 O termo “interatividade” 
em geral ressalta a partici-
pação ativa do beneficiário 
de uma transação de 
informação, a menos que 
esteja morto, nunca é 
passivo. Mesmo sentado 
na frente de uma televisão 
sem controle remoto, o 
destinatário decodifica, 
interpreta, participa, mo-
biliza seu sistema nervoso 
de muitas maneiras, e 
sempre de forma diferente 
de seu vizinho. (LÉVY, 
1999, p. 79).
3 A revolução digital pos-
sibilita o que chamamos 
aqui de uma terceira 
interatividade, a interati-
vidade de tipo “eletrônico-
-digital”. Podemos notar 
assim, que a interatividade 
se situa em três níveis 
não excludentes: técnico 
“analógico-mecânico”, 
técnico “eletrônico-digital” 
e “social” (ou simplesmen-
te “interação”). (LEMOS, 
2000, s/p).
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informação, isto é, com o “conteúdo”. Isso vale tanto para uma 
emissão da televisão interativa digital, como para os ícones 
das interfaces gráficas dos microcomputadores (Windows, por 
exemplo). A interação homem-técnica (analógica ou digital), 
tem evoluído, a cada ano, no sentido de uma relação mais ágil e 
confortável. (LEMOS, 2000, s/p).

Como descrito o desenvolvimento da interface figura como um dos 
grandes agentes que possibilitou o contato físico, e consequentemente, ma-
nipulativo entre homem e máquina. Com o desenvolvimento de interfaces 
a animação inserida em rede, tem efetivamente, condições propícias de ser 
manipulada pelo interator, o que acarreta mudanças significativas em suas 
estruturas compositivas.

Base de dados e a participação em narrativas interativas

Instrumentalizados pelos recursos de interface, Janet Murray (2003) ex-
plica que os ambientes digitais apresentam quatro características específicas 
que contribuem para a construção de novos modelos de criação de narrativas, a 
saber, os ambientes digitais são: procedimentais, participativos, espaciais e en-
ciclopédicos. As duas primeiras propriedades correspondem “ao que queremos 
dizer com o uso vago da palavra interatividade”. As duas restantes contribuem 
para as criações digitais parecerem “tão exploráveis e extensas quanto o mundo 
real, correspondendo, ao que temos em mente quando dizemos que o ciberes-
paço é imersivo4”. Assim, a compreensão de interatividade aplicada a ambientes 
digitais, deve ser compreendida como a construção de uma estrutura de intera-
ção baseada em procedimentos, ou seja, a capacidade do computador executar 
uma série de regras, pois

Embora falemos de uma “hiperestrada da informação” e de “quadros de 
avisos” no ciberespaço, na realidade o computador não é, em sua essên-
cia, um condutor ou um caminho, mas um motor. Ele não foi projetado 
para transmitir informações estáticas, mas para incorporar comporta-
mentos complexos e aleatórios. Ser um cientista da computação é pen-
sar em termos de algoritmos e heurística, ou seja, identificar constan-
temente as regras exatas ou gerais de comportamento que descrevem 
qualquer processo, desde calcular uma folha de pagamento até fazer 
voar um aeroplano. (MURRAY, 2003, p. 78).

Completando o entendimento sobre a interatividade e narrativa, Mur-
ray explica que a narrativa interativa em ambientes digitais tem relação di-

4 A experiência de ser 
transportado para um 
lugar primorosamente 
simulado é prazerosa em 
sim mesma, independen-
temente do conteúdo da 
fantasia. Referimo-nos a 
essa experiência como 
imersão. “Imersão” é um 
termo metafórico derivado 
da experiência física de 
estar submerso na água. 
Buscamos de uma expe-
riência psicologicamente 
imersiva a mesma impres-
são que obtemos num 
mergulho no oceano ou 
numa piscina: a sensação 
de estarmos envolvidos 
por uma realidade com-
pletamente estranha, tão 
diferente quanto a água 
e o ar, que se apodera 
de toda a nossa atenção, 
de todo o nosso sistema 
sensorial. (MURRAY, 2003, 
p. 102).
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reta com a participação. Assim, os ambientes procedimentais são atraentes 
por exibirem comportamentos gerados a partir de regras, e também por ser 
possível induzir o comportamento, pois eles reagem às informações que o 
usuário insere nele.

Assim como a propriedade de representação primária da câmera e do 
projetor de cinema é a reconstituição fotográfica da ação no tempo, a 
propriedade de representação primária do computador é a reconstitui-
ção codificada de respostas comportamentais. É isso o que, na maioria 
das vezes, se pretende afirmar quando dizemos que os computadores 
são interativos. Significa que eles criam um ambiente que é tanto proce-
dimental quanto participativo. (MURRAY, 2003, p. 80).

Compartilhando do mesmo entendimento, Lev Manovich (2001) explica 
que na narrativa interativa o usuário atravessa uma base de dados, percorrendo 
os links em meio às suas informações como fixado pelo idealizador da base de 
dados5. A narrativa interativa, ou “hipernarrativa” é a somatória de múltiplas 
trajetórias pela base de dados. Para Manovich, o termo narrativo não deve ser 
aplicado a tudo, porém na Nova Mídia6 a palavra é empregada no intuito de sig-
nificar um objeto com nome ainda impreciso, usado geralmente com o termo 
interativo, que por sua vez, para ele, representa “o número de itens de base de 
dados ligados juntos de modo que mais de uma trajetória seja possível, narrativa 
interativa”. Assim, na Nova Mídia a interação ocorre literalmente, equivalendo à 
interação física entre usuário e computador, em detrimento da interação apenas 
psicológica.

Narrativa digital: convergências entre experiência e agência

Ao abordar a questão da experiência na narrativa da animação interati-
va, é possível traçar um paralelo entre o conceito de experiência segundo Jonh 
Dewey com o conceito de agência cunhado por Janet Murray. Como visto para 
Jonh Dewey (1980) a experiência se dá pela interação do individuo com as condi-
ções implicadas no processo que rodeiam a ação da experiência como um todo. 
Conforme argumenta o autor para tornarmo-nos impregnados de um assunto, 
temos primeiramente de submergir nele. Já Janet Murray (2003) explica que 
quando mais bem resolvido o ambiente de imersão, mais ativos desejamos ser 
dentro dele. 

Quando as coisas feitas em ambientes eletrônicos produzem resultados 
tangíveis, é possível então, experimentar o sentido de agência7. Assim, agência 

5 Base de dados seria uma 
coleção estruturada de 
dados; organizados para 
busca rápida e recupera-
ção, executadas através do 
computador. Há diferentes 
tipos de organização 
(hierárquica, network, 
relacional e orientada por 
objeto); mas em geral, os 
dados aparecem como 
coleção de itens com os 
quais o usuário pode rea-
lizar operações diversas. 
(Manovich, 2001)
6 Manovich define Nova 
Mídia como a convergên-
cia de duas trajetórias 
históricas paralelas: 
tecnologia computacional 
e a tecnologia midiática. O 
cruzamento digital entre o 
computador, desenvolvido 
para efetuar cálculos de 
dados numéricos, e as 
mídias, que permitiam 
arquivo de imagens, sons 
e textos sob diferentes 
formas. Nova Mídia seria 
o cruzamento entre dado 
numérico e arquivo. 
7 O termo agência, no tex-
to, é empregado em sua 
acepção de “capacidade de 
agir, de se desincumbir de 
uma tarefa” (cf. Dicionário 
Eletrônico Houaiss da 
Língua Portuguesa, versão 
1.0 dez./2000) – N. do T.
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segundo Murray é a “capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver 
os resultados de nossas decisões e escolhas”. (MURRAY, 2003, p. 127). Assim, a 
autora explica que é possível se experienciar o sentido de agência em um com-
putador ao clicar sobre um arquivo e ele se abrir diante dos olhos do interator, 
ou quando se inseri números numa planilha eletrônica e é possível se observar 
os resultados serem reajustados. Dessa forma o usuário está diante de um pro-
cesso constante do “vir-a-ser”.

Experiência na atualização do ambiente de interação

Conforme enfatizado por Murray (2003) o termo interatividade vem sendo 
utilizado e difundido de maneira vaga, com isso o prazer da agência em ambien-
tes eletrônicos constantemente é confundido com a mera habilidade de movi-
mentar um joystick ou de clicar com um mouse. Porém, como bem enfatiza a 
autora, a atividade por si só não é agência. Para que a agência e o sentido de 
experiência se concretizem, é necessário que as ações do interator, bem como 
os efeitos dessa ação dentro de um ambiente eletrônico, estejam relacionadas às 
suas intenções. Ou seja, as ações devem ser feitas de forma autônomas, advin-
das de uma vasta gama de escolhas possíveis, e que determinem inteiramente a 
atualização do ambiente de interação.

Experiência na navegação

Para Murray, outra forma de agência encontrada em ambientes digitais 
está na existência da navegação espacial. A habilidade de se locomover por pai-
sagens virtuais pode ser prazerosa em si mesma, independente do conteúdo 
dos espaços. (MURRAY, 2003, p. 129). Na Web os exploradores se envolvem pela 
possibilidade de “saltar ao redor do mundo”, percorrendo links de uma página 
ou de um site da rede para os seguintes, em boa parte das vezes pelo prazer de 
repetidas chegadas. No ciberespaço é possível vivenciar diferentes formas de 
navegação, desde percorrer formas labirínticas existentes em jogos online, até 
mesmo adentrar as redes de informação, ambos permitem vivenciar prazeres 
específicos da navegação intencional. Construir espaços e mover-se através de-
les de uma maneira exploratória (...) é uma atividade agradável independente-
mente de o espaço ser real ou virtual. (MURRAY, 2003, p. 130).
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Segundo Murray (2003) os ambientes eletrônicos oferecem o prazer da 
orientação espacial em duas configurações, ambas opostamente diferentes, cada 
qual com seu próprio poder narrativo: o labirinto solucionável e o rizoma ema-
ranhado.

O labirinto solucionável: Animação interativa vinculada às estratégias de 
interatividade com base narrativa 

Janet Murray (2003) aponta o labirinto solucionável como uma forma de 
se conseguir prazer experienciado em um ambiente virtual, animado e intera-
tivo. A narrativa baseada na orientação do labirinto solucionável, geralmente, 
envolve uma história de aventura, perigo e salvação. Sua atração advém da fusão 
entre um problema cognitivo (encontrar um caminho) e um padrão emocional 
simbólico (enfrentar o que é assustador e desconhecido). O labirinto é um mapa 
esquemático para contar essa história.

Seja simples ou complexo, um labirinto de aventura é especialmente 
apropriado para o ambiente digital porque a história está amarrada à 
navegação do espaço. Conforme avanço, tenho uma sensação de grande 
poder, de agir significativamente, que está diretamente relacionada ao 
prazer que sinto com o desenrolar da história. (MURRAY, 2003, p. 131).

Samorost 1

A animação interativa Samorost 1 é um exemplo típico de narrativa base-
ada em labirinto solucionável. Nela o usuário é envolvido em uma história que 
só terá seu desfecho solucionado com sua participação efetiva. Na composição 
de cada cenário que surge, advindos da interação do usuário, são apresentados 
diversos objetos animados. O usuário ao clicar em um determinado objeto faz 
com que a animação continue a acontecer, porém são necessárias combinações 
corretas entre os objetos escolhidos. Caso o clique não seja feito no objeto cor-
reto, não é possível a combinação entre as animações que compõe o cenário. 
A animação continua a acontecer, porém dentro do mesmo cenário e com as 
mesmas ações de seus personagens. Caso a combinação de cliques nos obje-
tos animados seja correta, os personagens secundários do cenário combinam 
suas ações, a cena chega a seu desfecho final, e assim o personagem central da 
história continua seu percurso, conhecendo novos cenários até solucionar seu 
problema central da história. 
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Janet Murray (2003) apresenta uma desvantagem na orientação do labi-
rinto solucionável, nela o interator é conduzido em uma direção a uma solução 
exclusiva, ao encontro da única saída. Isso já não é característico na narrativa 
espacial rizomática.

Narrativa espacial rizomática: Animação interativa vinculada às estraté-
gias de interatividade relacionadas à interface 

Para a autora a navegação na narrativa labiríntica, sem a idéia de com-
petição, no ato de apenas seguir em frente, visualizando as paisagens virtuais, 
também pode gerar uma experiência cheia de significados, gratificante, surpre-
endente e prazerosa. Essas opções limitadas (uma única solução exclusiva) de-
veriam voltar-se para estradas abertas, com vasta liberdade para explorar e mais 
de um caminho para chegar em qualquer lugar, com ramificações possíveis de 
serem exploradas em profundidade. Com relação a isso Murray aponta para a 
idéia de narrativa estruturada na concepção de rizoma do filósofo Gilles Deleu-
ze8, um sistema de raízes tuberculares na qual qualquer ponto pode estar conec-
tado a qualquer outro ponto.

O segundo tipo de labirinto digital, originário da comunidade literária 
acadêmica, é o hipertexto narrativo pós-moderno (...). Cheio de jogos 
de palavras e acontecimentos indeterminados, esses labirintos não são 
derivados do racionalismo grego, mas, sim, da teoria literária pós-estru-
turalista e não possuem heróis nem soluções. Como um conjunto de 
cartões indexados que foram espalhados pelo chão e então conectados 
com múltiplos segmentos de fios emaranhados, eles não apresentam um 
ponto final e nem uma saída. (MURRAY, 2003, p. 132).

Figuras 1 e 2: Cenas da animação interativa Samorost 1. Disponível em: <http://amanita-design.net/samorost-1/>. Acesso em: 12 jan. 2010.

8 Deleuze, Gilles, e Felix 
Guattari. A Thousand 
Plateaus: Capitalism and 
Schizophrenia. Minne-
apolis: University of Min-
nesota Press, 1987.
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Nesse sentido a tradição pós-moderna do hipertexto celebra o texto inde-
terminado como uma libertação da tirania do autor e uma afirmação da liberdade 
interpretativa do leitor. A idéia de rizoma, como labirinto “insolúvel” em narra-
tivas desenvolvidas em ambientes digitais é muito promissor como estrutura 
expressiva. As perambulações dentro do caminho de uma estrutura de rizoma 
conduzem a uma constante abertura de surpresa, sensação de impotência para 
se orientar ou encontrar a saída, mas é de certa forma também reconfortante 
a cada descoberta. A inexistência de limites na experiência do rizoma é crucial 
para o seu aspecto reconfortante. 

Na estrutura de rizoma a animação nunca terá um fim, enquanto se nave-
ga por seus caminhos confusos e carregados de ansiedades, envolvido por suas 
fronteiras maleáveis, num processo eterno de encantamento prolongado, vivo 
em uma expansão contínua reconfortante. 

Blue Suburbia

A animação interativa Blue Suburbia pode ser apresentada como exem-
plo de navegação espacial estruturada na idéia de narrativa rizomática. Nela o 
usuário tem a possibilidade de navegar por suas diferentes e surreais cenas. A 
prazer experienciado nessa animação está na satisfação de se adentrar em am-
bientes novos, cheios de mistério e encantamento, proporcionados pelo jogo de 
cor, formas não-comuns e sons. O usuário não precisa se preocupar se está ou 
não clicando em objetos corretos que irão levá-lo a outros cenários para desven-
dar um mistério, mas sim, navegar pelo simples prazer de ser a cada instante 
surpreendido por um novo ambiente juntamente com seus objetos animados 
que, através de um simples clique, o levará a outros, e outros ambientes novos 
em uma constante ramificação desconexa de cenários.
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Conclusão

A vivência da experiência na Internet necessita da interação ativa dos ato-
res (humano/sistema) envolvidos no espaço do processo construtivo. Tal inte-
ração processual tem sido possível em animações ambientadas na Internet que 
utilizam recursos imersivos e narrativos interativos. Os resultados do uso de tais 
recursos de interatividade vinculados à narrativa animada ainda são um campo 
aberto para experimentações, porém, como visto seus frutos já começam a ser 
plantados e colhidos por alguns artistas e comunicólogos amantes das possibili-
dades tecnológicas que a Internet proporciona.
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O VER EM CAMPO EXPANDIDO: A EXPERIÊNCIA SENSÍVEL 
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Resumo
O artigo discute os conceitos de ver e de visualidade, assumindo o campo das 
interfaces computacionais como campo expandido para esta prática sensível, 
dimensionando-a temporalmente. O argumento, sustentado pela fenomenologia, 
evoca discussões sobre leitor imersivo e cibercepção, compondo uma visada 
crítica sobre as chamadas linguagens híbridas e a complexidade do ver subjetivo 
nas interfaces computacionais. 

Palavras-chave: visualidade, interfaces computacionais, experiência sensível

Abstract
The article discusses the concepts of seeing and visuality, assuming the field on a 
computer interface as the expanded field for this practice sensitive, measuring it 
in time. The argument, supported by phenomenology, evokes discussions about 
immersive reader and cyberception, composing a field critical about so-called 
hybrid languages and subjective view of the complexity in computer interfaces.

Keywords: visuality, computer interfaces, experience.

É preciso que a significação e os signos, que a for-
ma e a matérias da percepção sejam aparentadas 
desde a origem e que, como se diz, a matéria da 
percepção esteja “grávida de sua forma”. 

Maurice Merleau-Ponty

A unidade da experiência sensível compreende o estar no mundo e a nos-
sa aproximação com os elementos do mundo, ou coisas. Esta aproximação se dá 
em relação ao meu corpo próprio e as coisas e objetos do mundo. A visão ana-
lítica empreendeu um esforço grande para segregar os sentidos e o mundo per-
cebido, compondo um quadro de sensações ligadas a um único sentido ou ex-
teroceptor, como se a experiência sensível estivesse aberta a esta possibilidade. 
Contudo, a experiência sensível é una e completa, envolvendo todos os sentidos, 
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abertos que estamos ao mundo. Não há a possibilidade de sua decomposição em 
sensações que não sejam sinestésicas.

Constatamos ao mesmo tempo que é impossível, como freqüentemente 
se disse, decompor uma percepção, fazer dela uma reunião de partes ou 
de sensações, posto que nela o todo é anterior às partes e que esse todo 
não é um todo ideal. (MERLEAU-PONTY,1990, 46)

A esta discussão convoca no mínimo duas outras, além de outras tantas: 
a definição da visualidade enquanto campo de pesquisa, posta no plano da expe-
riência sensível; e a chamada linguagem híbrida dos meios computacionais, ao 
reestabelecerem a comunicação com elementos que respondem às expectativas 
de mais de um de nossos sentidos. Em relação ao último ponto, caberia uma 
discussão que resguardasse a experiência sensível do mundo, em seu caráter 
sinestésico, e a composição das linguagens de matrizes sonora, visual e verbal. 
Certamente nossa vivência se dá nas confluências das linguagens, que somente 
se distinguem nos planos intelectivo e didático, sendo seu uso encampado pela 
matéria mesma da sensibilidade: o campo expandido. Não há verbo sem uma 
imagem mental ou acústica, o significado em Saussure. Não há imagem sem 
o reconhecimento ulterior que nomine suas partes, seu todo, como etapa ne-
cessária para sua conquista, sua apreensão. Não há som que de mesmo modo 
não convoque imagens, palavras e outras sensações que o torne completo. A 
experiência do mundo é, antes de ser híbrida como querem alguns, completa e 
íntegra, porque o somos assim no mundo. Nossa percepção, etapa posterior à 
sensação, é uma primeira roupagem de sentido, tido a partir do reconhecimento 
das sensações. Se as sensações são pura impressão causada pelo mundo natu-
ral em meu corpo próprio, em suas relações física e fisiológica, tendendo para 
uma normalização, a percepção já está preenchida de subjetividade, do lançar de 
nós mesmos dialogando o sentido com os objetos e as coisas do mundo.

... toda percepção é uma comunicação ou comunhão, a retomada ou o 
acabamento, por nós, de uma intenção alheia ou, inversamente, a rea-
lização, no exterior, de nossas potências perceptivas e como um acasa-
lamento de nosso corpo com as coisas. (MERLEAU-PONTY, 1999, 429).

Este lançar de minha consciência, despertada e convocada pelas sensa-
ções trazidas pelas coisas e objetos do mundo, comporta meu campo de subje-
tividade, mas provém da objetividade de minha existência e da existência dos 
elementos que convocam e despertam minha consciência. É, por assim dizer, o 
diálogo entre o objetivo do mundo e o subjetivo de mim mesmo, ambos tornado 
uma ação, um fenômeno. O sentido perceptivo é, por esta razão, constituído na 
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relação e não em um polo de emissão ou recepção. E se as sensações encontram 
meu corpo aberto a percepção, dizer que agora há uma linguagem híbrida é dei-
xar de reconhecer o campo perceptivo como integral. É não reconhecer que a 
percepção preexiste à intelecção e aquela é posterior a sensação e, finalmente, 
que as sensações são sinestésicas. O verbo é ouvido ou visto, antes de compre-
endido. A noção acústica ou gráfico-visual já aciona a percepção sonora/auditiva 
e imagética/visual. Torna-se, então, pouco ou nada sensato referir-se a lingua-
gens híbridas, visto que estas já o são quando encontram nosso corpo próprio 
e, nele, nossa consciência. Ainda que não se traga a causa a compreensão do 
híbrido ser estéril, referir-se ao grupamento de signos de várias linguagens que 
formam uma única mensagem, tal qual o fazemos em um bate-papo onde o gesto 
se encontra com a modulação verbal e nosso corpo se acomoda para externá-la, 
em uma mise-en-scéne verbivocovisual típica da experiência com as linguagens, 
significaria negar que a banal experiência da interação social, via comunicação 
direta, face-a-face, traz consigo toda a complexa gama do uso sinestésico das 
linguagens. Neste sentido, toda a experiência de comunicação direta seria hí-
brida, se assim aceitássemos em sua definição. Ocorre, contudo, que mesmo 
tendo decomposto nossa relação comunicativa em função da especificidade e 
dimensões das linguagens (MOLES, 1990) em mídias específicas, a constituição 
da experiência sensível é sempre recomposta. Dito de outro modo, ainda que a 
mídia enquanto meio decomponha a matéria da informação que se nos alcança, 
ao fazê-lo nosso empenho a reveste da subjetividade integral, sinestésica da ex-
periência sensível. Mesmo que a imprensa tenha se especializado na linguagem 
verbal, o ato da leitura reintegra a sonoridade dos vocábulos que ecoam em nos-
sas mentes, formulando imagens mentais. Mesmo que o rádio tenha se especia-
lizado nas linguagens sonora e verbal, as imagens são nossa contribuição neste 
processo comunicacional, dotando a experiência de sua completudo sinestésica. 
Ainda que o audiovisual traga as linguagens verbal, visual e sonora, compondo 
uma única mensagem, é no embate com nosso corpo que sua integridade se 
consolida, torna-se concreta em mim. Daí, se aceito o argumento, perde-se de 
vista a noção das ditas linguagens híbridas, por terem existido sempre, desde 
os primórdios, na nossa concepção de fenômeno sensível, de embate de nossa 
consciência com o mundo, na própria constituição do sentido.

Mas o que se dirá, então, do primeiro ponto? A visualidade não está ca-
racterizada pela imagem? Por certo que em termos sensórios está. Contudo, em 
termos perceptivos devemos admitir que não apenas, que já há ali o revestimen-
to da completudo de minha experiência. “Assim, na percepção, meu olho nunca 
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é um objeto” (MERLEAU-PONTY, 1999, 375). E em não sendo objeto, sendo o 
modo como alcanço e me lanço no mundo, há já ali um plano sinestésico que 
tateia, penetra, varre o mundo pela inteireza da experiência sensível.

Para mim, meu olho é uma certa potência de alcançar as coisas, não uma 
tela onde elas se projetam. A relação entre meu olho e o objeto não me 
é dada sob a forma de uma projeção geométrica do objeto no olho, mas 
como um certo poder de meu olho sobre o objeto, ainda vago na visão 
marginal, mais rigoroso e mais preciso quando fixo o objeto. (MERLEAU-
-PONTY, 1999, 374).

E mais que confinado nas três dimensões newtonianas ou espaciais, o 
olho se lança na quarta dimensão, o tempo, possibilitando antever ou reter os 
objetos ou as coisas do mundo, nos vestígios visuais que ainda me apego, e que 
respondem pela percepção, para além das sensações. 

Quando digo que vejo um objeto a distância, quero dizer que já o possuo 
ou que ainda o possuo, ele está no futuro e no passado ao mesmo tempo 
em que no espaço (MERLEAU-PONTY, 1999, 357).

É neste aspecto que faz sentido a antecipação de que fala Santaella (2004) 
ao caracterizar o leitor imersivo e sua capacidade de antever o que está para 
além dos links do hipertexto, reconhecendo ali, via experiência, o que está virtu-
alizado, latente, constituído no próprio reconhecimento do link. É o olho que, em 
campo expandido, vasculha as quatro dimensões e exerce sua capacidade sines-
tésica de compor um reconhecimento, apalpando os objetos e coisas do mundo, 
fazendo-os dialogar com nossa subjetividade, na camada primeira de sentido 
que constitui a base perceptiva. É neste embate fenomenal, e somente ali, que a 
inteireza sensível de nosso corpo próprio recombina as sensações, extrapolando 
os contextos físico e fisiológico, de caráter objetivo, na empolgante empreitada 
de diálogo que constitui a vivência, a experiência.

É exatamente por isto que linguagens híbridas desbotam. É por isto que o 
campo visual sempre foi expandido para as sensações recombinantes da expe-
riência, em sua inteireza, ainda que as mídias e as artes, antes mantidas fisica-
mente como camadas isolantes dos signos em suas categorias da linguagem, se 
vêem reintegradas na mídia computacional, via interfaces. E aqui é preciso es-
clarecer que as linguagens como nós a concebemos só existem quando o código 
é atualizado nas interfaces. Somente ali há o embate perceptivo. Não sentimos o 
código binário da máquina, mas podemos, como apontado, percebê-lo, trazê-lo à 
percepção, enquanto conceito operacional que mantém virtualizadas as informa-
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ções sígnicas, os elementos das linguagens. Ainda que os códigos binários sejam 
de fato símbolos, não o alcançamos senão conceitualmente, grávidos que estão 
das informações que sabemos latente ali. Mas é para o objeto que olhamos, seja 
ele um CD, DVD, uma CPU, ou pen-drive. Nosso olhar ultrapassa o nível sensó-
rio e reconhece o que repousa, virtualmente, nestes objetos, por meio do código 
binário conceitualmente conhecido. Nossa percepção pressente o que ainda não 
está atualizado, antecipando o próprio processo de atualização ou virtualização. 
É este exercício que Ascott denomina de cibercepção (ROCHA, 2004).

Douglas Engelbart, ao nos deixar como principal legado o primado das 
interfaces gráficas, já ali deixou repousada a inteireza perceptiva, visto que os 
acionamentos ou interfaces de entrada eram e ainda são, em grande parte, físi-
cas, envolvendo aí o tato; e se considerado o feedback do teclado e do mouse em 
seu uso, os ticks ticks ticks característicos que sinalizam a efetivação da tarefa, 
já ali temos os elementos sonoros, carregados de sentidos. O ato de digitar um 
texto ou alterar uma imagem representa, ainda que nosso olho vasculhe os ele-
mentos gráficos com sofreguidão, uma completude perceptiva, visto que nossos 
dedos sentem o ceder das teclas, nossos ouvidos escutam a resposta ao toque. 
De outra sorte, nas interfaces cognitivas, a completude se nos mostra mais inten-
sa, mais natural, seja pelo comportamento de agentes computacionais, seja pelos 
sensores que pressentimos ali, antevemos acolá. Nossa experiência perceptiva, 
sensível, ainda predomina sobre o aparato computacional e assim o será, ainda. 

Mas ainda aqui restará dizer que, apesar de o olhar perpassar o espaço 
tridimensional do mundo percebido e se perder nas simulações das interfaces 
gráficas, percorrendo com seu toque sensível as estruturas gráfico-visuais e des-
velando o que ainda não foi atualizado ou mantendo em mente o que já está 
virtualizado, ainda assim reconhece-se que em verdade nosso olho se deixa en-
ganar pela candice da metáfora, a própria metáfora do espaço em que o olho se 
perde. No âmbito da pesquisa é preciso compreender que em verdade a interfa-
ce gráfica é que invade o mundo, tal qual a luz o faz, deixando a tela e alcançando 
meu olho. É o brilho da interface gráfica que invade o mundo natural, cruzando 
o espaço que antes me mantinha a distância, e agora me toca. O movimento, 
objetivamente vem de lá para cá, embora meu olho se compadeça e busca, lá, o 
que já era seu exercício na carne do mundo. Os estratagemas poéticos, antes de 
serem determinantes do meu agir, encontra em mim um parceiro, e me aquiesço 
de sua estrutura, deixando-me crer e levar, que sou eu quem navego, transpasso 
o mar de informações, retendo-me aqui e acolá, percorrendo buracos de minho-
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ca, tornando-me mais trajeto que sujeito. Mas reconheço, desde sempre, que o 
faço por compartilhar a linguagem, e converter-me nela, a mesma linguagem, 
deixando-me levar pela mídia, meio, canal, código que me faço cavalgando em 
um avatar, sendo eu mesmo ele, enxergando-me ou me perdendo nele. Projeção.

Em campo expandido as interfaces tornam o olhar inteiro, o faz dialogar 
e se integrar com minha estrutura sensível, com o mundo e suas linguagens. 
Como o foi, desde o princípio.
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Resumo
Neste artigo nos propomos a analisar ficção científica enquanto gênero narrativo 
que encontra manifestações em várias poéticas artísticas, como cinema, histó-
rias em quadrinhos e até na chamada bioarte. Analisaremos alguns exemplos 
específicos de diálogo com este gênero sob a luz da definição de deslocamento 
conceitual elaborada por Philip K. Dick, observando as obras GFP Bunny (2000), 
trabalho de bioarte de Eduardo Kac; O Quarto Poder (1989), história em quadri-
nhos de Juan Giménez e Moon (2009), filme dirigido por Duncan Jones.

Palavras-chave: Ficção científica; deslocamento conceitual; biotecnologia.

Abstract
In this paper, we intent to analyze the science fiction (sci-fi) as a narrative gen-
der that manifests itself in many artistic forms, like cinema, comics and even in 
the field of bioart. We will review some specific examples of dialogue with the 
sci-fi gender under the definition of conceptual shift, created by Philip K. Dick, 
observing the works GFP Bunny (2000), a bioart work by Eduardo Kac; The Forth 
Power (1989) a graphic novel by Juan Giménez and Moon (2009), movie directed 
by Duncan Jones. 

Keywords: Science Fiction; conceptual shift, biotechnology.

1. Genealogia

Buscaremos mapear aqui algumas características que separam FC de ou-
tras formas narrativas, lembrando que as transições, divisões e fronteiras nem 
sempre se mostram claras. E, quando levamos em conta a crescente interação 
entre os mais variados estratos de nossa sociedade e os meios de comunicação 
de massa, cortando nossa paisagem como uma série de estradas, a tentativa de 
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restrição da ficção científica a uma linha de produção única ou predominante-
mente construída para determinada mídia pode ser vista como um ato, no mí-
nimo, temerário. Partindo dessa perspectiva ela será adotada como gênero nar-
rativo, de sorte a não excluir do terreno da FC produções em cinema, literatura, 
ensaios, história em quadrinhos, jogos eletrônicos, seriados para TV, e todas 
as outras formas de narrativa possíveis. Temos então um espaço amplo, com 
algumas zonas bastante particulares e características, mas também com muitas 
fronteiras difusas.

É lugar comum em estudos sobre a FC observar uma grande aproximação 
entre este e outros gêneros narrativos. Ao nos lembrar que essas são fronteiras 
difusas ou permeáveis, Wanderlice Silva caracteriza a FC como um objeto difícil 
de ser mapeado de maneira clara. Em muitos aspectos, ele irá se mesclar a nar-
rativas fantásticas ou de horror/suspense (SILVA, 2008, p.79-80).

Quanto às origens deste gênero, Luciano Henrique Ferreira da Silva (2006) 
traça um detalhado histórico em sua dissertação de mestrado, encontrando suas 
raízes na literatura de folhetim do período da revolução industrial. Conforme 
afirma, durante a segunda metade do século XIX o desenvolvimento técnico da 
imprensa e o letramento dos cidadãos, principalmente na Inglaterra, alimenta-
ram a produção e o consumo de textos. Os escritores adaptaram sua escrita à 
nova massa consumidora, assumindo o estilo romanesco e a literatura de “fo-
lhetim” como tendências dominantes, o “que acabaria inserindo o romance em 
todas as suas variações tipológicas, na indústria cultural em emergência” (SILVA, 
2006, p.12). Esse fenômeno é por ele identificado com o nascimento da indústria 
cultural. O autor destaca o romance heróico de aventuras como modelo preferi-
do do público e dos escritores, por gerar maior identificação entre um e outro. É 
“associado à formação de um novo público consumidor e inclinado ao consumo 
e ao divertimento” (op. cit, p.13).

“No bojo de uma revolução científico-tecnológica desencadeada no sé-
culo XIX (...), os reflexos não eram sentidos apenas na expansão da im-
prensa e nos demais setores produtivos, como também atuavam sobre 
o imaginário social e sobre as concepções literárias realistas de autores 
mais comprometidos com as inovações. (...) Uma nova geração de escri-
tores desenvolvia obras de estrutura muito semelhante aos romances 
tradicionais, porém com uma inclinação realista visível e de enfoque 
técnico-científico pautado na Revolução Industrial. Essa familiarização 
literária com concepções científicas vigentes concedeu espaço para uma 
nova subdivisão dentro do romance de aventuras: o scientific romance 
(...) [O estilo atinge sua maturidade na virada dos séc. XIX p/ XX. É,] 
“portanto, justo afirmar que ‘[...] a FC já existia como scientific romance 
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desde a primeira metade do século XIX’ e que ‘[...] a continuidade entre 
uma e outra é direta e sem interrupção’, até o momento em que a termi-
nologia sciencefiction se estabeleceria com a indústria cultural através 
das pulp magazines de Hugo Gernsback (Amazing Stories), em 1929” 
(CAUSO, passim Silva, 2006, p.15)

Aqui, vemos uma análise pontual de contexto e conceituação, que iden-
tifica as origens do gênero narrativo e a adoção do termo sciencefiction, poste-
riormente reduzido a sci-fi, denominações inglesas que correspondem à ficção 
científica da língua portuguesa.

2. Imaginário social

Para ir um pouco mais fundo nas possibilidades de análise deste gênero, 
recorremos a Alice Fátima Martins e sua tese Saudades do Futuro (2004), que dis-
corre sobre as narrativas de ficção científica no cinema, observando-as enquan-
to manifestações do imaginário social, carregadas de um discurso ideológico e 
pautadas em proposições sobre o devir. A análise, madura e sensível, merece lu-
gar de destaque por trazer uma série de observações seminais. Como ela afirma, 

o encontro do gênero romanesco com o espírito do fantástico de um 
lado, e de outro com a reivindicação pela caução do discurso científico, 
marcariam as narrativas fílmicas de ficção científica. Assim, as histórias 
contadas pela ficção científica, tanto na literatura quanto no cinema, tra-
balham sobre postulados pseudocientíficos, no campo das ciências da 
natureza tanto quanto das ciências sociais, misturando pseudoconceitos 
e supostas teorias com imaginação e fantasia, pautadas pelo discurso 
ideológico, que pretende reafirmar as relações sociais dadas, suas hie-
rarquias, valores, conceitos, pré-conceitos. (MARTINS, 2004, p.30)

Para classificar essas narrativas enquanto discursos ideológicos, Martins 
estabelece diálogo com a obra A Ficção do Tempo (1973), de Muniz Sodré. Nela, o 
autor afirma que

A linguagem não é simples produto de um processo de seleção de signos 
(...) mas um processo de produção de signos, uma prática social produ-
tiva afinada com a História. Essa prática funciona segundo as normas 
estabelecidas pela ideologia, que parece assim como a verdadeira estru-
tura da linguagem, ou seja, uma estrutura produtora de discursos e fixa-
dora de significados na língua. (SODRÉ, apud MARTINS, 2004, p.29-30)

Ainda fazendo referências à dita obra, Martins diferencia texto científico e 
texto de ficção científica. Nos primeiros, existe o compromisso de exploração do 
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desconhecido; de superação e acúmulo de análises, informações e conhecimen-
to, em sentido contrário à entropia da natureza. Já os textos de ficção científica, 
classificados por Sodré junto a outras formas de discursos da vulgarização, es-
tão vinculados ao projeto ideológico, no sentido de “mostrar e reafirmar o que já 
foi mostrado e constituído, tornando verossímil tudo que é dito, transplantando 
significantes do discurso científico, para caucionar suas formulações” (op. cit., 
p.29). Particularmente discordamos de Sodré, que fundamenta sua visão sobre o 
cientificismo cartesiano, colocando a chamada pesquisa científica em vantagem 
sobre a imaginação subjetiva.

Para observar a ficção científica enquanto projeção do imaginário social 
sobre o futuro, Martins recorre ao conceito de imaginário em Cornelius Castro-
riadis, lembrando-nos que 

[A] realidade se constitui em uma dimensão objetiva, mensurável, pas-
sível de compreensão por meio da racionalidade, mas que está indis-
sociavelmente ligada à dimensão imaginária do existir humano, que 
faz uso de símbolos para se exprimir, mas também para existir, e que é 
essencialmente indeterminada, imponderável. (...) Nesses termos, cada 
sociedade define e elabora uma imagem do universo em que vive, no 
esforço de produzir um conjunto significante no qual são representados 
os objetos e os seres que importam para a vida na coletividade, e tam-
bém a própria coletividade, todos arranjados de acordo com uma certa 
ordenação do mundo (op. cit., p.35-36).

Esta discussão entra em acordo com o posicionamento crítico de Hei-
senberg1 diante das verdades axiomáticas da física clássica. As ferramentas de 
abordagem e compreensão disso que Martins define como dimensão objetiva 
são fornecidas por nossa cultura e por todas suas formas de valoração, que 
são em última instância construções subjetivas. E, numa sociedade profun-
da e constantemente transformada pelos constantes avanços tecno-científicos 
desde o advento da Revolução Industrial, nada mais claro do que observar, em 
suas manifestações do imaginário, a presença da ciência e das mudanças que 
dela se originam. Nas palavras de Adriana Amaral, a ficção científica é “prosa 
tecnificada”.

Contudo, não é objetivo principal deste artigo se aprofundar na discussão 
de imaginário social. A nós, basta observar esta como uma das possíveis formas 
de encarar a ficção científica.

1 Werner Karl Heisen-
berg, físico alemão que 
auxilia na estruturação e 
consolidação da Mecânica 
Quântica. Cria o princípio 
da indeterminação, ou sim-
plesmente princípio de Hei-
senberg, que postula que 
a observação influencia 
no resultado de qualquer 
fenômeno estudado. Desta 
forma, o autor devolve ao 
campo cartesiano da Físi-
ca o elemento aristotélico 
de potencialidade, entran-
do em desacordo com as 
afirmações axiomáticas 
da mecânica newtoniana. 
Seus estudos são res-
ponsáveis por toda uma 
reforma e cisão no campo 
da física, mas represen-
tam também base para 
transformações em toda 
a teoria do conhecimento, 
influenciando, desta for-
ma, áreas de concentração 
que vão além da Física.
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3. Deslocamento conceitual e o cânion da ficção científica

No desejo de mapear outras características deste gênero narrativo, re-
corremos a Philip K. Dick. Segundo ele, a ciência não é a protagonista das nar-
rativas; ela é o background, pano de fundo diante do qual se constrói uma visão 
particular, articulada na mente do autor, de como uma sociedade, fruto da nossa 
própria experiência da contemporaneidade, vai interagir com as mudanças tra-
zidas pelas inovações tecnológicas, tanto as do presente quanto outras, hipoté-
ticas. O sucesso do autor reside em criar uma estrutura social consistente, que 
gere no leitor o sentimento de ver traços de sua própria realidade transportados; 
o reconhecimento e o estranhamento devem estar presentes na mente do leitor, 
levando-o a se sentir mergulhado num mundo estranho, porém estranhamente 
familiar. O mundo fictício criado não é simplesmente uma estrutura narrativa 
que objetiva antecipar quando chegaremos a outras galáxias, ou prever contatos 
com alienígenas, ou ainda para apontar quando desenvolveremos a tecnologia 
que possibilitará a criação de seres artificiais inteligentes e afetivos; o real ob-
jetivo desses mundos é refletir sobre por que o homem deseja fazer tudo isso 
e como as conseqüências de tais feitos poderiam afetar a vida humana e a bio-
sfera. Assim, esse “deslocamento conceitual” produz mundos virtuais que são 
simulacros do potencial da tecnociência.

Deve haver uma idéia coerente envolvida no deslocamento; isto é, o des-
locamento deve ser conceitual, não trivial ou estranho – essa é a essên-
cia da ficção científica, aquele deslocamento conceitual dentro da socie-
dade [do autor ou leitor] que provoca um choque convulsivo na mente 
do leitor, o choque do desreconhecimento. (DICK apud SILVA, 2008:71).

Complementa esta visão Alice Martins (2004, p.30), ao afirmar que “[é] 
no campo da ficção científica que interpretações relativas à vida dos homens 
e mulheres em sociedade, e aos possíveis diálogos com a ciência, ganham for-
ma estética.” Como exemplo de caso, citamos a superprodução cinematográfica 
hollywoodiana Avatar (2009), criada e dirigida por James Cameron. O filme narra 
a odisséia de um grupo de colonizadores humanos em contato com uma civili-
zação alienígena, os Na’vi, numa lua de outro sistema solar, batizada de Pandora. 
Este é o pano de fundo para a construção do tema central do filme, a relação 
entre a exploração de recursos materiais, depredação do meio-ambiente e exter-
mínio de comunidades indígenas. Em entrevista recente, James Cameron afir-
ma: “Todos os países têm problemas, mas se resumirmos a mensagem em uma 
só, ela é a mesma: nós achamos que somos os donos da natureza. ‘Avatar’ nada 
mais é do que o nosso mundo, os problemas são os mesmos”2. Este é um bom 

2 Disponível em: MSN 
Entretenimento. Sequência 
de “Avatar” terá cenas 
na Amazônia, diz James 
Cameron. <http://entre-
tenimento.br.msn.com/
famosos/noticias-artigo.
aspx?cp-documentid= 
23850150&page=0> . 
Acesso em 12/04/2010.
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exemplo de aplicação do deslocamento conceitual. A discussão sobre os proble-
mas atuais de nossa sociedade, transportada para um universo fictício. 

A ficção científica tem por costume relacionar áreas de conhecimento di-
versas e, muitas vezes, antagônicas, como ciência e religião, subjetividade e car-
tesianismo, natureza e tecnologia (FRANCO, 2006, p.87). Essa tendência, inter ou 
mesmo transdisciplinar, pode servir para aproximar o leitor não-especializado 
de conceitos até então restritos ao universo científico. Destarte, inicia-se um pro-
cesso de retroalimentação, que abre possibilidade para duas formas de interpre-
tação, dois escopos distintos para um mesmo fenômeno. Algo como um cânion 
que, apesar de ser visto como uma única coisa, possui duas margens, através 
das quais se pode observar com clareza o desfiladeiro do lado oposto, mas nun-
ca aquele de onde olhamos.

Partindo da borda austral, vemos no penhasco oposto a ciência, a se utili-
zar das possibilidades levantadas pelos autores de ficção científica para mapear 
algumas de suas metas: Júlio Verne sonhou, muito antes que fosse possível tec-
nicamente, com viagens submarinas ou espaciais; os telecomunicadores de Star 
Trek são extremamente semelhantes, em seu design, a muitos modelos atuais 
de aparelho celular; o sistema de defesa militar estadunidense criou um canhão 
laser como forma de interceptar e destruir mísseis e aeronaves; para ficarmos 
em três exemplos.

Se, desta margem, podemos perceber a ciência pesquisando e selecio-
nando, em meio à ficção científica, o que se pode realizar tecnicamente, quan-
do olhamos da margem setentrional, vemos paisagem distinta. Ainda vemos a 
ciência se relacionando com a inventividade dos autores de FC, mas a relação, 
aqui, parece oposta. Ezra Pound, crítico literário, classifica os artistas enquanto 
“antenas da raça”, criando uma analogia destes com órgãos sensoriais, capazes 
de captar sinais imperceptíveis aos demais:

Os artistas e os poetas indubitavelmente ficam excitados e ‘superexci-
tados’ pelas coisas muito antes do público em geral. Antes de decidir 
se um homem é um louco ou um bom artista seria justo perguntar não 
somente se ‘ele está indevidamente excitado’, mas ‘se ele está vendo algo 
que nós não vemos’. Acaso o seu estranho comportamento não será 
motivado por ele ter sentido a aproximação de um terremoto ou fare-
jado o fogo de uma floresta que nós ainda não sentimos ou cheiramos? 
(POUND,1995, p.78).
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Se lançarmos nossa mirada desta margem, vemos que os avanços tecno-
-científicos parecem ser antevistos pelos artistas. Este é o caráter antecipatório 
que alguns estudiosos, como Marshall McLuhan (1969, p.14-15), atribuem às 
obras de ficção científica. E parte da inventividade científica, celebrada pelas três 
leis da predição tecnológica criadas por Arthur C. Clarke3, certamente se alimen-
ta das fantasias e divagações deste gênero narrativo.

Pessoalmente, em nossa análise somos levados a crer que não existe pon-
to de vista mais correto para este fenômeno. Ao caminharmos pelas duas mar-
gens geramos uma visão mais ampla do cenário. Uma visão que complementa 
mais do que exclui. Como observa Diana Domingues:

As fronteiras difusas das pesquisas artísticas e científicas com tecnolo-
gias fazem aparecer no contexto contemporâneo um território entrecru-
zado de complexas camadas genealógicas: a sensibilidade da arte, a ob-
jetividade da ciência, a complexidade das tecnologias. A criatividade de 
artistas e cientistas configura hoje uma grande comunidade, que ao lado 
de sociedades científicas, instituições e centros de pesquisa contempo-
râneos, está engajada na busca de explorar características próprias de 
nosso cotidiano tecnologizado. (DOMINGUES apud AMARAL, 2006, p.1)

Independentemente dos pontos de vista, observamos câmbio entre o que 
se imagina para o futuro e o que nele se concretiza.

4. Caso 1: GFP Bunny

A idéia de futuro imaginada por Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo 
antevê possíveis usos para a clonagem, muito antes de a própria clonagem ser 
possível. E, depois de estabelecidos os avanços neste e em outros campos da 
ciência e da tecnologia, observamos outros artistas que estabelecem diálogos e 
críticas com o que já se consolidou. Este campo das artes, nomeado por alguns 
como arte-tecnologia, explora de forma poética as novas possibilidades trazidas 
pelos avanços tecnológicos, como é possível observar no caso que se segue.

Uma das obras mais polêmicas e de maior repercussão da trajetória ar-
tística do bioartista brasileiro Eduardo Kac foi GFP Bunny (2000), a criação de um 
mamífero transgênico contendo o gene para a produção da proteína GFP (Green 
Fluorescent Protein) encontrada na alga marinha Aequorea Victoria. O artista con-
seguiu realizar parte de seu intento ao gerar uma coelha transgênica chamada 
por ele de Alba. No entanto, a completude da obra envolvia a inserção do animal 

3 Arthur C. Clarke é físico 
e escritor de ficção cientí-
fica. Atingiu grande fama 
com a obra 2001, Uma 
odisséia no espaço, criada 
em conjunto com o diretor 
Stanley Kubrick. Ele cria 
as três leis da predição 
tecnológica, fazendo alu-
são às três leis clássicas 
da física newtoniana. São 
elas: (1) Quando um cien-
tista, distinto porém mais 
velho, afirma que algo é 
possível, ele está quase 
que seguramente certo. 
Quando ele diz que algo é 
impossível, ele está muito 
provavelmente errado. (2) 
A única maneira de desco-
brir os limites do possível 
é se aventurar um pouco 
além deles, adentrando o 
impossível. (3) Qualquer 
tecnologia suficientemente 
avançada é indistinguível 
de magia.



737

Sessão de 
Artigos

(GT2)
Poéticas Visuais 
e Processos 
de Criação

em um ambiente social, Kac queria torná-la uma coelha de estimação no conví-
vio de seu lar, mas não pôde fazer isso pelos perigos que o animal representaria 
à biosfera. Para ele o elemento mais importante de sua poética artística não era a 
criação de Alba e sim a invenção de um “sujeito social transgênico”. 

      

GFP Bunny motivou dezenas de reportagens nos mais diversos veículos 
midiáticos em países dos cinco continentes, causando polêmica em muitos deles 
e dando notoriedade global ao artista. A obra antecipou um controverso fenô-
meno tecnológico, pois no ano de 2002 foram colocados a venda os primeiros 
“peixes transgênicos fluorescentes” criados pelos cientistas da Taikong Corp, da 
Tailândia, especializada na criação de peixes ornamentais. Os peixes de origem 
japonesa emitiam luzes néon verdes em todo o corpo devido à hibridação com a 
mesma proteína GFP usada por Kac em suas obras. Em 2004 a venda de peixes 
transgênicos rendeu mais de 40 milhões de dólares a Taikong, o mercado de 
peixes transgênicos conta inclusive com uma nova empresa, a norte-americana 
GloFish - que em 2008 apresentava em seu site variedades de peixes ornamen-
tais fluorescentes em tonalidades vermelha e amarela. O objetivo de Kac de levar 
para o convívio social sua quimera transgênica, tornou-se realidade dois anos 

Imagens 1 e 2 – Eduardo Kac e Alba
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depois de sua polêmica obra produzir discussões éticas, sócio-culturais e filosó-
ficas sobre a criação de seres transgênicos, atualmente já é possível encontrar a 
venda outros animais de estimação transgênicos, como os gatos antialérgicos da 
empresa de biotecnologia norte americana Allerca. 

5. Caso 2: O Quarto Poder

A já citada tese de Alice Fátima Martins cria um mapeamento detalhado 
das produções cinematográfica em ficção científica ao longo do século XX. “Num 
universo de 1047 títulos sobre os quais foram obtidas informações, 80,6% das 
produções são norte-americanas” (op. cit., 2004, p.47). Destarte, a língua-mãe da 
ficção científica na esfera cinematográfica é a inglesa. Apesar de não contar com 
uma análise estatística tão detalhada, é possível observar uma considerável que-
bra da hegemonia anglo-saxã nas produções deste gênero feitas na linguagem 
de história em quadrinhos. A Europa se mostra um grande centro de produção 
nesta linguagem, dividindo espaço com Japão e Coréia, duas potências em pro-
dução e consumo de quadrinhos. Também a América Latina encontra nomes de 
peso nesta área. Em nossa segunda análise, selecionamos a obra O Quarto Poder 
(1989), escrita e desenhada pelo argentino Juan Giménez.

Nesta obra, Giménez relata o conflito entre humanos e krommiuns, espé-
cie de aparência semelhante à dos humanos, porém dotada de inteligência supe-
rior. O palco do conflito é a colônia de Alfa Nebula, planeta natal dos krommiuns, e 
local onde o governo terrestre incentiva e financia os conflitos internos, visando 
obter influência política e lucros à indústria bélica, além do enfraquecimento dos 
povos colonizados, o que nos permite estabelecer um paralelo entre este e o pro-
cesso de colonização experimentado por toda a hispano-américa.

Visando obter vitória no conflito e, consequentemente, independência, os 
governantes de Alfa Nebula iniciam o desenvolvimento de um projeto secreto, 
denominado QB4, que consiste na fusão dos cérebros de quatro mulheres krom-
miuns dotadas de intuição especial, através de um procedimento de “psicotera-
pia cibernética cerebral”. Assim, os militares de Alfa Nebula esperam criar uma 
arma perfeita, uma guerreira dotada de habilidades especiais, e que controlará 
um exército de andróides.

Na Imagem 3, selecionada para análise, encontramos a personagem prin-
cipal, Exether Mega, aprisionada e submetida contra sua vontade ao projeto QB4. 
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Giménez joga com imagens que remetem à gestação, colocando a personagem 
numa espécie de útero tecnológico. Mas, ao contrário da gestação natural, essa 
é marcada pela presença de aparatos e tubos metálicos, gerando uma sensação 
claustrofóbica, apesar do aparente espaço livre de que goza a personagem em 
sua segunda gestação. O formato dos quadros 2 e 3 reforça a sensação. Com 
sua largura muito maior que a altura, parece aprisionar a personagem, demons-
trando em Giménez o uso maduro dos recursos da linguagem dos quadrinhos. 
O mesmo efeito é obtido com os balões nos quadros 4 e 6. Além disso, o interior 
do útero possui tons predominantemente terrosos, o que cria bom contraste 
com o azul metálico dos tubos, e também serve para estabelecer uma quebra de 
sensações entre seu interior, onde predominam tais tons e uma aura escura, e o 
exterior, onde predomina uma asséptica luz branco-azulada.

Através da obra, encontramos a exposição de questionamentos éticos so-
bre o uso da tecnologia, pois os resultados do experimento são desastrosos. En-
contramos também uma crítica aos processos de colonização, que representam 
a subjugação de um povo servindo para o enriquecimento de uma elite. A bio-
tecnologia ocupa papel central na trama, o que nos permite estabelecer conexão 

Imagem 3 - Juan Giménez, O Quarto Poder, p.37-38
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entre esta obra em quadrinhos e a criação de Eduardo Kac. Será também o ponto 
comum em nossa próxima análise.

6. Caso 3: Moon

Moon (2009) é um premiado filme de ficção científica, dirigido por Dun-
can Jones. De produção simples, a trama que se desenrola num futuro próximo 
relata os últimos dias de trabalho de Sam Bell (Sam Rockwell), isolado numa 
estação de mineração chamada Sarang, no lado oculto da lua. Seu contrato de 
trabalho tem duração de três anos. Em Sarang, a empresa Lunar Industries extrai 
hellium-3, fonte limpa, confiável e renovável de energia, do solo lunar. Devido 
a problemas no sistema de comunicação, Bell só consegue estabelecer contato 
com a Terra através de gravações. Seu convívio, nesta estação isolada, se restrin-
ge a GERTY, um solícito robô, responsável por sua segurança e integridade, e na 
troca de mensagens de vídeo com sua esposa e filha.

Apresentando problemas de saúde, mas preocupado em manter a produ-
ção e honrar o contrato, Sam Bell sofre um acidente numa região isolada da Lua. 
Quando acorda, não se lembra de como chegou à base. Mas se depara com uma 
cópia perfeita de si mesmo. Mais saudável e mais agressiva, esta afirma que ele 
é um clone, e desenrola-se uma competição para descobrir quem é o original, 
quem é a cópia, e qual dos dois tem direito de retornar à terra nos próximos 
dias. À medida que a trama se desenrola, descobrimos que ambos são clones, 
e que aparentemente a vida útil de cada um deles é de três anos. Ao fim deste 
período, o clone é eliminado e substituído pelo próximo, que acorda com a carga 
de memória vazia, e tendo a impressão de ter chegado à base no presente dia, 
preparando-se para cumprir o contrato de três anos.

Duncan Jones deixa aberto o questionamento sobre a questão ética que 
envolve as cópias de Sam Bell. Um clone, por ser cópia, teria menos valor do que 
o ser humano do qual se originou? Poderia realmente ser submetido a uma situa-
ção de isolamento como aquela, sendo obrigado, inconscientemente, a trabalhar 
como uma espécie de escravo por toda sua vida?
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E o ponto mais delicado da questão: o que é que nos torna humanos? Um 
clone, por ser cópia, é menos humano? Tal questão nos permite estabelecer diá-
logo com Jean Baudrillard. Resgatando o pensamento de Walter Benjamin, esse 
autor afirma que a clonagem seria a aplicação do conceito de reprodutibilidade 
à questão do corpo – e conseqüentemente, do indivíduo. Isso transforma o mes-
mo não mais em algo único, mas em um “stock de informação e de mensagens, 
como substância informática” (BAUDRILLARD, 1981, p. 129). E tal ação abre a 
porta para um comportamento social semelhante ao comportamento patológico 
das células cancerosas; a replicação indefinida de uma mesma estrutura. “[O 
cancro é] a proliferação até o infinito de uma célula de base sem consideração 
das leis orgânicas do conjunto. O mesmo se passa com a clonagem: já nada se 
opõe à recondução do Mesmo, à proliferação desenfreada de uma só matriz” 
(Op. cit., p. 130).

A metástase começada com os objectos industriais acaba na organização 
celular. É inútil pergutarmo-nos se o cancro é uma doença da era capi-
talista. É, com efeito, a doença que comanda toda a patologia contempo-
rânea, porque é a própria forma da virulência do código: redundância 
exacerbada dos mesmos sinais, redundância exacerbada das mesmas 
células. (Op. cit., p. 130).

Tanto Baudrillard quanto Duncan Jones parecem temer que esse fenôme-
no, tal qual o câncer, possa trazer grandes danos à nossa sociedade. Comparti-
lhamos de seu temor, pois tal ação, embora fruto de uma estrutura de pensamen-
to, se dá sobre o que Baudrillard classifica como leis orgânicas, fundamentos de 

Imagem 4 – Clones de Sam Bell.
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algo mais profundo do que nossa estrutura social, e região em que danos cau-
sados de maneira impensada podem refletir em conseqüências maiores e mais 
sérias do que podemos mensurar.

7. Considerações

Ao longo deste artigo, procuramos observar algumas relações entre fic-
ção científica, ciência e arte. Narrativas de ficção científica, assim como outras 
formas de manifestação artística, muitas vezes se prestam a levantar críticas 
a comportamentos, valores ou projetos da sociedade em que foram criadas. O 
deslocamento conceitual, anteriormente descrito, pode ser visto como uma for-
ma de abordar esse caráter crítico em obras de ficção científica. Munidos des-
ta ferramenta, procuramos revisar três obras, todas diretamente relacionadas à 
questão da tecnologia e, mais especificamente, à biotecnologia. Em GFP Bunny, 
observamos a aplicação prática dos avanços científicos na produção de uma 
obra de arte. A crítica, neste caso, recai sobre o que já foi criado, sobre técnicas 
atualmente disponíveis. Nos outros dois casos, observamos a tessitura seguindo 
sentido inverso. Neles, o avanço tecnológico é apenas suposto. A figura central 
em O quarto poder e Moon é a gama de possibilidades trazida pelos avanços em 
biotecnologia. Qual a validade deste tipo de estudo e, antes disso, quais suas 
possíveis implicações, tanto para nossa geração quanto para as futuras? Um 
questionamento ético, muitas vezes ausente nos projetos científicos. 
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Resumo
Apresentamos neste artigo o conceito de bioarte, destacando uma de suas ver-
tentes, a “arte da vida artificial”, poética inspirada nos processos dinâmicos dos 
sistemas biológicos e baseada na chamada computação evolutiva que promove a 
emergência de sistemas artificiais, dinâmicos e auto-sustentáveis. Analisaremos 
ainda a obra Life Writer (2006) dos artista Christa Sommerer e Laurent Mignon-
neau, avaliando as formas de interatividade a partir das categorias: endógena e 
exógena propostas por Couchot (2003); sistema mediador, sistema reativo e sis-
tema interativo por Giannetti (2006); e interação sinestésica, interação sinérgica 
e interação comunicativa por Weibel (apud Giannetti, 2006).
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Abstract
In this article we’ll present the concept of bioart, highlighting one of its aspects, 
the “art of artificial life,” poetry inspired by the dynamic processes of biological 
systems and evolutionary computation based on the call that promotes the emer-
gence of artificial systems, dynamic and self-sustaining. We will also analyze the 
work Life Writer (2006) the artist Christa Sommerer and Laurent Mignonneau 
evaluating forms of interactivity from the categories proposed by endogenous 
and exogenous Couchot (2003); mediator system, reactive system and interacti-
ve system by Giannetti (2006); and kinesthetic interaction, synergistic interaction 
and communicative interaction by Weibel (apud Giannetti, 2006).
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gnonneau.
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1. Entendendo o controverso campo da Bioarte

Não é novidade a relação do artista com a ciência e a tecnologia, mas atu-
almente ela tomou uma “dimensão extraordinária em função da própria evolução 
técnico-científica extremamente complexa com a qual nós somos confrontados.” 
(VENTURELLI, 2004, p.131). Para tanto, notamos que a arte contemporânea, em 
conexão direta com o contexto científico e tecnológico, questiona o homem e 
suas relações com o seu meio e os campos dinâmicos da ciência e da tecnologia 
como: a biologia, a biotecnologia, a telemática e a ciência cognitiva. Nesse con-
texto o artista exerce um papel essencial ao trabalhar com um ferramental cien-
tífico e tecnológico: provocar e extrapolar as barreiras dos sistemas. 

A ruptura entre a arte “tradicional” e a arte tecnológica aconteceu em rit-
mo acelerado pela evolução dos processos tecnológicos nos últimos 25 anos 
do século XX. A portabilidade, o surgimento das chamadas mídias locativas e 
pós-massivas, a facilidade de manuseio e acesso influenciam de forma direta 
o habitus perceptivo, provocando uma busca pela simulação da inteligência e 
pensamento artificialmente, iniciada com os estudos pioneiros da cibernética e 
informática na metade do século passado. Associaram o “observador” ao funcio-
namento da máquina, propondo assim um ciclo retroativo de “interação” - ação 
em que o autor e o público dividem uma mesma lógica comunicacional, espaço 
sensível e temporalidade. Surge então um novo cenário, no qual os preceitos de 
representação e aparência da arte tradicional cedem lugar à preocupação com 
as relações invisíveis de interação, emergência e aparição. É nesse contexto que 
surgem as poéticas da vida artificial, fazendo uso da emergência gerativa, redes 
neurais e algoritmos genéticos.

A arte aliada à tecnologia não se restringe apenas ao uso de máquinas. A 
biologia, carne, corpo, animais, vegetais dentre outros componentes de base car-
bônica também são de uso freqüente no meio artístico contemporâneo. Artistas 
contemplam, em suas poéticas, a vida e seus processos dinâmicos, a base das 
criações em bioarte. Essa nova categoria artística, a bioarte, pode ser dividida em 
duas principais vertentes, àquela que manipula a vida de base carbônica – orgâ-
nica - e a vida de base sílica, a vida artificial.

Entender o conceito de bioarte não é tão simples assim, uma vez que 
seus parâmetros ainda estão sendo definidos. Dizemos isso por notar conceitos 
distintos sobre o que é ou deixa de ser bioarte. Alguns artistas e teóricos dizem 
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tratar-se da arte que manipula a vida orgânica de base carbônica, já outros, como 
Santaella (2003b) acrescentam algumas experiências que envolvem emergência 
robótica, vida artificial, algoritmos genéticos e redes neurais que simulam pro-
cessos biológicos. 

Partindo da definição ampla de Santaella focaremos aqui em uma das ver-
tentes da bioarte, a “arte da vida artificial”. Vale ressaltar que, Conforme Chris-
topher Langton, conhecido como o pai da vida artificial, o conceito-chave 
da VA (ou A-life) é seu comportamento emergente, isto é, o comportamen-
to regido pelas interações ocorridas entre as partes do sistema. Para nós, 
uma das mais seminais explanações a respeito do conceito de VA foi formulada 
por Suzete Venturelli: 

As vidas artificiais são modelagens de comportamentos ou de mecanis-
mos primordiais de sistemas vivos, tais como os sistemas predatórios, 
os de auto-regulação, os de respiração e os de reprodução de uma espé-
cie. Muitos estudos sobre vida artificial visam à criação de organismos 
vivos e à simulação de criaturas artificiais, com ajuda de linguagens de 
programação e computadores (VENTURELLI, 2004, p.126).

A vida artificial é, então, composta por configurações digitais que desen-
volvem criaturas ou organismos de vida artificial imaterial, simulando processos 
vitais - como a reprodução e extinção de um grupo de indivíduos - todos com 
base em um modelo biológico (algoritmos genéticos). Para Peter Bentley (2003, 
p. 54) o termo algoritmo genético é um conjunto de regras e números que defi-
nem o material genético computacional, os quais são manipulados no universo 
digital. É importante lembrar que nos sistemas de VA existem três processos de 
reprodução artificial: a seleção, o cruzamento e a mutação, assim como os pro-
cessos que ocorrem na reprodução biológica. A seleção se dá na escolha dos se-
res que se adequam melhor àquele sistema; o cruzamento promove alterações 
no algoritmo genético com o intuito de otimização e variabilidade; já na mutação 
ocorrem mudanças sem cruzamento deste algoritmo com o objetivo de gerar 
soluções viáveis para a vida no sistema. 

Portanto, a a-life busca envolver um método sintético de processos ou 
comportamentos vitais e condutas, desenvolvidas pelos organismos vivos, só 
que por meio de computadores. Como a arte da vida artificial é uma das cor-
rentes da ciberarte que mais exploram as possibilidades interativas, será com 
base neste processo dialógico entre a obra e o “interator” que analisaremos mais 
adiante os “níveis” de interação do trabalho Life Writer (2006).
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2. Níveis de Interação

É notória a presença da interatividade em obras ciberartísticas. Venturelli 
(2004, 61-62), citando Frank Popper, destaca duas tendências que envolvem o uso 
tecnológico no fazer artístico: a primeira é a grande predominância dos processos 
de criação em detrimento do produto final; já a segunda concentra-se no processo 
de participação do espectador, ou seja, na interação, que só existe a partir do mo-
mento em que o agente manipula, aciona o processo, deixando sua percepção e 
carga cultural. Notamos então que os artistas não estão mais interessados somen-
te em gerar padrões ou representações fechadas. Há uma busca, através de seus 
experimentos, de amplificar o diálogo com o público. Assim sendo, obras interati-
vas não usam o computador somente como uma ferramenta, mas como um siste-
ma que permite ampliar o papel do interator no processo cognitivo artístico e, ao 
interagir com o trabalho, o público é levado a situações novas no contexto da arte. 

Feitas essas considerações, percebemos que as conexões entre arte e in-
teratividade caminham para um estado de estética emergente, a qual se utiliza de 
processos de inteligência artificial, redes neurais, vida artificial ou qualquer outro 
tipo de programação que tenha como conceito chave a emergência e a capacidade 
dos sistemas de serem autônomos. Os conceitos a respeito da emergência e auto-
nomia serão melhores pontuados adiante. 

A concepção de interatividade com o decorrer do tempo e dos avanços tecno-
lógicos tem sofrido múltiplas alterações. Pesquisadores aprofundam-se em pontos es-
pecíficos sobre o assunto, encontrando níveis de interação nestes sistemas artificiais. 
Alguns mais complexos e outros mais básicos, relacionando aspectos comunicativos 
entre máquina-máquina, homem-máquina e ainda em âmbitos sensíveis do homem 
com relação à máquina como, por exemplo, no que tange a interação subjetiva.

Com a intenção de facilitar o entendimento dos aspectos interativos presen-
tes em obras que envolvem o diálogo entre o homem e a máquina, incluiremos as 
propostas de Giannetti (2006, p. 125-126), que destaca três tipos de interatividade 
mediadas por imagens, sons, sistemas robóticos, entre outros. Ela os classifica 
como: sistema mediador, sistema reativo e sistema interativo.  O sistema mediador 
revela uma reação pontual, simples, normalmente binária a um programa dado. 
O sistema reativo prevê a intervenção em um programa através da estruturação 
de seu desenvolvimento, no âmbito de possibilidades dadas. Trata-se de uma in-
teratividade de seleção, que implica a possibilidade de acesso multidirecional a 
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informações audiovisuais. As possibilidades interativas são limitadas a algumas 
regras já predeterminadas pelo sistema. Por último, o sistema interativo diz res-
peito à estruturação autônoma de um programa que ocorre quando um receptor 
pode atuar também como emissor. É uma interatividade de conteúdo, como diz 
a própria autora, na qual o interator dispõe de uma gama maior de possibilidade 
de intervenção e manipulação das informações audiovisuais. Pode ser de outra 
natureza, se não as audiovisuais, como as robóticas, ou ainda em sistemas mais 
complexos como ambientes de vida artificial, gerando novas informações.

Outra conceituação importante no contexto de nossa análise, diz respeito 
aos níveis de interação propostos por Couchot (2003), o qual pontua dois níveis 
de interação para as obras da ciberarte contemporânea: a forma exógena, que 
traz a idéia de interação homem-máquina e a endógena, máquina-máquina. A 
primeira liga-se ao diálogo entre a máquina e o homem, sendo que nesta relação 
existem vários dispositivos que intermedeiam o feedback – canais de entrada e 
saída do computador como sensores de movimento, interfaces, canal de diálogo 
(mouses, telas touch screen, luvas de captação de dados, esferas deslizantes) etc.

Na interatividade endógena ocorre o diálogo da máquina com ela mesma, 
isto é, os “objetos” (dados) reagem com outros objetos, assim dialogam com o 
usuário. São dotados de uma forma de percepção capaz de notar o outro, uma 
forma de “comportamento” definido por comandos de programação, atuando um 
sobre outrem como a existente na relação exógena. 

A terceira e última perspectiva de níveis interativos tratada aqui foi pro-
posta pelo artista, professor e teórico Peter Weibel (apud Giannetti, 2006, p.126). 
Para ele existem três níveis de interação, sendo o primeiro a interação sinestésica, 
que corresponde à interação entre materiais e elementos como, por exemplo, 
imagem e som, cor e música. O segundo corresponde à interação sinérgica, que 
“se produz entre estados energéticos, como em obras que reagem a mudanças 
no entorno” (Giannetti, 2006, p. 126); e por ultimo a interação comunicativa ou 
interação cinética, que é aquela que ocorre entre pessoas e objetos. 

3. Materiais, processos e poética em Life Writer (2006)

Como exemplo do contexto analítico interativo proposto, analisaremos 
uma importante obra de vida artificial que contempla a relação entre analógico e 
digital, além de discussões sobre a criação humana e a divina. Pioneiros na arte 
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da vida artificial, a dupla Christa Sommerer e Laurent Mignonneau são artis-
tas pesquisadores, professores pós-graduados, sendo que Sommerer tem 
formação em biologia, além de artes. Desde 1992 trabalham com obras que 
envolvem a questão da vida artificial, sendo que a primeira desta longa trajetória 
talvez seja a de maior repercussão mundial, Interactive Plant Growing (1992). Não 
cabe aqui explicitar todas as obras, porém delinearemos de forma cronológica 
seus trabalhos mais importantes. Anthroposcope vem logo após, em 93, seguido 
de A-Volve (1994-1995), Phototropy (1995), Transplants (1995), Genma (1996), Intro 
Act (1996), LifeSpecies (1997), LifeSpecies II (1996), Verbarium (1999), HazeExpress 
(1999), PicoScan (2000), RidingTheNet (2000), TheLivingRoom (2001), TheLivin-
gWeb (2002), NanoScape (2002), MobileFeelings (2003), EauDeJardin (2004), Mo-
bileFeelings II (2004), Steel ALife (2005), Life Writer (2006), Wissengewätches (2007) 
e Solar Display (2008). Com este longo e produtivo percurso os artistas também 
publicam artigos seminais relacionados à vida artificial, design evolutivo, design 
de interface, arte e ciência, sistemas interativos, bioarte, nanoarte, entre outros 
temas que envolvam as imbricações entre tecnociência e arte.

Life Writer (2006) é uma instalação interativa que consiste basicamente de 
uma máquina de escrever analógica e uma folha de papel que apenas parece sair 
do cilindro (Figura 1). Ainda há uma projeção, a qual tem como suporte para a re-
cepção da imagem, a folha de papel já mencionada e um mobiliário que sustenta 
a obra, cujo design pode ser enquadrado como Art Nouveau1 (Figura 3).

A criação da vida através do ato de escrever (Life Writer, Escritor de vidas 
- 2006) está ligada diretamente à idéia de uma obra aberta na qual os interato-
res são peças essenciais para sua manutenção, no sentido de fruição poética e 
não de funcionamento técnico, pois a obra só tem sentido quando um ocorre a 
participação do interator. Além da interação homem-máquina, no sentido estrito 
da palavra, há ainda a interação entre o homem e as criaturas de vida artificial, 
assim como entre as próprias criaturas. A sobrevivência dessas criaturas arti-
ficiais acontece através da “deglutição” das palavras datilografadas/digitadas na 
máquina, isto é, estes “insetos” artificiais alimentam-se dos textos digitados pelos 
interatores para sobreviver neste meio. Seu processo de vida não envolve ape-
nas alimentarem-se, eles também se reproduzem gerando descendentes.

O som existente no ambiente provém da própria máquina, porém só é 
possível ouvi-lo no momento em que ocorre a interação, já que o ruído neste 
caso é a amplificação sonora do contato (impacto) entre algumas partes da má-

1 Estilo artístico que teve 
maior inserção na arqui-
tetura, artes decorativas, 
design no período de 
1980 a 1918,  A origem 
do termo se dá na galeria 
parisiense L’Art Nouveau 
e se encontra no gosto da 
sociedade moderna, no 
sentimentalismo e expres-
sões líricas dos românti-
cos. A estética é composta 
por linhas assimétricas 
das flores e animais como 
arabescos e curvas. Fonte: 
ITAUCULTURAL. Enci-
clopédia Itaú Cultura: Art 
Nouveau. Disponível em: 
<http://www.itaucultural.
org.br/aplicexternas/ 
enciclopedia_ic/index.
cfm? fuseaction=termos_
texto&cd_verbete=909>. 
Acesso em: 20 abr. 2010.



750

Sessão de 
Artigos

(GT2)
Poéticas Visuais

e Processos
de Criação

quina. Como a obra está em um ambiente expositivo, é possível notar que há 
pouca iluminação, para que a projeção não seja neutralizada.

Na projeção observa-se que há criaturas diversas, as quais possuem vá-
rias formas, porém predominam os círculos e linhas de variadas dimensões. A 
composição final destes seres se assemelha a insetos (Figura 2). Eles possuem 
de quatro a mais patas, sendo que a quantidade é determinada pelas regras pré-
-estabelecidas no sistema de emergência de vida artificial, a programação com-
putacional criada para a obra. 

Para interagir com a obra, o individuo deverá se sentar na cadeira, diante 
da máquina. A interação é feita por meio do acionamento das teclas e pelo des-
locamento da alavanca existente no cilindro. O papel não é desenrolado, mas ao 
deslocar o rolo de escrever, as palavras escritas pelo agente serão convertidas 
em seres dotados de vida artificial.

Notamos a predominância de dados imagéticos, levando as sensações de 
movimento e sonoras a uma segunda instância. Tais dados são ressaltados ao ob-

Figura 1 - Life Writer (2006), Christa Sommerer e Laurent Mignonneau
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servarmos o aspecto visual que rememora o antigo, tanto nos móveis quanto na 
máquina de escrever. Ao sentar-se diante da máquina esta ambiência convida o inte-
rator a interagir com a obra, a concentrar-se na ação de datilografar palavras, frases, 
poemas, o que lhe interessar, como se estivesse em um lugar privado e silencioso. 

Figura 2. Criaturas de vida artificial da obra Life Writer (2006)

Figura 3. Laurent Mignonneau interagindo com Life Writer .
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A interação com a obra é bem intuitiva, já que o suporte principal é analó-
gico, a máquina de escrever convida o agente a datilografar/digitar o que desejar 
e depois acionar o cilindro para que ocorra a emergência da vida artificial no 
sistema, fazendo com que surjam novas criaturas no papel. A partir disso, o inte-
rator pode ainda decidir o “futuro” destes seres, apagando-os ou não ao acionar 
novamente o cilindro, simulando o que ocorre em um processo normal de uma 
máquina de escrever, ou seja, deslizando o papel para que este saia do cilindro.

No sistema há uma conexão entre as teclas da máquina e um software 
que processa as informações, convertendo as palavras datilografadas em algo-
ritmos genéticos, ou seja, o DNA digital das criaturas artificiais. O DNA animal e 
vegetal é formado por quatro bases nitrogenadas: A, T, C e G, que representam 
respectivamente a Adenina, Timina, Citosina e Guanina, porém, o DNA “digital” 
dos seres é formado pela combinação / permutação de algoritmos. A conversão 
das palavras em dados ocorre por meio de algumas regras de programação já 
pré-estabelecidas no sistema sendo que o resultado do processamento das re-
gras com o código  inserido pelo interator acarretará em imagens. Estas imagens 
são referentes às formas anatômicas dos “insetos”, bem como seu movimento, 
metabolismo e reprodução. De acordo com os Sommerer e Mignonneau (2006) a 
estrutura visual e o movimento das criaturas são gerados por um software que 
funciona como um editor de texto, ele sintetiza e converte as palavras em parâ-
metros específicos que concebem essas características. A aparência padrão dos 
seres é formada por uma esfera constituída por  100 vértices e 10 argolas com 
10 vértices cada, sendo que cada um destes vértices podem ser modificados nos 
três eixos, X, Y e Z, podendo acarretar no alongamento da esfera gerando novas 
formas de corpo. O movimento das criaturas de vida artificial se dá em um eixo 
bidimensional, percorrendo eixos latitudinais e longitudinais, podendo ser os 
dois associados, ou seja, em movimentos também ortogonais.

É claro que um interator que não conheça este tipo de sistema terá dificul-
dade em decodificá-lo, pois ele não é de fácil assimilação e muito menos visível, 
de forma clara, aos nossos olhos. O interator pode chegar a pensar que os seres 
são dispostos de forma aleatória naquele momento, já que uma parte do proces-
so não está no controle de quem interage. 

É interessante pensar também relação que a obra traz do ato de escrever 
com a criação da vida, uma vez que a escrita é que fornece o código genético e 
o alimento para as criaturas. Além da representação anterior de letras servirem 
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como alimento, existe a referência a passagem bíblica que diz: “no princípio era o 
Verbo e o verbo era Deus e o Verbo estava com Deus (Jô 1:1) e o Verbo se fez carne 
e habitou entre nós. (Jô 1:14)”. A partir disso vê-se mais uma vez que o verbo, a 
palavra, criou a vida. Na referência bíblica, o verbo é relativo a Deus e a palavra 
Dele, o qual criou a vida orgânica, a “carne”, relativa a Jesus; na obra, o verbo, as 
palavras, a junção das mesmas criou a vida, só que desta vez, digital, criaturas de 
vida artificial.

Há ainda a relação mística, uma vez que o uso e a disposição da luz está 
associada ao ato divino de criar vida. Além disso, o antigo e o novo são colocados 
em jogo, representados pelo analógico e o digital respectivamente. 

Verificamos, como principal entendimento poético da obra, que em Life 
Writer a criação da vida está no limiar entre o analógico e o digital, sendo que a 
tradição analógica - representada pela máquina de escrever - é  parte essencial 
da poética, por ser suporte para a construção do digital -representado pela pro-
jeção das criaturas de vida artificial. Essa simbiose conduz o interator a refletir 
sobre a criação da vida no limiar entre o analógico e o digital. A obra ainda traz 
referências ao antigo e o novo. Ao primeiro por utilizar uma velha máquina de 
escrever e o design Nouveau dos próprios móveis. E ao segundo, pelo uso de 
softwares e projetores digitais. Ainda sobre relação dialógica antigo e novo, des-
tacamos que Life Writer traz a simbologia da reinvenção do modo de escrever 
através da conversão da linguagem escrita para uma nova linguagem, que é a do 
código binário.

Dentro de um leque de várias obras a escolha por Life Writer seu deu pelo 
caráter lúdico e poético que a obra traz. Criar vida a partir de uma máquina de 
escrever antiga? Como é possível? Essa pergunta talvez seja a que mais gere 
expectativa e o anseio por interagir com o trabalho. É um ato lúdico criar vida 
através das palavras, sejam elas escritas, ouvidas ou pensadas. Também é muito 
sensível a relação que a obra faz do texto como “alimento”. Isto é, para um ser  
- de base carbônica - se manter vivo é necessário que alimentar-se de produtos 
de base carbônica. No caso dos seres artificiais a alimentação básica é feita por 
meio de dados, sendo que em Life Writer as palavras digitadas são os provimen-
tos, elas permitem a geração e manutenção de vida no sistema. Percebemos aí 
um ato poético ao rememorarmos a afirmação de que as palavras, os poemas, 
servem de alimento à alma, já que é a partir do conhecimento que podemos evo-
luir, e compreender melhor o mundo. 
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Há ainda a questão da emergência das palavras, isto é, um autor escreve um 
poema com uma intenção, mas a interpretação final quem dá é o leitor. Este com 
sua lente cultural lê, interpreta, aquilo que lhe convém e em Life Writer, também 
existe essa possibilidade. O interator escreve suas palavras que tomarão vida, sen-
tido, e este sentido não pode ser controlado por aquele que a criou. A vida emerge 
e o autor, o criador, perde o controle de seu desenvolvimento. Portanto, tanto na 
obra quanto em textos os criadores perdem o controle dos destinos e interpreta-
ções subjetivas daquilo que criaram. A obra se torna maior do que o criador.

Com relação à estrutura cromática dos seres, averiguamos que as criatu-
ras são pretas, rememorando a tinta destes tipos de máquinas de escrever. Essa 
tonalidade rememora a de alguns insetos como formigas, aranhas, escorpiões 
e outros que têm características semelhantes como um corpo e várias patas. A 
semelhança que as criaturas têm com os insetos talvez não seja aleatória. Por 
mais que os insetos pareçam ser animais simples individualmente, ainda é difícil 
compreender a complexidade da colônia, a sua hierarquia e dinâmica.

4. Aspectos interativos em Life Writer (2006)

Com detalhamento da obra, acerca da poética, materiais e processos, dis-
correremos sobre seus níveis interativos a partir dos conceitos de Giannetti, 
Couchot e Weibel, já detalhados no tópico 2 desse artigo.

Com base nas proposições de Giannetti (2006), tem-se como sistema mediador, 
a interação entre os próprios “insetos” presente na obra, ao sofrerem o processo de 
cruzamento e alimentação por meio das palavras. Já como sistema reativo, a obra per-
mite a interação entre os próprios “insetos” presentes no trabalho, ao se reproduzirem 
e se alimentarem. Notamos ainda que Life Writer é um sistema interativo uma vez que 
o público pode interagir e atuar como emissor modificando o contexto do ambiente de 
vida artificial ao inserir qualquer letra, palavra, poema ou texto no sistema.

É possível fazermos um paralelo entre os níveis de interação propostos 
por Couchot (2003) e Giannetti (2006), pois a interação endógena se assemelha ao 
sistema mediador no que tange à comunicação intersistema. Isto é, a interação 
entre as criaturas de vida artificial da obra. Os “insetos” se movimentam, criam 
novos seres e reagem de acordo com os seus pares próximos. Já a interação 
exógena fica a cargo do diálogo entre humano e máquina por meio de um apa-
relho aparentemente analógico, mas que está associado a um processo digital, 
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permitindo assim o feedback. A interação exógena se dá no momento em que o 
interator pensa, insere seu contexto simbólico na obra e transcreve em forma de 
palavras, enviando ao sistema que responde visualmente apresentando-lhe as 
criaturas digitais similares a insetos.

Com base em Weibel (apud Gianetti, 2006), conferimos  como interação 
sinestésica uma ligação, mesmo que não seja de fato interativa, entre o som emiti-
do pela máquina de escrever e o momento em que o interator insere as palavras. 
Há ainda na ambientação uma relação entre a iluminação escura do ambiente 
expositivo e a projeção com claridade intensa. Para a interação sinérgica, vê-se 
que a obra reage, dialoga, apenas quando o interator se insere em seu contexto 
e exige dele uma manifestação sinergética. A interação comunicativa ou interação 
cinética não se dá diretamente entre várias pessoas e objetos exceto quando há 
pessoas que inserem um texto em conjunto. Na maior parte do tempo a obra 
permite o diálogo direto com apenas um interator. Os observadores neste caso 
não interagem, são apenas espectadores. 

Para finalizar, concluímos que os trabalhos de arte da vida artificial, como 
o apresentado aqui, promovem uma nova relação dialógica entre o público inte-
rator e os seus criadores. Como resultado, temos a geração de processos com-
putacionais emergentes, reconfigurando completamente os papéis do público 
fruidor, dos artistas e dos sistemas tecnológicos envolvidos nesse complexo con-
junto de conexões cibernéticas. A presença de uma dinâmica processual interna 
à própria obra de arte reestrutura os processos criativos na mesma proporção 
que a interação com o público tem modificado a concepção paradigmática de arte 
nas últimas décadas. Percebemos que a grande maioria dos trabalhos de arte do 
campo da chamada vida artificial envolvem as várias formas de interação aqui 
discutidas, denotando que essas formas interativas vêm cristalizando-se como 
uma das características da arte da vida artificial.
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Resumo
Próximo de quinhentos anos antes da Era Cristã, Pitágoras de Samos também 
procurava, como os seus contemporâneos, o Arké, o princípio do qual provi-
nham as coisas, identificando no número uma função transcendente à matéria. 
Dois milênios à frente, a matemática universal pode não ser a maior responsável 
pela artesania do mundo, porém se percebe que as relações numéricas são a 
base de toda a virtualidade da informação e da transmissão de dados que cria 
novas relações entre as pessoas, através do digital. O filósofo Walter Benjamin 
percebe esse movimento dialético quando antevê pela tecnologia um meio de 
autonomização humana.

Palavras-chave: Estética; Comunicação; Tecnologia.

Abstract
Around five hundred years before the Christian era, Pythagoras of Samos also 
sought, like his contemporaries, the Arke, the principle of which came from thin-
gs, identifying the number one transcendent function to matter. Two millennia 
ahead, universal math may not be the most responsible for the craftsmanship of 
the world, but realizes that the numerical relations are the basis of all the virtua-
lity of information and data transmission that creates new relationships between 
people, through digital. The philosopher Walter Benjamin sees this dialectic mo-
vement envisions the technology as a means of human empowerment.

Keywords: Aesthetics, Communication, Technology.

Não há muitas fotos de Walter Benjamin. Em sua época, a fotografia era 
analógica e dependia de processos físico-químicos para existir, não apenas do 
olho de quem detinha uma licença para fotografá-lo. Além disso, as fotografias 
deveriam ser conservadas num meio físico, facilmente submetido às intempé-
ries físico-ambientais, o que deteriorava matrizes negativas e cópias positivas. 

Foram os avanços dos estudos da tecnologia digital e a criação de supor-
tes virtuais de captação, processamento e armazenamento que propiciaram o 
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maior fenômeno reprodutível da arte fotográfica, sem parâmetro de mensuração 
e controle nos dias de hoje. Quando surgiram a fotografia digital e os métodos de 
compressão de dados, foi como se houvesse uma contemplação real dos ideais 
de reprodutibilidade como houvera pensado Walter Benjamin há décadas. Con-
tudo, há tanto similaridades como diferenças entre as duas formas de fotografar, 
em analógica ou digital, sem que necessite uma cisão entre as duas. Com um 
pequeno exemplo do que difere, a fotografia numérica no computador pode ser 
perfeita e altamente reprodutível, mas não é mais a imagem simples que vemos 
no olho, ou seja, a mediação deixou de ser o olhar para apresentar uma nova 
linguagem fora do cognoscível e do instantâneo da pupila. Ao mesmo tempo, 
podemos observar que, conforme ocorre o lançamento de tecnologias fotográfi-
cas incorporadas ao cotidiano, muda a fotografia e muda também a relação das 
pessoas com ela.

Os novos meios de comunicação de massa surgiram mesmo na época 
em que Benjamin se ocupava em fugir dos horrores do Reich, porém ganharam 
status de transformadores da sociedade, bem depois do período em que escre-
vera seus ensaios, em que questionava a obra de arte. O universo digital e o 
espaço virtual, porém, já estavam sendo gestados quando esse autor feneceu. 
Décadas após, diante do desaparecimento de um logos específico da arte e do 
questionamento de seus estatutos, muitos processos técnicos também muda-
ram, mas a genealogia do saber dialético benjaminiano parece continuar tendo 
valor. Consciente da importância das obras cinematográficas, Walter Benjamin 
era um amante da Sétima Arte e foi um dos primeiros filósofos a se dedicar 
ao estudo daquela arte considerada como “arte de parque de diversões”. Sua 
constante interlocução com Bertold Brecht lhe dava, certamente, claro domínio 
das bases teóricas das artes cênicas, além de reforçar o conhecimento sobre 
os gêneros cinematográficos que estavam se gestando à época. Brecht sempre 
dizia, por exemplo, que seu melhor tradutor no cinema era o documentarista Al-
berto Cavalcanti, um brasileiro que lançou as bases do classicismo documental 
europeu, nos anos 30. Cavalcanti morou a maior parte da vida entre Londres e 
Paris, e, embora não se saiba de registros de encontro com Benjamin, há grande 
aproximação de pensamento acerca da Sétima Arte.

Algo que não seria possível prever à época é a relação da tecnologia com 
o mundo digital binário (conjugação de números “zero e um”), à maneira pitagó-
rica, como se representasse um retorno às relações do mundo material com a 
expressão numérica, quando o espaço da telona (e também da telinha) pudesse 
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ser projetado sem a presença material do objeto filme, por exemplo, o que se 
torna uma realidade hoje, e que jamais poderia estar presente na imaginação de 
qualquer cientista, que dirá um pensador das artes. E, se dizemos que o termo 
“tecnologia” fala sobre praticamente todos os meios pelos quais os seres huma-
nos se apropriam de saberes para descobrir soluções para as suas necessida-
des, estamos compreendendo-o como o fazia Benjamin, posto que prospectava 
a possibilidade de utilizarmos o cinema enquanto arte tecnológica altamente re-
produtível para a massa proletária. Nem muito menos poderíamos prever as 
mudanças profundas no comportamento entre as pessoas, nas suas formas de 
se relacionar, motivadas pelo advento da internet.

Lembramos, pois que se tornará sempre necessário, que hoje reconhecer 
um ponto de chegada em Benjamin é praticamente negá-lo, posto que sua teoria 
é um combate ao finalismo. Ela está cheia de espasmos e ruínas, montados so-
bre um novo mundo de determinação, diferente da história passada às vistas do 
pensador alemão nas portas da Segunda Guerra.

Para pensarmos o termo “tecnologia” em seu hoje, fatalmente nos depa-
raremos com a linguagem digital, envolvida em praticamente todas as áreas do 
conhecimento: artístico, científico e tecnológico. Esse cenário histórico é, entre-
tanto, relativamente novo. Já houve um tempo em que todas as necessidades de 
que o homem se ocupava em suprir estavam ligadas unicamente ao corpo. Mais 
adiante na História ele teve que inventar ferramentas, máquinas, novas fontes 
energéticas e materiais para tornar o labor mais rápido. Na sociedade moderna, 
porém, a tecnologia migrou para a satisfação de uma nova entidade, a indústria, 
posto que deveria atender às necessidades de uma produção em série.

Assim, o automatismo, a produção de mercadorias em massa e o trans-
porte veloz de informações passaram a ter o domínio dos estudos da ciência e da 
tecnologia atuando em função da atividade bélica também, bem como na produção 
de bens e serviços. Esse é, inclusive, um dos grandes problemas da produção 
tecnológica, o de não prever seus efeitos nocivos futuros. É o caso do automóvel e 
os gases poluentes para a natureza e o das máquinas que desempregam milhares 
de trabalhadores, só para citar dois exemplos. Karl Marx havia preconizado este 
estágio do capitalismo em uma de suas obras tardias, o manifesto chamado de 
Grundrisse, quando antevê tais problemas da indústria tecnológica, chamando a 
atenção para o fato de que, se o trabalho morto (máquina) substituísse o trabalho 
vivo (homem), o sistema final (capital) estaria correndo risco de colapso.
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Telefone com programas de computador, teclados capazes de se transfor-
mar em máquinas de games, pen drive que armazena toda a biblioteca particular 
de um autor, agenda eletrônica que efetua localização espacial do portador. Com-
putadores de interface multimídia, uma aplicação em especial da tecnologia pas-
sou a ocupar os meandros da indústria: aquele que se refere à transformação 
de informações presentes em virtuais. Embora reconheçamos que a matemática 
universal não é a maior responsável pela artesania etnográfica audiovisual dos 
adolescentes da periferia, percebemos as relações numéricas como base de toda 
a virtualidade da informação e da transmissão de dados que cria novas relações 
entre as pessoas, o que nos faz pensar imediatamente na irmandade que fundou 
o Pitagorismo grego. 

O princípio: Pitágoras e as relações numéricas

Se quisermos desfiar, portanto, o novelo histórico da revolução digital, 
todavia seremos impelidos a pensar no fundamento e na razão primeira de sua 
existência: o número. A matemática é o alfabeto da criação do mundo virtual 
digital e nos remete à figura de Pitágoras. No mundo das redes virtuais e digitais, 
acontece a mesma lógica que toca a existência do número, quer dizer, o número 
surge em nossa imaginação, portanto não na realidade física, quando conside-
ramos quantos objetos existem em um conjunto ou quantos peixes existem em 
uma rede. Tanto quanto se virtualiza a expressão numérica em nossa mente, 
ocorre também no interior dos processos digitais de transformação da informa-
ção real e existente em sistemas virtuais. É como se sempre tivesse existido a 
fantasia da materialidade dos nossos corpos, transportando-os para um mundo 
da transcendência, existente, porém, des-realizado e idealizado. E, se o número 
é uma ideia, daí decorre nossa intenção de passar a limpo a gênese histórica do 
mundo das determinações numéricas, o que fazemos a seguir. 

Parece não haver dúvidas sobre o fato de que a tradição das relações entre 
as estruturas matemáticas e os processos filosóficos (de data incerta) nasceram 
primeiro com os chineses, tão certo como foi dos fenícios a ideia de criar um 
símbolo que representava um som1, e que partiu dos babilônicos os nomes dos 
planetas2. Entretanto, para nós, ocidentais, o mundo como determinação numé-
rica chegou por Pitágoras, filósofo e matemático grego, sobre quem se sabe mui-
to pouco. Porém, é certo que herdou grande parte de suas ideias sobre o número 
dos sacerdotes egípcios – haviam sido seus preceptores nas longas viagens que 
fizera ao mundo que viria a ser islâmico – mais à frente. Nos dados biográficos 

1 Ernest H. Gombrich: “A 
idéia de que cada símbolo 
podia representar um 
som, e que chegavam vin-
te e seis desses símbolos 
para escrever todas as 
palavras possíveis foi uma 
invenção espetacular, e a 
idéia só podia ter vindo 
de pessoas que escreviam 
muito. Não só textos como 
cânticos sagrados, mas 
também muitas cartas, 
contratos e recibos.” – 
Uma Pequena História do 
Mundo, p. 54. 
2 Ibid., p. 47: “A cada um 
dos cinco planetas que 
conheciam, estes povos 
antigos dedicaram um dia, 
a que juntaram o Sol e a 
Lua, o que deu um total 
de sete. (...) a maioria dos 
dias da semana tem o 
nome dos planetas que os 
Babilônios lhes deram.
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de Pitágoras contidos na obra “Os Pré-Socráticos”3, está uma citação que nos cha-
ma a atenção: “Esta figura cedo foi envolvida pelo legendário, de modo que é difí-
cil separar nela o histórico e o fantástico”. Como demonstrado, sua história como 
matemático está envolta em situações místicas que nada lembram a exatidão e 
a frieza do número. Em analogia, diz um pouco dos processos que envolvem a 
materialidade do número digital, como veremos adiante.

Vivendo o tempo de valorização da cultura oral, não deixou nenhum docu-
mento escrito, embora atribuam a ele a origem da palavra Philosophia (amor ao sa-
ber), numa época em que a mesma se confundia com ciência e religião. Teve como 
ferrenhos defensores de seu pensamento muitos discípulos, adeptos da sociedade 
secreta pitagórica, que se espalhou para vários centros gregos, como Tarento, Meta-
ponto, Síbaris, Régio e Siracusa. Muitos desses adeptos de Pitágoras eram influentes 
participantes da política, o que despertou revolta dos crotonenses, devido ao caráter 
segredado de seus atos. No entanto, Pitágoras também teve reação à sua doutrina 
por parte dos filósofos de seu tempo, como Xenófanes, Heráclito, Parmênides e Ze-
não. Contam que Pitágoras4 passou cerca de quarenta anos entre viagens para fora 
da Grécia aprendendo as mais diversas doutrinas dos sábios árabes, estes já ha-
viam aprendido a matemática dos chineses e guardavam-na para poucos. Entre os 
órficos5, conviveu com uma plêiade de sábios misteriosos que exigiam dele que toda 
transmissão de saber deveria ser feita através de iniciação sagrada, uma de suas 
maiores convicções místicas. Ao estabelecer-se outra vez em solo grego, o filósofo 
já tinha mais de cinquenta anos, passando, por sua vez, a ensinar as doutrinas do 
espírito, como a matemática, em sua concepção racional. 

Porém, Pitágoras funda uma escola que se contrapunha a dos jônicos, 
sendo ele e seus discípulos os mentores da dos eleatas. Pela primeira vez, a me-
tafísica assentou-se na filosofia, muitas vezes renegando as bases materialistas 
e a tentativa de explicação do fundamento de que todas as coisas derivavam ou 
a constituição do universo. O fato é que, mesmo de origem mística, a matemática 
dos pitagóricos trouxe enormes benefícios à ciência, porquanto tentava provar, 
enquanto ciência abstrata por excelência e desrealizada, de forma exata, que tudo 
poderia ser explicado pelas bases numéricas: o mundo é feito dos números e 
da unidade. Não havia ainda o zero, este número só foi “revelado” mais adiante 
através dos árabes e de sua Falsafá. O princípio do conceito primeiro de toda a 
unidade, que se confunde com a explicação do que é o sagrado, é que o número 
é a maior essência. E a organização do universo em seu conjunto pode ser deter-
minada por um sistema numérico e por suas relações.

3 “Os Pré-Socráticos” – 
Fragmentos, Doxografia 
e Comentários, obra da 
Coleção Os Pensadores 
(Ed. Nova Cultural).
4 Hegel: “O que mais e de 
maneira mais profunda 
influenciou Pitágoras 
foi, indubitavelmente, 
seu contato com a casta 
sacerdotal egípcia, não 
precisamente porque ele 
tirasse uma profunda 
sabedoria especulativa, 
mas sim pela idéia que 
ali adquiriu no tocante à 
realização da consciência 
moral do homem. (...) Não 
resta dúvida de que Pitá-
goras voltou do Egito com 
a imagem viva daquela or-
dem ou casta sacerdotal, 
como a imagem de uma 
convivência firme para 
a formação científica e 
moral, de que não haveria 
de abandonar por toda a 
vida”.
5 Uma espécie de culto 
sacerdotal esotérico que 
pregava a transmigração 
da alma, do qual apenas 
alguns iniciados haviam 
de ter acesso. 
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Segundo o pensamento pitagórico, o mundo é mesmo número e a essên-
cia de todas as coisas pode ser encontrada no número. Porém, Pitágoras asso-
ciava de forma mística a matemática do número a virtudes numéricas de cada 
algarítimo, bem como atribuía diversas outras ideias a eles, como, por exemplo, 
que cada número se referia a uma cor. Para comprovar essa tese, os pitagóri-
cos reduzem tudo que existe a figuras geométricas. O ponto é o número um; a 
linha é o dois; a superfície é o três; o volume, quatro. Embora estes números 
compostos por algarítimos sejam chamados comumente como arábicos, são, na 
realidade, uma invenção dos fenícios. Logo haveria um tempo cedente em que 
a categoria numérica tinha outra forma, com os romanos. Cada número arábico 
tinha uma certa quantidade de ângulos, no esquema pitagórico, como a confe-
rir: 1 (um ângulo), 2 (dois ângulos), 3 (três ângulos), 4 (quatro ângulos), etc. Os 
“pares” e “ímpares”, sendo que os primeiros formavam sempre um retângulo e 
representavam alteridade.

Para Pitágoras, portanto, os números não seriam, como acabaria a acon-
tecer mais tarde, 

“meros símbolos a exprimir o valor das grandezas: para o pitagóricos, 
eles são reais, são a própria alma das coisas, são entidades corpóreas 
constituídas pelas unidades contíguas. Assim, quando os pitagóricos fa-
lam que a coisas imitam os números estariam entendendo essa imitação 
(mimesis) num sentido perfeitamente realista: as coisas manifestariam 
externamente a estrutura numérica que lhes é inerente”. (p. 18, Os Pen-
sadores)

Numa crítica moderna intitulada “Os pitagóricos” (p. 62), Friedrich Niet-
zsche acentua o trabalho da inventio que advém destes, relacionando-os genial-
mente com Leibniz: “O vir-a-ser é um cálculo (...) e a música é exercitum arithme-
ticae occultum nescientis se numerare animi6. Os pitagóricos teriam podido dizer o 
mesmo do universo, mas sem poder dizer quem faz o cálculo”.

No momento em que a sociedade do consumo se prepara para experi-
mentar a convergência entre meios de comunicação que dependem das opera-
ções numéricas digitais (televisão, telefone e computador não sobrevivem sem o 
número), nada poderia nos ser mais adequado para estabelecer pontes entre o 
pensamento dos primeiros senhores da filosofia do número e as determinações 
virtuais da tecnologia contemporânea, como o fez Nietzsche. Como também na 
resposta de Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus como meio de 
transcender: – Acredito na matemática como a grande certeza!7

6 O exercício de aritmética 
oculto do espírito que não 
sabe calcular.
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Como a retórica dos tecnólogos da realidade virtual fala hoje de imersão e 
isolamento dos sentidos, telepresença, sincronia e assincronia, a presente pes-
quisa pensa a realidade dos números pitagóricos como uma possibilidade de 
vida desse pensador grego.

Tecnologia para escolhidos

Ciberespaço, RV (realidade virtual), hotlines, MUD, telágina (tela e página), 
teletrabalho, etc. Mais de meio século depois da criação da televisão, enquanto 
explodem neologismos no campo das comunicações, chega a Internet e volta-
mos a reconhecer a importância da tecnologia na ocupação dos todos os campos 
da vida humana, algo que nos parece óbvio. Atualmente, muitos verbetes abor-
dam esse tema, e em forma de rede todas as tecnologias começam a dialogar 
conjuntamente e a distância, construindo uma verdadeira arquitetura metarrea-
lista de mundo, baseado na transmissibilidade de dados algoritmos matemáticos 
e códigos cifrados, o que nos faz lembrar imediatamente da fantasia de Pitágoras 
de teletransporte de almas, como abordado anteriormente. 

Uma larga transição se processa hoje (na realidade, desde décadas), de for-
ma intermitente, o que envolve valores de diferentes formas do conhecimento. A 
saber, diferente do tempo em que uma tecnologia nova surgia sempre de forma 
lenta e gradativa, atualmente a transição de um ambiente midiático a outro aconte-
ce quase concomitante. Naturalmente, portanto, há o entrelaçamento de saberes 
diversos em busca de um discurso consequente. Antes, porém, ocorria uma pas-
sagem de tempo entre as mudanças, o que permitia observar e avaliar as consequ-
ências econômicas e sociais implicadas ao processo transitório. Como atualmen-
te a mídia se complexifica também pela velocidade das inovações processadas, 
torna-se muito mais difícil avaliar os impactos que causam. Por um lado, vemos 
essa pressa como inimiga, frente ao desafio da permanência e da longevidade tec-
nológica. Porém, não podemos nos desviar da constatação de que tais inovações 
têm apresentado um grande leque de opções para quem produz e consome mídia, 
o que não deixa de trazer à tona uma possibilidade de democratização dos meios. 
Invoca-se, com isso, a compreensão dos processos comunicacionais, permeados 
irremediavelmente pela mídia, a fim de observar as estruturas midiáticas, os veí-
culos e mensagens que transmitem, além do público que é atingido por estes pro-
cessos. Estamos falando, naturalmente, de conteúdos e de públicos. 

7 “Imortais da Ciência – 
Einstein – O reformulador 
do Universo”, de Cássio 
Leite Vieira. Editora Odys-
seus, 2008.
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A mídia tida como tradicional enfrenta enormes mudanças para se adap-
tar às tecnologias que fogem da tradição. Tais mudanças também tocam o públi-
co e a recepção. Graças às suas ferramentas, por exemplo, a Internet possibilita, 
além da interação imediata em quase tempo real, uma nova forma de as pessoas 
se relacionarem com os produtos culturais, como com a televisão e seus produ-
tos. Ao mesmo tempo, à beira do processo que trará profundas transformações 
na forma como assistiremos ao conteúdo televisivo, precisamos perceber tais 
mudanças que os conduzirão à convergência dos produtos e meios que impul-
sionarão não só uma economia nova, mas uma nova discussão social acerca da 
aproximação da tecnologia de uma sociedade democrática. Apesar do conside-
rável aumento da interação entre as pessoas em grupos de interesse e comuni-
dades virtuais, o advento da Internet ainda não possibilitou a popularização do 
acesso aos múltiplos conteúdos contidos na rede. Tampouco permitiu que uma 
pessoa que não disponha de recursos materiais possa fazer um download de um 
filme ou livro. Mesmo com a chegada da Web 2.0, que promete mudar ainda mais 
esse quadro, calcando sua filosofia nas ações colaborativas e no aumento de 
participação e interação, não vislumbramos um cenário diferente. São sempre 
os mesmos problemas. Esse é o verdadeiro xadrez da nossa investigação: as 
aproximações e contrastes entre o progresso tecnológico e o acesso desigual aos 
meios. A saída para esse impasse não é, entretanto, o objeto final de nossa pes-
quisa. Como já dissemos, nossa empresa é analisar os processos tecnológicos 
de aproximação das classes desvalidas à luz dos conceitos benjaminianos.

Neste tempo de hoje, em que ainda detemos uma tecnologia televisiva pre-
dominante sobre a informática, vemos o universo digital levar à convergência en-
tre meios, um fenômeno que habita a área da comunicação de massa no Brasil. 
Tanto quanto a pressão imposta à mídia pela tecnologia informatizada, sentimos 
a força dominante que impulsiona a aproximação das tecnologias digitais e da in-
dústria das mídias das sociedades menos favorecidas. “Qualquer um que tentasse 
fazê-lo há 25 anos teria pouca ou nenhuma premonição de progressos como redes 
de transmissão via satélite, TV a cabo multimídia, compact discs, videocassetes, 
computadores pessoais e a internet, entre outras inovações que estão impondo o 
ritmo para os atuais desenvolvimentos da mídia”. (DIZARD JR., p. 254)

Há duas décadas, a Internet era “um brinquedo exclusivo de pequenos 
grupos de fãs de computadores”, como lembra Dizard, mas alcança hoje uma 
verdadeira e extensa parte desta nova estrutura de recursos de mídia. Como na 
ideia platônica, a realidade virtual vem separar o mundo dos sentidos e o mundo 
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das ideias, em um momento, para, depois, uni-los novamente, sem prejuízo para 
a consciência. No chamado ciberespaço, a alma antes substituída pela mente pla-
tônica encontra sua unidade fora dela, num espaço idealizado pela própria. Os 
pares binários afivelam pacotes de viagem diversos e transportam espacialmen-
te a mente para campos os mais distantes. 

Grande parte da opinião pública, como também dos usuários dessas tec-
nologias, talvez não tenham, porém, consciência dos processos que demandam 
o trabalho de criação dessa virtualização, muito menos de seus processos. Isso 
nos faz pensar na ideia de um inconsciente pulsando nos processos midiáticos 
no ciberespaço.

“Hoje se fala da ruptura digital entre a sociedade tradicional e a nova, 
que se capta através da informação. Ficaria ainda por suturar o corte 
aberto e nunca completamente cicatrizado, entre a sociedade da imagem 
e a sociedade da cultura literária”. (VILCHES, p. 122)

Vilches avança nessa questão, destaca que a maior peça artística de ex-
portação dos Estados Unidos nos anos 90 não foi o cinema nem a televisão, mas 
sim a América Online (p. 124). A rede mundial de computadores se torna um 
mundo de muitas culturas e idiomas, e, a despeito dos que previram a perda de 
identidade local para um sentimento forçosamente global, houve uma acentuada 
valorização do que estava ausente nas culturas locais, o que era irrepresentável 
por outros meios. 

A nova linguagem põe em xeque muitas das convicções existentes para 
construir um novo caminho processual de relações, através de um novo espaço 
social que permite a sujeitos ficarem interconectados no ciberespaço. O espaço 
social de comunicação é esse caminho que está sendo pisado em terreno virtual 
e numérico, e amadurece conforme a participação gradual das massas. Novos 
códigos, ícones, sínteses de expressões e hibridismo linguístico e semiótico sur-
gem, multiplicando as possibilidades de comunicação. Vilches nos lembra que 
“se as línguas se formaram como processo das grandes migrações da história, 
as tecnologias da imagem e os processos de simulação dos mundos virtuais 
oferecem-nos maior esperança de compreensão” (p. 131).

Marshall McLuhan defende que cumpre um fim o desenvolvimento dessa 
sociedade construída em pilares tecnológicos. Essa finalidade é a “unificação 
coletiva de uma nova realidade social”, um espaço de sentimento e ação coletiva. 
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Esse novo meio mexeu com as leis sacrossantas do tempo, encurtando-o, graças 
à tecnologia digital. Através de ferramentas específicas, como o correio eletrô-
nico, houve ainda mais, esvaiu-se a noção espacial também. A imagem virtual 
é que cria a nova realidade, ou seja, o virtual afeta o real, altera a experiência 
de sua própria existência, posto que se pode estar em muitos lugares pela ima-
gem virtual. Se levarmos em conta que o real é uma construção social e nossa 
sociedade está sedimentada por processos de mediação, estes são o centro da 
reflexão, se é que admitimos a teoria de McLuhan de que a sociedade do real e 
do social se apoia na cultura oral, nas escrituras e na imprensa, além da reunifi-
cação dos meios eletrônicos. Se é verdade o que nos conta este autor, não pode-
mos abrir mão de discutir o sistema educacional responsável pela formação de 
novas consciências novos homens e mulheres, e os efeitos sociais provenientes 
da revolução tecnológica para a construção da realidade simbólica. Entretanto, 
esta empresa só nos será possível nos capítulos adiante.

Se levarmos em conta que, nessa época em que a primeira geração de 
pessoas alfabetizadas no mundo informatizado está abrindo novos portais desse 
tempo que se cumpre hoje, e, ainda assim, homens e mulheres em todo o mundo 
subdesenvolvido não possuem qualquer auxílio prático desses meios em seus 
lares, ainda podemos considerar a tecnologia em questão como elitizada e exclu-
siva. O fenômeno do avanço tecnológico sobre as forças produtivas ainda guarda 
a lógica do capital, para lembrar Benjamin em suas predições. Isso confirma 
que, embora se reconheça o importante papel de mediadora desse processo de 
aproximação com as diversas camadas sociais, a maior parte das pessoas não 
tem acesso a estes novos processos de comunicação, muito por conta das impo-
sições de um mercado. A exemplo do que sugerira Pierre Bourdieu em “Sobre a 
televisão”, esse sistema é, em si, uma censura. Censura que comprime o desejo, 
o gesto, o próprio corpo, e, à maneira análoga do que ocorreu com a televisão, 
“deixa de ser um mero reflexo ou extensão da vida social para se tornar o seu 
próprio código”, como aponta Bourdieu. Tal tecnologia, como carregando uma 
aura inalcançável, sobe ao patamar das cúpulas vistas do solo, algo distante.

Suas capacidades são enormes, mas ainda muito longe do acesso amplo e 
coletivo. Esse é o cerne deste capítulo, ainda que haja grande disparidade entre o 
fascínio pelo universo digital e a realidade dos que não são afetados diretamente 
por tais avanços. O que nos faz pensar que, dispersos pelo globo, estão os opri-
midos desse mundo, sem acesso à informação e sem direito ao conhecimento, 
relegados como já os foram aqueles miseráveis nos tempos da Escolástica. 
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CORTAR, DOBRAR, TORCER... AÇÃO EM GRAVURA – RELATO DE PESQUISA EM ATELIÊ.

Elani Maria Paludo*
elani.paludo@hotmail.com

Faculdade de Artes Visuais – FAV / UFG

Prof.  Dr. José Cesar Teatine de S. Clímaco
 Faculdade de Artes Visuais – FAV / UFG

Resumo
Relato sobre pesquisa em ateliê utilizando chapas offset. As características das 
finas chapas de alumínio convidavam-me para além das técnicas tradicionais de 
gravura. Sem titubear produzi sulcos com diferentes técnicas para gravura em 
metal aliadas a cortes, torções, dobras... , trouxe ambas as faces para interferirem 
e comporem entre si. Visando manchas nas cópias impressas em papel favoreço, 
no decorrer da entintagem, o acúmulo de tinta sob as dobras da matriz.  Na ação 
auferi as chapas offset simbologia e importância histórica para a divulgação de 
conhecimento e informação em meio a reflexões sobre o processo civilizacional.  

Palavras-chave: pesquisa em ateliê; gravura em metal; ação 

Abstract
Report on a research in an atelier utilizing offset panels. The characteristics of 
the thin aluminum sheets (panels) invited me beyond the traditional engraving 
techniques. Without hesitation I produced creases using different techniques for 
metal engraving that are associated with carvings, twists, folds… , brought both 
faces to interfere and compose amongst themselves. Aiming to obtain stains in 
the copies printed in paper I favor, throughout the tinting process, the gathering 
of paint under the wrinkles of the matrix. In this action, I offered the offset panels 
the symbology and historic importance for promoting knowledge and informa-
tion amidst reflecting on the process of civilization.

Keywords: research in an atelier; metal engraving; action

1. Introdução:

Iniciei a pesquisa no segundo semestre de 2009 visando poética em gra-
vura como aluna do Programa de Pós-graduação em Cultura Visual – mestrado, 
da FAV/UFG, na disciplina de Tópicos Especiais em Poéticas Visuais: GRAVURA 
com o Professor Dr. José Cesar Teatine de S. Clímaco. 

* Artista plástica e 
professora na Faculdade 
de Artes Visuais FAV da 
Universidade Federal de 
Goiás onde, também é 
mestranda do Programa 
de Pós-graduação em Cul-
tura Visual. Formada em 
Superior de Pintura pela 
Escola de Música e Belas 
Artes do Paraná, Curitiba 
(1988).  Especialista em 
Interdisciplinaridade pelo 
Instituto Brasileiro de Pós-
-graduação em Curitiba 
(2000).  
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O trabalho cativou-me sobremaneira e em 2010, concluída a disciplina, 
continuo as investigações.

A princípio vislumbrava realizar investigações conjugadas à confecção de 
gravuras/cartazes em serigrafia e carimbos para agregar a uma ação artística/perfor-
mance que venho realizando, e quem sabe, satisfazer o desejo de retomar pesquisas 
em placas de metal pela eletrogravura, dela  resulta, entre outros, negros próximos a 
maneira negra, este gênero da gravura prende-me, arrisco dizer ser meu preferido.

Como a vida apresenta alternativas muitas vezes diferentes às imagina-
das; devido ao conhecimento em gravura sobre matrizes plásticas do professor 
da disciplina, decido por seguir nessa exploração e deixar o projeto de gravura 
em metal e de cartazes para outro momento. Cativou-me a possibilidade dessa 
experiência diferente da que havia praticado nas oficinas de gravura do Solar do 
Barão e no ateliê da artista Uiara Bartira em Curitiba há cerca de 20 anos. 

No retorno a um ateliê de gravura verifico a existência de nova ferramenta 
para ampliar as possibilidades expressivas: o computador. Em nada interferiu 
ao reconhecimento e sensação de familiaridade garantida pelo inesquecível e 
agradável cheiro da tinta.  

2. Investidas poéticas

Esperança eufórica toma-me no início do semestre. Investigo superfícies 
de plástico desde capa de pasta L à placa de polímero. Em seguida capturaram 
minhas atenções as chapas de offset gravadas e descartadas por uma gráfica.  Tais 
placas compunham-se em alumínio com dimensões, embora variadas, próximas 
ao formato A0 e foram trazidas à turma pela gentileza do colega Rogério Flori. 

As chapas apresentavam gravações pelo processo direto à chapa CTP 
(Computer-to-Plate) ou DTP (Direct-to-Plate) resultando em imagem positiva vi-
sível pela camada de cobertura em emulsão azul. As áreas negativas, descober-
tas, apresentam uma fina textura aveludada tornando-as opacas. Algumas placas 
apresentavam apenas sombra da gravação, não havia a camada de emulsão azul. 
O brilho do alumínio era verificado no verso das placas.
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Sem titubear apoderei-me de uma placa inteira. Quantos conhecimentos e 
informações e quantas das discussões que travávamos nas disciplinas do mes-
trado surgiram pelo acesso ao conteúdo viabilizado pela impressão de matrizes 
que os continham gravados em sua superfície?

Não vi nessas chapas um material para reciclagem e sim um material car-
regado de simbologias de seu tempo. Nelas se insere a história dos processos 
de impressão a partir de matriz física que possibilitou o registro e divulgação 
de conhecimentos e informações. São objetos significativos no processo civi-
lizacional. É das consequências desse processo civilizacional que trata a Ação 
artística: ação para reflexão da ação² um projeto mestre que desenvolvo na linha 
da performance. São reflexões sobre desejos, sonhos e decepções, informações, 
conhecimentos e ideologias presentes nos paradoxos atuais da vida. 

Para a Ação utilizo um aparelho sob a cabeça, confeccionado com placas de 
alumínio e denominado Aparelho Biopsicosocioespiritual, recebe uma tradução 
para o latim BIOPSYCHOSOCIOSPIRITUALlS HOMO e outra mais popular: Chapéu 
pensador. Com várias possibilidades de trabalho, em seu todo, torna-se projeto.

O Projeto Chapéu Pensador objetiva a autorreflexão. É um convite ao pen-
samento sobre o ser humano como um todo dentro do respeito e responsabilida-
de à vida, nossos pensamentos e ações, na realidade contemporânea. 

Sobre o verso da chapa, com o buril raiado, produzi formas segundo o 
direcionamento das reflexões que se tornavam ainda mais complexas. Em meio 
aos trabalhos interrompi os processos tradicionais para estabelecer comunica-
ção com a superfície oposta gravada independente da minha escolha ou história. 

Não me contive. As características das finas chapas permitiam interferên-
cia e foram um convite e/ou, a mim, solicitavam cortes, dobras, torções, perfura-
ções. Na empreitada utilizei diversos instrumentos como buril, ponta seca (pro-
duz sulcos, fendas), roleta (produz um traçado irregular e granulado), berço (da 
maneira-negra, produz um granulado podendo chegar a um negro aveludado), 
brunidor (alisa finas texturas), tesoura para metal, estilete e parafuso com ponta 
para perfurar e/ou produzir pontos afundados. 

A performance física e mental culminava energia significativa nas mãos 
diferenciando o desempenho. Trazia parte do avesso para interferir e compor 
com seu oposto, e vice-versa. 

² O conceito de Ação em-
pregado aqui é derivado 
da “ação para reflexão da 
ação” projeto mestre de 
pesquisa poética no mo-
mento. Para a Ação utilizo 
um aparelho sob a cabeça, 
confeccionado com placas 
de alumínio e denominado 
Aparelho Biopsicosocio-
espiritual, recebe uma 
tradução para o latim 
BIOPSYCHOSOCIOSPI-
RITUALlS HOMO e uma 
mais popular: Chapéu 
pensador. Simbolicamente 
o aparelho recebe estí-
mulos que sensibilizam 
o homem, dos objetivos 
aos subjetivos, equaliza-os 
para o equilíbrio da vida.
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Conforme o instrumento e pressão empregados sobre a placa diferentes 
rebarbas eram produzidas. A princípio todas foram mantidas, inclusive as rebar-
bas (raspas) perpendiculares que formam finas tiras contínuas que se enrolam. 
Permiti que continuassem presas ao final dos sulcos profundos realizados com 
o buril. Tais rebarbas, embora belas e empolgantes, com certeza trariam proble-
mas na entintagem que receberiam atenção posterior. No momento, precisava 
saber se a superfície em CTP seria impressa pelos processos ao alcance no ate-
lier de gravura, então realizei testes.  

3. Testes de impressão com gravação em CTP

Baseada na condição da não solubilidade entre água e gordura, segundo a 
litografia na qual o sistema offset se originou operei experimentos com um recorte 
da chapa. Não obtive bons resultados. Passando a bucha vegetal sobre a parte po-
rosa da placa, observei que esta não retinha água suficiente para repulsar a tinta. 
Cabe lembrar que a gráfica, comumente, usa o processo indireto de impressão e 
não o direto que estava empregando conforme a técnica da litografia. 

O sucesso ocorreu utilizando os mesmos procedimentos para a impressão 
tradicional de matriz em metal. Neste procedimento a parte texturizada da chapa 
retém a tinta, ou seja, os espaços que não estavam protegidos pela emulsão. Nessa 
forma a imagem fica invertida em relação à impressão pelo processo offset.

Visando a tinta adequada à impressão da gravação CTP no atelier, realizei 
testes sobre papel formato A4 Fine Face (Canson). Um papel versátil, de baixo 
custo. Neste trabalho o considerei intermediário entre o processo da gravura de 
atelier e o offset. Utilizei tinta charbonnel taille douce e tinta offset acrescida de 
carbonato de magnésio e óleo de linhaça. Os melhores resultados foram com a 
tinta charbonnel acrescida de óleo de linhaça. (Figura 1).

Descartei testes de entintagem com chapa aquecida devido à emulsão do 
CTP. Isso porque tratamentos que envolvem aquecimentos empregados nessas 
chapas são ideais quando se objetiva armazená-las. Aquecê-las sem prejuízo exi-
ge condições especiais não disponíveis e talvez inviáveis no ateliê.
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4. Matriz sonora

As intervenções na matriz grande, a que iniciei as pesquisas e aqui deno-
mino matriz 1, resultaram em ondulações significativas ou até deformações na 
chapa. No intuito de facilitar a aplicação e retirada da tinta, e também reduzir a 
possibilidade de ferimentos, devido à fina espessura da placa, passei-a pela pren-
sa. Respostas sonoras não faltaram. 

À medida que lentamente passava pela prensa produzia diferentes sons 
intermediados por fortes estalos que se intensificavam chamando atenção de 
todos no ateliê. Parei a prensa, verifiquei que a chapa trabalhava além do ima-
ginado iniciando dois sulcos e quebrando as rebarbas (arestas) enroladas que 
havia deixado, e ameaçava quebrar regiões de dobra. Reduzi a pressão e conti-
nuei rodando a prensa. Ressurge a sonoridade metálica de ritmo casual, porém, 
em alturas menores. Naquele momento o raciocínio indicava que a redução da 
altura sonora poderia se transformar em contrastes maiores na cópia da matriz. 

Fig.1 Impressão matriz CTP s/Canson A4. 
PALUDO, 2009. Foto: Rogério Flori.
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Cabia, nas provas de impressão, verificar qual a forma de entintagem que melho-
res resultados essas conseqüências físicas e mecânicas trariam. 

Realizei limpeza tentando preservar ao máximo as rebarbas reavaliando 
as conseqüências para a entintagem. Interessa-me, na gravura em metal, as li-
nhas impressas pelo depósito de tinta nos sulcos que, a mim, tridimensionali-
zam-se aliadas aos pequenos borrões produzidos pelas rebarbas. Essas linhas 
dispostas em forma de textura produzem áreas de manchas belíssimas com in-
tensidades variadas de negros.

5. Entintagem da matriz 1

A prova foi realizada com tinta offset, adicionado carbonato de magnésio 
e óleo de linhaça. Em uma barra virada da chapa entintei com rolo como no 
processo de xilo já que havia como forma de teste, realizado sulcos sobre a face 
oposta gravada pelo processo CTP. Precisando de um papel de grande formato e 
pretendendo contrastes máximos na impressão recorri ao branco do papel offset 
300 m/g², formato A0.

A cópia apresentou contrastes entre partes limpa e as com manchas de 
tintas devido às ondulações surgidas na entintagem e depósitos de tinta sob as 
torções e dobras da chapa. O papel rasgou ou ficou com relevos em alguns pon-
tos. Pretendo trabalhar para intensificar esses resultados.

Dessa matriz não se pode esperar cópias idênticas, ao contrário, deve-se 
explorar as intercorrências conforme a ação empregada. Ação aqui deve ser en-
tendida desde o pensamento comunicando com estímulos percebidos conscien-
temente aos captados inconscientemente. Estímulos depositados na memória e 
ativados por outros estímulos recentes que ampliam a percepção em um diálogo, 
inclusive subjetivo, entre o ser e a realidade que o sensibiliza desembocando e 
somando ao desempenho na produção, do produto artístico até o espectador. 
Nesse processo a gravura torna-se poética, envolve, e rendo-me por completo. 
Mente, corpo presentes no mundo. Da mente vem as reflexões inquietantes que 
levam o corpo a agir fisicamente sobre os materiais que exigem observação, 
consciência de sua materialidade, respondem às intervenções que recebem se-
gundo suas características inerentes. Atenta e humildemente preciso dialogar, 
negociar com as exigências de todos envolvidos. A mente e suas imbricadas re-
flexões roga a busca poética, o corpo requer posturas para operar os instrumen-
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tos em meio às experiências na procura pela forma estética, esta, sem opção, 
sujeita-se às respostas dos materiais. Essa vivência completa-se nas solicitações 
cada vez mais incitantes e dinâmicas da vida além das paredes do ateliê. 

Um trabalho que leva a exaustão ampliada quando intercorrências  levam 
a resultados insatisfatórios, até perda do processo. Fazem necessário descobrir 
causas. Ao mesmo tempo acasos revelam novas possibilidades não racionaliza-
das de antemão. Por fim, isso tudo impulsiona à retomada até a concretude da 
obra. As mãos como extensão operadoracionalizadora física da mente ao alcance 
técnico para expressar os signos não-verbais. As emoções na esperança de bons 
resultados. 

O todo dessa Ação é simbolizado aqui pela impressão  da mão no jornal 
utilizado para limpeza da matriz ao final da impressão da cópia. (Figura 2)

Em outra chapa offset continuei as pesquisas visando à realização de no-
vos trabalhos. Esta chapa fazia parte do conjunto que apresentava apenas som-

Fig. 2  Impressão ocorrida no jornal durante limpeza de matriz. 
PALUDO, 2010. Foto: Rogério Flori.
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bras da gravação CTP. O resultado era uma impressão de um tom uniformizado 
que não revelava as sombras dos desenhos e textos perceptíveis aos olhos antes 
da entintagem. 

Cortei a chapa em partes proporcionais e acrescentei ferramenta motori-
zada na exploração de manchas já presentes na superfície lisa. Solicitei também 
intervenção dos colegas da turma como forma de ter os registros de pessoas que 
interagiram nas reflexões durante o semestre. Em uma dessas atuações verifi-
quei que a tinta da caneta permanente deixava lisa a superfície da fina textura 
aveludada da placa. O efeito é semelhante à abertura de luz da maneira negra. A 
permanência manteve-se somente na primeira cópia. Percebo aqui uma alterna-
tiva para interferências resultando em provas únicas.

6. Aprimoramentos

No primeiro semestre de 2010, no intuito de aprimorar os resultados, vol-
tei a trabalhar na matriz a partir do recorte da chapa. Fiz um corte e uma dobra 
para que as duas faces interagissem. Realizei testes em formatos próximos ao A3 
e A4 com o papéis offset 300 m/g² (composição mista), Fine Face 200g/m² (conhe-
cido como papel Canson, possui 100% fibra de madeira), Biblos 300g/m² (Papel 
50% algodão) e Hahnemühle 300m/g² (Papel 100% algodão) com tinta Charbonnel 
taille douce e tinta offset. 

Os melhores resultados para a impressão foram com a tinta charbonnel 
sobre papel Fine Face (Canson). Os papéis com algodão na composição absor-
vem mais a tinta depositada mesmo nas finas e delicadas texturas, o que nesse 
caso reduzia os contrastes e efeitos característicos do offset. Percebo que os pa-
péis mais duros utilizados no offset resultam em maiores contrastes oferecendo 
melhor visibilidade da gravação em TCP. Como buscava as características dos 
processos de ateliê aliados aos do offset decidi pelos papéis também utilizados 
no offset. (Figura 3)

Nestes testes não passei a placa na prensa para reduzir os desníveis pro-
vocados pela dobra. Na entintagem tive o cuidado de provocar acúmulo de tinta 
sob a dobra para que ao passar pela prensa produzisse mancha maior. Encon-
trei versatilidade para espalhar a tinta utilizando a boneca de feltro enrolado. Na 
prensa utilizei uma lâmina de espuma substituindo o feltro. 
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Como o uso da tinta era abundante a cama que recebia a matriz na pren-
sa acabava ficando com a impressão manchada da face oposta. Essa impressão 
oposta trouxe resultados que me agradaram.  (Figura 3)

7. Retorno à matriz 1.  

Retorno à matriz 1, efetuo outros cortes, produzo novas dobras para au-
mentar a interferência na composição de ambas as faces. Retrabalho com o buril 
raiado visando mais rebarbas e ondulações. Efetuo testes com diferentes mistu-
ras nas tintas para conseguir contrastes significativos entre as diversas áreas.

Obtive os resultados esperados usando 3 (três) misturas de tintas. Nas 
áreas somente com gravação em TCP e nos sulcos produzidos em talho doce 
passei a tinta charbonnel toille doule acrescida de óleo de linhaça, nas áreas sem 
gravações usei a tinta offset misturada ao carbonato e óleo de linhaça, e nos es-
paços intermediários, uma mistura entre Charbonnel e a tinta offset preparada 
com o carbonato e o óleo. Percebi que a tinta offset misturada ao carbonato e 

Fig.3  A esquerda: cópia e matriz s/Canson A3 e a direita cama p/ matriz s/ jornal A3. 
PALUDO, 2010. Foto: Rogério Flori.
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óleo de linhaça possibilitam maior limpeza na chapa, bem como, seca mais rapi-
damente e em ambos os casos ajudavam a provocar maiores contrastes, como 
desejava. (Figura 4).

A impressão da matriz trouxe dificuldades pelo seu tamanho e fragilida-
de devido ao alumínio ser mole e a chapa fina.  Após as intervenções, a matriz 
de dimensão maior não fica plana em momento algum. Novos abaulamentos 
surgem no processo de entintagem. Como o uso da tinta era abundante a cama 
que recebia a matriz na prensa acabava ficando com a impressão manchada da 
face oposta. Essa impressão oposta trouxe resultados que me agradaram. Lem-
brando que o cuidado para não cortar a mão deve estar presente durante todo o 
processo o que a mim não trouxe maiores dificuldades.

 

 Com o manuseio e seguidas passadas da matriz pela prensa, em duas 
matrizes, houve quebra no espaço da dobra. Aproveitei para testar a possibilida-
de de colagem entre peças da chapa de alumínio. Utilizei a cola Araldite, seguin-
do as instruções do fabricante, efetuei novas tiragens sem que outro problema 
surgisse.

Fig. 4  A esquerda matriz 1 e a direta cópia s/offset A0. PALUDO, 2010. Foto: Rogério Flori.
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8. Considerações:

Muito mais que um trabalho manual, técnico, a gravura exige desde percep-
ção do desenho, às gradações de tons e sensibilidade às manchas, estas que co-
municam com a pintura.  Neste trabalho percebi também a escultura, muito viva, 
devido a dobras, torções e a matriz ser pensada pelas duas faces em um mesmo 
trabalho. A princípio a matriz chega a possuir profundidade significativa, com as 
passadas pela prensa para a impressão, essa profundidade vai reduzindo. 

Trabalhar em uma face compondo com a outra já gravada sem minha in-
terferência trazia a sensação de diálogo com outro, com o até então desconhecido, 
com o diferente, o contrário. Um diálogo possível pela mente e pelo fazer manual. 

Agradeço ao professor a total liberdade de exploração poética sem deixar 
de exprimir pareceres e auxiliar nas dificuldades. Destaco a força dos relatos a 
respeito de inesperados em suas pesquisas quando o mesmo ocorria comigo. 
Em 2010 contei com o importante auxílio do técnico em impressão Sr. Liosmar 
Martins da Silva, a quem agradeço muito.
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Resumo
Na presente pesquisa, proponho-me a estabelecer relações entre o corpo e o 
tempo, e as consequentes alterações a partir das suas relações com o meio, 
passando por processos de unificação com o todo. Nas investigações das possi-
bilidades visuais, busco em diversos suportes diferentes soluções. Desenvolver 
essa pesquisa é investigar, com diferentes materiais, as possibilidades de apre-
sentação desse corpo transitório, propondo o sentido de sacralidade na imanên-
cia e pensar a relação entre as imagens e a maneira de o homem entender-se e 
quais outras possibilidades se revelam a partir de tais estudos.   

Palavras chave: corpo, transitório, sacralidade, imanência. 

Abstract
In this research, I intend to establish relationships between the body and time, 
and consequential amendments from its relationship with the environment, 
through the process of unifying the whole. In investigations of visual possibi-
lities, I look in several different media solutions. Develop this research is to in-
vestigate, with different materials, the possibilities for making such a transitory 
body, offering a sense of sacredness in the immanence and think about the rela-
tionship between the images and how to understand the man is and what other 
possibilities are revealed from such studies.

Keywords: body, transitional, sacredness, immanence.

No presente artigo apresento parte do que venho desenvolvendo no pro-
jeto de pesquisa de iniciação científica corpo arte: reflexão e poética do Departa-
mento de Arte Visual da Universidade Estadual de Londrina. Proponho-me nesta 
pesquisa de caráter teórico/prático encontrar soluções plásticas referentes às 
questões que exponho em diferentes linguagens, buscando nelas variados re-
sultados, característicos dos materiais, mas guiados por um fio condutor que 
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una todos os trabalhos a uma mesma linha de pensamento, descobrindo neste 
processo novos caminhos e possibilidades de criação. 

Tenho os diários de processo como ponto inicial das investigações, onde 
faço diversas anotações, desenhos e outros estudos referentes à pesquisa,  ex-
pandindo para outros meios como a pintura e a fotografia. 

Nestes trabalhos exploro questões acerca de conflitos existenciais: senti-
mentos próprios do homem que, percebendo sua condição solitária no mundo, opta 
por se agarrar à vida de maneira apaixonada, como quem toma consciência de ser 
assim, tão efêmero, um ser tão pequeno e passageiro em meio a toda existência. 

O corpo tem seu caráter efêmero evidenciado pelas alterações provoca-
das nele através da ação do tempo; vai se desfazendo. Neste processo, percebo 
uma característica muito importante, sua resistência. O fim da vida é certo, e as 
alterações que o corpo sofre no decorrer do tempo atestam isso - cada vez mais a 
cada dia - é dentro desta condição que busco um olhar diferente sobre a mesma. 

O corpo é entendido aqui como qualquer coisa que ocupe espaço no mun-
do. Está em ruínas, mas estar em ruínas é percebido como um estado de batalha. 
Uma guerra que o material trava, resistindo a suas alterações. Questão buscada 
tanto no aspecto teórico da pesquisa quanto no aspecto prático, ou seja, com os 
materiais envolvidos no processo criativo.

Desenvolver essa pesquisa, portanto, é investigar com diferentes mate-
riais as possibilidades de apresentação desse corpo transitório, propondo um 
sentido de sacralidade na imanência. Um olhar sobre o homem e seu lugar no 
mundo. Valorizando o instante fugaz do aqui e agora como palco principal para 
a sucessão dos fatos da vida.

Tenho como principais referências teóricas para esta pesquisa Gaston Ba-
chelard e sua obra A poética do espaço e Cecília de Almeida Salles com O gesto 
inacabado – processo de criação artística. 

O gesto inacabado me auxiliou a compreender (reconhecer) aspectos do 
processo de criação. Encontrando no próprio trabalho os indicadores para pos-
síveis desdobramentos; tendo-o como processo, vejo-o sempre em movimento 
e certos elementos como tendências para algo que poderá vir a ser construído 
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posteriormente. Daí então a necessidade de um lugar para registrar anotações, 
pensamentos, poesias, músicas, romances frases soltas, tudo o que vier a ali-
mentar a pesquisa de forma direta ou indireta. 

A poética do espaço de Bachelard tem me trazido novos olhares acerca 
das minhas memórias. Um instante de devaneio, de retorno e recriação de vivên-
cias do passado com um olhar dotado de uma maior carga poética. Da imagina-
ção como viés para uma tomada de lucidez acerca do valor das coisas e lugares.

Essas leituras de referência contribuem com a necessidade de alimentar 
e expandir minha concepção sobre as coisas, uma busca de amadurecimento 
das questões que me proponho a tratar. A pesquisa então é pautada no fazer 
artístico, e a reflexão sobre este fazer embasada nas diversas leituras atendo-me 
à maneira como essas coisas vão se desmembrando, tendo início nos diários, 
passando pelas pinturas em aquarela, desenhos com carvão, grafite em pó e óleo 
de linhaça, e as fotografias.

O trabalho acontece de forma lenta e gradativa, seja pelas aquarelas com 
suas camadas excessivas de água que demandam várias horas para secarem e 
as manchas tomarem formas, ou dos desenhos que por causa do óleo de linhaça 
levam dias para chegar aos resultados almejados e alcançarem as manchas que 
se formam de maneira, por vezes, um tanto autônomas. 

No trabalho de fotografia, o horário é um ponto importante, são fotogra-
fias noturnas, com a interferência da iluminação artificial de uma lanterna para 
revelar parcialmente formas em meio à escuridão. Mas o processo de confecção 
deste trabalho de fotografia demanda bastante tempo também. 

O tempo, a memória, o registrados nos acúmulos do material, o proces-
so de feitura torna-se um importante componente para o trabalho nos diversos 
meios onde a investigação tem se dado.

Processo de criação / investigação

Um dos meios que utilizo para a organização de idéias, anotações de pro-
jetos de futuras criações, e também como possibilidade de desdobramentos da 
minha investigação / produção poética, são os diários de processo. 
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Cadernos que, com seu formato diminuto, me permitem levá-los para todos 
os lugares aonde vou. Neles registro sensações, devaneios, soluções rápidas – ne-
cessárias para captar instantes fugazes. São neles que descarrego também impres-
sões mais imediatas e idéias que por muitas vezes ainda não estão muito claras. 

Busco levá-los sempre comigo, para que estejam presentes nos momentos 
em que novas idéias venham a acometer meus pensamentos, vindo de encontro 
à necessidade de registrá-las; funciona também como espaço para a elaboração 
de projetos, daquilo que pode vir a ser alguma coisa um dia. Depósito imparcial, 
onde as idéias são anotadas sem critérios prévios, e quase sem compromisso. 

O artista encontra os mais diversos meios de armazenar informações, 
que atuam como auxiliares no percurso de concretização da obra, e que 
nutrem o artista e a obra em criação. Quero enfatizar que o ato de arma-
zenar é geral, está sempre presente nos documentos de processo. No 
entanto aquilo que é guardado e como é registrado varia de um processo 
para outro, até de um mesmo artista. (SALLES, 1998, p. 18).

Desenhos, esboços, rabiscos ligeiros, anotações de roda-pé, pedaços ras-
gados de jornais, revistas e outros impressos que de alguma forma despertaram 
algum tipo de significação e potencial criativo. Os poemas, as anotações, tudo ali 
se relacionando, continuando ou sendo deixado para traz nesta constituição de 
um processo que tende para a elaboração de um projeto poético. 

O diário é então o lugar das múltiplas possibilidades: dos testes, da orga-
nização do caos inicial e das experimentações que virão a acontecer quando eu 
partir para os materiais próprios do trabalho que irá nascer.   A partir deles tenho 
a visualidade das idéias, criando um modo de organização em consonância com 
os problemas da pesquisa em curso. 

Não se trata de uma organização lógica e calculada, mas sim de uma visão 
orgânica do processo, de como as coisas foram se desdobrando, ampliando-se, 
ganhando um corpo, ou mesmo deixadas de lado, em segundo plano, para que 
posteriormente venham a adentrar novamente em algum novo lugar. Os diários 
registram o percurso, revelando as transformações. É um acúmulo de pensa-
mentos provisórios. Um lugar para fazer e refazer as linhas. 

Busco no próprio modo de fazer uma extensão do que pretendo tratar 
nas produções, na maneira como os materiais vão reagindo com o tempo, na 
observação destas mudanças, e nas possíveis alterações que eu mesmo possa 
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vir a fazer posteriormente sobre determinado suporte. Sempre evidenciando o 
processo, a transitoriedade e os resíduos como registro de uma memória.

Desenhos / Um lugar para a intimidade.

Para onde vão, onde permanecem os sentimentos que se transformam 
com o tempo? Pensando na casa natal que Bachelard trata em “A poética do es-
paço”, como um lugar onde os gestos se constroem e se fixam em nós para sem-
pre.  E que a partir desta experiência todas as outras casas (lugares) se tornarão 
desdobramentos da primeira. Estes pensamentos me fizeram pensar na minha 
casa natal, me fizeram devanear sobre momentos passados da infância, de uma 
antiga moradia que muito me marcou e percebo hoje em mim estes rastros de 
memória.

Com estes pensamentos e lembranças, me proponho a explorar questões 
sobre memória, lugar e espaço na maneira como recorro hoje a estas imagens 
do passado e detectar e / ou explorar aspectos como as interferências que a me-
mória sofre com o tempo. 

Tenho, nesse sentido, o desenho e a pintura como campo de investigação. 
Nessas produções, empenho-me em algum tipo de resgate / reconstrução destas 
memórias. Onde se esconderam? Onde se encontram os antigos valores e senti-
mentos? Para onde vão (ou foram)? Onde permanecem? Tudo se reconfigura, e a 
memória é o que sobreviveu à ação do tempo, como registro de algo que existiu?

Os lugares habitados deixam marcas profundas, e neles deixamos tam-
bém nossos rastros. Aqueles marcados por longas permanências fixam em nós 
seus odores, luzes, formas e cores. Formam-se gestos que permanecem em nós, 
e os carregamos pelo resto de nossas vidas. Isto se dá de forma mais incisiva 
quando reconhecemos nesses espaços um lar. Pousada de nossas solidões, pa-
redes confidentes de nossos medos e angústias. 

As imagens relembradas e redesenhadas, surgem em meio a um clima 
enevoado para mim. São pescadas, puxadas do abismo que me separa do que 
já foi vivido e experienciado e recolocadas no tempo presente, como numa ten-
tativa de agora poder tocá-las. Mas como tudo o que é retirado do seu lugar de 
origem, experimenta outros instantes. 
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Ao serem desenhadas e pintadas, parecem rejeitar o seu espaço, não se 
ajustam perfeitamente. A folga que a ausência trouxe é ocupada pelas paredes 
do lar. Lar como lugar da memória, lugar dos sentimentos e valores, das coisas 
não palpáveis, possível morada das coisas sacralizadas. 

 

A intenção é a partir daqui adentrar cada vez mais nessas memórias, neste 
universo obscuro. Pensando neste lugar como um ser confidente de tantos instantes. 
Quando aparece a figura do céu nas imagens, procuro mais uma conotação de um 
abismo que um céu propriamente dito, de um lugar para se perder. O mesmo aconte-
ce com o banheiro visto debaixo da cama, ou o chão da sala, as janelas da casa.

Onde foi que o sagrado se escondeu? Encontro-me aqui com uma série de 
desenhos a serem produzidos como uma reflexão visual e de sentido acerca das 
minhas memórias e valores; da maneira como estas vão se transformando com 
o tempo, se moldando e se reestruturando. Valorizo nas imagens a ausência de 
alguma coisa que foi deixada para traz, esquecida em algum canto da memória, 
da vida, no cotidiano, em algum lugar no tempo. 

Desde muito novo escolhi me dedicar à prática do desenho. Na infância 
fui fortemente influenciado pelos quadrinhos japoneses (mangás), e suas anima-
ções (animês). A grande movimentação das cenas, e a forma de tratamento das 
imagens sempre me chamaram muito a atenção. Mas o que mais me impressio-
nava era o grande teor de dramaticidade que havia naquelas imagens. 

s/ título, grafite em pó, grafite bastão e óleo de linhaça sobre papel, 30x20cm, 2010
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Se por um instante se passava uma cena com bastante agitação, violên-
cia, movimentos rápidos, derrepente como em um devaneio, alguém na linha 
de risco entre a vida e a morte se punha a refletir sobre a sua condição. Eu era 
arrastado por esses momentos. A mudança repentina do estado de espírito da-
quele personagem me afetava: os sons eram outros, as cores, um azul prussiano 
marcando fortemente sua parte no céu e o restante era tomado por um violeta 
com nuances alaranjadas muito vivas. A passividade do rosado das flores de 
cerejeira, e o vento que mesmo leve era capaz de derrubá-las de seus galhos, 
afirmando assim a fragilidade da vida de todas as coisas. 

A partir dos devaneios de hoje, posso lembrar: eu entrava naquelas cenas, 
vivia aqueles lugares, era absorvido por aquelas sensações. Aprendi muito sobre o 
estilo mangá ainda quando criança. Suas linhas limpas, precisas, ora mais soltas e 
voluptuosas, sempre muito graciosas; havia um propósito de leveza muito grande ali.

Tais características ficaram marcadas no meu modo de desenhar, mes-
mo quando o que eu fazia não era mangá, as linhas delicadas permaneciam 

s/ título, grafite em pó, grafite bastão e óleo de linhaça 
sobre papel, 30 x 20cm, 2010
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presentes, mas também permaneceram os traços estilizados, as formulas pré-
-concebidas. A sintetização das formas e uma paleta de cores reduzidas também 
são fortes marcas desta influência. 

O percurso da criação mostra-se como um emaranhado de ações que, em 
um olhar ao longo do tempo, deixam transparecer repetições significati-
vas. É a partir dessas aparentes redundâncias que se podem estabelecer 
generalizações sobre o fazer criativo, a caminho de uma teorização. Não 
seriam modelos rígidos e fixos que, normalmente mais funcionam como 
fôrmas teóricas que rejeitam aquilo que nelas não cabem. São, na verda-
de, instrumentos que permitem a ativação da complexidade do processo. 
Não guardam verdades absolutas, pretendem, porém, ampliar as possibi-
lidades de discussão sobre o processo criativo (SALLES, 1998, p. 21)

Na faculdade encontrei um espaço para explorar meus conhecimentos e 
adquirir outros mais. Na verdade vejo que fui e estou sempre sendo posto ou 
me colocando em uma condição de enfrentamento, tendo de explorar caminhos 
pelos quais não estava habituado por ter me acomodado em um estilo fechado 
de desenhar. 

Como exercício, nessas situações de enfrentamento, eu tive que buscar 
novos olhares e modos do meu fazer como, por exemplo, no ano de 2008 tive 
como exercício me dedicar mais ao desenho de observação. O que me possi-
bilitou aprender a ver, um olhar mais atento, uma forma diferente de enxergar 
as coisas, saindo um pouco dos desenhos de imaginação passei a reparar mais 
atentamente nas pessoas, nos lugares e na relação entre estas pessoas e também 
delas com estes lugares, o que hoje, nessa pesquisa constitui campo de pesquisa 
e investigação: a ação do tempo nas coisas, o sentido do sagrado na imanência, 
ou seja, no cotidiano, no entorno.

Interessante perceber e fugir de fórmulas pré-concebidas de representa-
ção que em mim estavam tão enraizadas, pensando hoje em desenho e pintura 
como campos exploratórios, tendo outras gestualidades como descobertas no 
sentido da pesquisa. 

As aguadas de nanquim foram a descoberta de um outro universo, 
uma possibilidade de transgressão do espaço delimitado com a linha, exce-
dendo o modo linear de olhar para as coisas. Desde então o meu fazer tem 
sido um momento de descoberta de novos materiais e suas potencialidades 
características.
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Pinturas/Aquarelas

A técnica da aguada e o efeito que é obtido com ela provocam o sentido de 
transitoriedade. Formam-se grandes manchas de cor que ultrapassam os limites 
da linha. Essas manchas e suas camadas acabam criando outras linhas, ora pa-
ralelas ora sobrepostas, com maior organicidade: produto do tempo e do acaso. 

Estas machas funcionam como registro, como resíduo de um acúmulo de 
matéria, e sendo assim, também como memória. Por vezes aplico sobre o papel 
pinceladas carregadas de tanta água, como se as estivesse aspergindo. 

 

A tinta percorre quase livre, alcançando os espaços para além da linha 
que aqui não funciona como limite, mas como pretexto para ser transgredida. 
Interessa-me também quando as cores se misturam, quando se encontram em 
seu percurso. Percebo aqui certa autonomia do material. 

s/ título, aquarela sobre papel, 30 x 21 cm, 2009



788

Sessão de 
Artigos

(GT2)
Poéticas Visuais

e Processos
de Criação

As imagens sofrem outras alterações, é necessário tempo para seca-
rem, ou para que cheguem a um ponto no qual eu possa aplicar outras demãos 
de aquarela, obtendo assim várias manchas sobrepostas, formadas por camadas. 

Os trabalhos estão carregados de questionamentos entre o sentido do cor-
po e do sagrado. Sobre a ideia de eterno, mas um eterno que entra em confronto 
a condição efêmera da vida. Essas relações estão interligadas a um corpo como 
objeto do sagrado, e que, ao mesmo tempo se desfaz aos poucos, se misturando, 
confundindo suas formas. 

Se a ação do tempo é um fator importante para a constituição da imagem, 
estas, ao final, parecem estar em um eterno estado de transição. Transitoriedade, 
mas este caminho tende para onde?

Percebo que esses corpos parecem ora estar sendo engolidos pelo espaço, 
ora dotados de uma força, se expandindo, ganhando o espaço. Esta relação se 
dá pelas cores e o jogo das próprias manchas; do espaço que ganha lugar den-
tro dela. Assim, diluindo, desintegrando-se, desfazendo-se, seguem rumo a uma 
unidade entre o corpo e o espaço, rumo a uma comunhão com o todo em um 
processo de absorção do meio em que estão.

Fotografia

Neste trabalho em fotografia, como venho investigando em outros meios 
também, trago questões acerca dos impasses da existência e passagem do tempo.

Escolhi para esta produção a idéia de objeto e não somente as fotografias. 
Para tanto, precisei repensar a escolha dos materiais. Optei então por juntar as 
varias partes com linha de costura. 

A linha: o ato de costurar traz consigo algo fortemente marcado por inti-
midade, ou seja, a relação que se estabelece com o material, e inclusive o tempo 
empregado no próprio ato da costura, o silêncio necessário enquanto se faz, e 
mesmo o corpo que se prostra sobre aquele suporte em posição de acolhimento. 

Tanto a linha e os papéis, quanto o efeito craquelado obtido, tendem a afir-
mar o sentido de fragilidade. No papel, um tanto amarrotado, como uma pele que 
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envolva as superfícies do objeto, carregado de marcas. Uma pele e seus desenhos 
de pele, desenhos de tempo. Registros de passagem, de vivências, experiência, vida.

As soluções foram sendo encontradas no próprio ato de fazer. As fotos es-
tão postas dentro de um livro/diário. A capa da Bíblia traz forte simbologia, é um 
signo carregado. Mas aqui a ideia foi a de descaracterizá-la. Tornou-se capa de um 
diário, parte de um objeto, emprestando então parte de seu sentido, o do sagrado. 

Tal sentido é posto em cheque pelas imagens que a capa passa a guardar; 
o que para muitas pessoas é tido como um livro de “verdades absolutas” passa 
a abrigar ‘coisas’ totalmente solúveis. A ordem de apresentação das imagens 
também tem um sentido. Comecei por imagens de espaços habitados por objetos 
grandes, os sinos. Um objeto do lado de fora no espaço, se perdendo em meio 
à escuridão da noite. Uma idéia de totalidade quando se pensa nisto como uma 
possibilidade de paisagem. 

O que se segue é um processo de interiorização. Os próprios objetos são 
menores, a começar pelas estatuetas de barro. E o processo segue em frente 
com outras estátuas, mas desta vez objetos de grande cunho afetivo, são meus. 

Capto também imagens religiosas, registradas nesse processo de disso-
lução em meio à escuridão. Os enquadramentos valorizam o espaço, por vezes 
priorizando-os mais do que a relação entre figura e fundo. 

s/ título, portifólio-objeto de fotografia, 36 x 26cm, 2009
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Por fim, o trabalho segue com uma série de autorretratos; penso eu que 
aqui está o clímax do trabalho neste processo de aproximação, de uma vinda do 
espaço exterior para o interior, dos objetos a figura humana. 

Os closes exagerados contribuem neste sentido. Mas a imagem escan-
carada não tem um poder de revelar algo mais que as outras. O flash atinge 
somente algumas áreas do corpo, evidenciando as suas saliências, o que ele não 
alcança permanece oculto na escuridão.

Considerações finais

Trata-se de uma pesquisa em andamento, e neste percurso tenho per-
cebido, a ampliação de territórios, tanto no campo das idéias quanto na parte 

s/ título, portifólio-objeto de fotografia, 36x26cm, 2009
Segue abaixo o texto referente ao objeto acima:
“Cai a noite, e a luz cada vez mais amena, traz um ar teatral a tudo o que alcança. As formas 
se deformam, e se tocam, e se mesclam. Na reunião das pessoas, os corpos se unem. Não há 
uma linha que delimite, que separe as coisas umas das outras, mas sim, uma ligação, um 
eterno fluir de forças dispares que se harmonizam perfeitamente e de forma silenciosa, paira no 
ar. Tudo parece e é diferente, e os fantasmas tomam o direito da palavra. A voz do desejo, dos 
sonhos, os anseios que perturbam a alma. 
A loucura parece tão propicia, tão irresistivelmente cabível nesse instante de prazer. 
E abrem-se as portas para o êxtase. Fecho os olhos e imagino-me habitando o nada, no vazio 
preenchido pelo vácuo da minha alma, devanear se faz necessário. 
Sobre a fé, é engraçado que reste a dúvida, que é o querer e o não querer, essa oscilação entre a 
incredulidade e a certeza, entre o ter e o não ter, coisas sobre o Bem e o Mal.
Falar sobre Deus é tratar sobre assuntos acerca de nossas origens, e falar de nossa gênese é 
tão difícil quanto falar sobre o pós-morte, as palavras sempre são vagas, e o homem com medo, 
percebendo-se só, ocorre a sua potência criadora, inventando e reinventando motivos e signifi-
cados. Aqui, divinizar se faz necessário”.
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prática da pesquisa. As pinturas em aquarela tomaram um rumo no qual têm me 
levado a pensar mais em questões espaciais, do alcance das manchas, das novas 
linhas que elas formam e das cores que uso. Em aspectos formais os desenhos 
apontam para a estruturação das imagens em uma relação de confronto com as 
manchas da linhaça e os resíduos do grafite em pó e do carvão vegetal. Acredito 
que estas manchas, como nas aquarelas venham a ganhar mais autonomia com 
o tempo.  Percebo as diferenças, as mudanças que tem ocorrido no trabalho em 
função de um amadurecimento obtido pelas reflexões acerca dele, das leituras, e 
do tempo, que tem sido necessário para melhor apreender as novidades que são  
próprias do processo e das descobertas que nele se dão.
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PROCESSOS HÍBRIDOS: UMA ABORDAGEM A PARTIR DA POÉTICA DE SANDRA REY

Fabiane Sartoretto Pavin*
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Resumo
Esta pesquisa visa um estudo do processo criativo da artista Sandra Rey anali-
zando como ocorre a hibridação na sua poética. Suas obras resultam de imagens 
fotográficas que ela manipula no ambiente digital, com a finalidade de trans-
formar os modelos extraídos do real, transfigurando-os em estruturas experi-
mentais de sentidos. Nesse contexto criativo, evidenciam diferentes maneiras 
de entrecruzar as artes visuais com as tecnologias digitais, o que possibilita uma 
abordagem sobre os processos híbridos na arte contemporânea.

Palavras-Chave: Hibridação, Arte contemporânea, Arte e Tecnologia.

Abstract
The present paper is a research which aims at studying the creative process 
by the artist Sandra Rey analyzing how hybridization occurs in her poetry. Her 
works are photographic images which manipulates the digital environment, in 
order to transform the models taken from the real, transforming them into expe-
rimental structures of meaning. In this creative context, it demonstrates different 
ways to intersect the visual arts with digital technologies, which enables an ap-
proach to hybrid processes in contemporary art.

Keywords: Hibridization, Contemporary Art, Art and Technology.

Este estudo nos leva a dialogar com as tecnologias digitais por meio de 
uma análise da poética da artista Sandra Rey, com o objetivo de contribuir para 
o entendimento do conceito de hibridação na arte contemporânea, através de 
um estudo teórico fundamentado na análise das série Soft Dreams e desDOBRA-
mentos da paisagem, produzidas pela artista de 2005 a 2009, a fim de identificar 
como ocorre a hibridação no processo criativo destas obras. Ainda, de reconhe-
cer como a artista utiliza a fotografia e se apropria das tecnologias digitais para 
desenvolver seu trabalho.

Em suas obras, Sandra Rey explora conceitos, como o da hibridação, me-
diante registros fotográficos captados de diferentes momentos e retrabalhados 
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em um programa de edição e manipulação de imagens. A artista cria um conjun-
to híbrido de imagens que podem ser visualizadas durante o seu processo de 
manipulação e após o trabalho impresso. Para o desenvolvimento de sua poética, 
a linguagem da fotografia é o foco principal da produção, a partir do qual a hibri-
dação se estabelece.

Sandra Rey1 é artista, professora e pesquisadora em poéticas visuais, cujo 
trabalho artístico tem início na gravura, perpassa a pintura e o desenho. Os traba-
lhos apresentam grande dedicação e reflexão no que diz respeito ao processo criati-
vo. A hibridação é o conceito norteador desta pesquisa, porém, os conceitos de des-
construção e repetição contribuem para a discusão do trabalho. A desconstrução, 
seguindo o pensamento de Derrida (2009), não se trata de uma destruição, no caso, 
da destruição da imagem, mas, da reconstrução de um novo cenário, de uma nova 
imagem. A repetição, por sua vez, segundo Deleuze (2006) e Cattani (2004), pode ter 
maneiras diferentes de se apresentar, por justaposição, que se trata do agrupamen-
to de uma imagem ao lado da outra; por sobreposição, uma imagem sobre a outra, 
e por rebatimento, que consiste na duplicação de uma mesma imagem.

A pesquisa de Sandra Rey com a imagem numérica é recente e o uso dos 
programas escolhidos pela artista para a execução de seus trabalhos delimita 
seu envolvimento em arte e tecnologia, quando ela utiliza o computador como 
ferramenta. Anne Cauquelin (2005), mais precisamente no sub-capítulo “A arte 
tecnológica”, escrito na década de 90, faz referência a duas práticas relacionadas 
à produção artística através dos meios digitais:

A primeira utiliza meios de comunicação tradicionais: o correio, os en-
vios postais (mailing) como suporte de uma atividade artística livre, cujos 
princípios são o da figuração. Ou ainda técnicas mistas como as que 
aliam nas instalações imagens de vídeo, de televisão e intervenções pic-
tóricas. Esses dispositivos fazem atuar as novas tecnologias de maneira 
pontual e dentro de uma esfera definida como artística. A segunda práti-
ca joga com as possibilidades do computador como suporte de imagens, 
mas, sobretudo, como instrumento de composição. Outro universo é ex-
plorado a partir dos softwares; uma segunda realidade se constrói pou-
co a pouco, enquanto se constrói também uma relação nova no processo 
da obra, no ambiente social e na realidade virtual.2

Tendo como base a segunda prática defendida por Cauquelin, podemos 
observar que os trabalhos de Sandra Rey se apropriam das tecnologias, utilizan-
do o computador como instrumento de composição, ou seja, como uma ferra-
menta para manipular imagens e produzir suas obras.

1 Graduada em Artes 
Plásticas no Instituto de 
Artes da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), no ano de 
1978. Em 1980, concluiu a 
Graduação em Licenciatu-
ra em Educação Artística 
na mesma instituição. 
Concluiu, no ano de 
1983, a Especialização em 
Artes Plásticas – Suportes 
científicos e práxis, na 
Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do 
Sul, PUC-RS. É, atualmen-
te, Professora Associada 
na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. 
Possui doutorado em Art 
et Sciences de lArt, Uni-
versité de Paris I-Panthéon 
Sorbonne (1993), e pós-
-doutorado em fotografia 
e arte contemporânea 
pela Université de Paris 8 
(2002-2003).
2 CAUQUELIN, Anne. Arte 
Contemporânea: uma intro-
dução. São Paulo: Martins, 
2005, p. 151.
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As experimentações com a fotografia tiveram grande contribuição para 
o fazer artístico de Sandra Rey. As imagens fotográficas são parte integrante do 
processo híbrido e referência para o início da construção das suas obras. Portan-
to, é a partir da inserção do computador e da fotografia digital na produção da 
artista que é discutida a hibridação.

O processo de feitura das obras se organiza em dois momentos: o pri-
meiro é denominado pela artista de “situação de deslocamento”. Diz respeito à 
captação de imagens do real por meio da fotografia, de maneira despretensiosa, 
formando um banco de dados.

  No segundo momento, são escolhidas algumas dessas fotografias 
para, a partir delas, realizar experimentações. O trabalho consiste em descons-
truir os dados captados com as fotos, através de uma reconstrução por ope-
rações de justaposição e sobreposição. A desconstrução das imagens se dá a 
partir do momento em que as fotografias são manipuladas no computador, pois, 
através do software, a artista desconstrói a imagem e reconstrói uma outra, jus-
tapondo e sobrepondo elementos.

 A artista desenvolve uma produção vinculada à pesquisa de processos 
híbridos que entrecruza a fotografia com procedimentos digitais de tratamento 
de imagens por computador. O processo é experimental, e quando a artista inicia 
o trabalho não tem idéia de como será o resultado final. 

Hibridação: Soft Dreams e Desdobramentos

Expressões como híbrido, hibridismo, hibridação, hibridização são en-
contradas constantemente na área das artes. Porém, são palavras que provêm 
de outros campos de conhecimento e que, segundo Santaella (2008), podem ser 
“aplicadas, por exemplo, às formações sociais, às misturas culturais, à conver-
gência das mídias, à combinação eclética de linguagens e signos e até mesmo 
à constituição da mente humana”.3 Para que possamos reconhecer a origem de 
cada termo, ela descreve: 

No sentido dicionarizado, ‘hibridismo’ ou ‘hibridez’ designa uma palavra 
que é formada com elementos tomados de línguas diversas. “Hibridação” 
refere-se à produção de plantas ou animais híbridos. ‘Hibridização’, pro-
veniente do campo da física e da química, significa a combinação linear de 
dois orbitais atômicos correspondentes a diferentes elêtrons de um átomo 

3 SANTAELLA. Lucia. A 
ecologia pluralista das mí-
dias locativas. FAMECOS. 
Porto Alegre. n. 37, dez. 
de 2008, p. 20. Disponí-
vel em: http://revcom2.
portcom.intercom.org.br/
index.php/famecos/article/
view/5550/5034: Acesso 
em out. de 2009.
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para a formação de um novo orbital. O adjetivo ‘híbrido’, por sua vez, sig-
nifica miscigenação, aquilo que é originário de duas espécies diferentes.4

Como se pode perceber, o que há em comum nestes termos é que todos 
indicam a mistura entre elementos para a formação de um novo elemento. Para 
Santaella (2003), em se tratando de arte, “são muitas razões para esse fenômeno 
da hibridização, entre os quais devem estar incluídas as misturas de materiais, 
suportes e meios [...]”.5

Compreendendo a hibridação na obra de Sandra Rey como integrante deste 
primeiro campo defendido por Santaella, nosso intuito está em ampliar a discus-
são acerca da hibridação na arte, buscamos conceitos de diferentes autores que 
possam contribuir com esta pesquisa. Selma Simão (2008) pensa a arte híbrida:

Um tipo de arte resultante da constante pesquisa e do experimentalismo 
da pluralidade das expressões artísticas é um produto do desenvolvi-
mento desses ‘fenômenos’. Consiste na produção de arte concretizada 
por meio das variadas técnicas, materiais e suportes, ligando linguagens 
artísticas e caracterizada pelo não pertencimento a uma única vertente 
ou categoria.6

Para a artista Sandra Rey (2004), o termo hibridação compreende:

[...] formas artísticas que misturam técnicas e tradições diferentes, tais 
como podemos constatar nas instalações, arte híbrida por excelência, 
nos vídeos que cruzam técnicas de desenho, modelagem, com a fotogra-
fia e a edição digital; no tratamento da fotografia analógica pelos meios 
digitais nas obras in situ, nas apropriações de objetos, materiais e proce-
dimentos originalmente estrangeiros à arte; na net-art e na arte interati-
va, por exemplo.7

Para entender e fundamentar melhor o conceito de híbridação a partir das 
imagens numéricas, apresenta-se um panorama da hibridação da arte a partir das 
novas modalidades de expressão propiciadas pelo uso das tecnologias digitais. Se-
gundo Couchot (2003), a hibridação ocorre “entre todas as imagens, inclusive as 
imagens ópticas, a pintura, o desenho, a foto, o cinema e a televisão, a partir do mo-
mento que se encontram numerizadas”.8 Para ele, as possibilidades de hibridação 
podem ocorrer entre as imagens ópticas e numéricas, e entre as próprias imagens 
numéricas. Isso não quer dizer que a arte rompe com as técnicas tradicionais.

A hibridação no contexto artístico, mais precisamente na poética de San-
dra Rey, encontra fundamentação nas relações da imagem transformada pelo 

4 Ibid., p. 20.
5 SANTAELLA, Lúcia. Cul-
turas e arte do Pós-humano: 
da cultura das mídias à 
cibercultura. São Paula: 
Paulus, 2003, p. 135.
6 SIMÃO, Selma Macha-
do. Arte Híbrida: entre o 
pictórico e o fotográfico. 
São Paulo: Editora UNESP, 
2008, p. 9.
7 REY, Sandra. Cruzamen-
tos impuros. Processos 
híbridos na arte contem-
porânea. In: JORNADA 
DE HISTÓRIA DEL ARTE 
EN CHILE. ARTE Y CRI-
SIS EN IBEROAMÉRICA. 
2004, Santiago. Anais. 
Santiago: RIL ed., 2004, p. 
401-402.
8 COUCHOT, Edmond. Da 
representação a simula-
ção: evolução das técnicas 
e das artes da figuração. 
In: PARENTE, André 
(org.). Imagem e Máquina. 
Rio de Janeiro: Ed 34, 
1993, p. 46-47.
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numérico. Isso acontece quando as imagens encontram-se escaneadas, ou atra-
vés das fotografias numéricas, como é o caso dos trabalhos de Sandra Rey, ou 
quando nos apropriamos de imagens já disponíveis na rede. A partir do momen-
to em que se encontram numerizadas, cabe aos artistas agir sobre elas, transfor-
mar e explorar esta nova maneira de produzir arte.

Diante dos conceitos apontados, ressalta-se a importância de reconhecer 
a hibridação como princípio construtivo da poética de Sandra Rey. Nesta investi-
gação, consideramos o conceito defendido por Edmond Couchot como mais re-
levante para a análise. Couchot propõe que a hibridação só é possível a partir do 
momento que as imagens encontram-se numerizadas, ou seja, a produção das 
imagens pode surgir de uma pintura, um desenho, uma fotografia, por exemplo, 
desde que estas sejam de alguma maneira inseridas no computador.

A série Soft Dreams, da qual fazem parte seis obras produzidas de 2005 
a 2008, resultam de fragmentos extraídos de fotografias, sobrepostas em cama-
das: a artista se desloca na paisagem para fotografar e a seleção das imagens que 
serão retrabalhadas acontece somente após a atividade em laboratório, (a artista 
denomina laboratório o momento que as fotografias são arquivadas e manipula-
das no seu computador).

Outra série pertinente para que possamos discutir a hibridação nas obras 
de Sandra Rey é desDOBRAmentos da paisagem: Parc Montsouris, na qual fazem 
parte quatro obras produzidas em 2009. Nesta série, a artista fotografa em frag-
mentos uma determinada cena e registra-a por partes para formar novamente a 
mesma paisagem. Em laboratório, essas imagens são justapostas umas às ou-
tras, formando uma grande tela.

A proposta das duas séries em estudo apontam elos em comum: as ima-
gens são fotografadas na paisagem a partir das caminhadas da artista; a descon-
strução é pensada como uma nova possibilidade de construção ou reconstrução 
das imagens; a repetição surge tanto do próprio aparato digital, que propicia um 
número infinito de fotos, quanto do procedimento para criar as obras; a justa-
posição, sobreposição e o rebatimento das imagens, contribuem para a reorga-
nização de uma nova imagem híbrida.

Para a série Soft Dreams, as imagens foram captadas aleatoriamente, sem 
muita preocupação com a composição, pois seriam desconstruídas. Na série 
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desDOBRAmentos da paisagem, a artista começou a observar e fazer escolhas 
mais precisas para fotografar, pois as imagens seriam retrabalhadas e a cena 
escolhida continuaria fiel para quem observasse o trabalho impresso.

O processo de criação de Soft Dreams teve início a partir de várias imagens 
fotografadas por Sandra Rey durante uma viagem na Bahia, no ano de 2005. Com 
uma câmera digital, a artista registra o trajeto percorrido como, por exemplo, a 
paisagem que caracteriza a região, coberta pela caatinga, manguezais e aldeias 
de pescadores. Com essas fotografias forma um banco de imagens, que são ar-
quivadas, analisadas e selecionadas pela artista, de acordo com sua preferência 
para compor o trabalho. Para exemplificar a construção da poética de Sandra 
Rey, foram selecionadas uma obra da série Soft Dreams: Pratinha, e uma obra da 
série Soft Dreams: Igatu-Gruna. Sabendo que fazem parte da série Soft Dreams 
outras obras, e de que precisamos levar em consideração que como as imagens 
continuam arquivadas por processo digital, a qualquer momento a artista pode 
retomar a construção da série.

Soft Dreams ou “sonhos macios” (agradáveis) define o conceito da série, 
e as palavras que estão após os dois pontos nomeiam o lugar que deu origem 
à série. Soft Dreams: Pratinha compreende trabalhos baseados em imagens fo-
tografadas por Sandra Rey num passeio à Gruta da Pratinha, localizada no mu-
nicípio de Iraquara na Chapada Diamantina, Bahia, em 2005. e Soft Dreams: Igatu 
compreende o nome de uma vila, (Igatu), localizada no município de Andaraí, na 
Chapada Diamantina. A região representa um importante sítio natural onde ain-
da hoje encontram-se garimpeiros trabalhando de forma manual para o sustento 
das famílias. Na busca pelo diamante, os garimpeiros formaram grunas, que são 
aberturas feitas nas rochas, daí o nome Igatu-Gruna. Os títulos dos trabalhos 
desta série ajudam a reconhecer de que região ou paisagem trata cada obra, pois 
as fotografias referências não são expostas juntamente com as telas, de modo 
que o título da obra pode nos instigar a imaginar como seria a paisagem onde as 
fotos se originaram.

Após a escolha das fotografias, Sandra Rey inicia o processo de descons-
trução das imagens através de software específico. De maneira simplificada, vai 
justapondo as imagens, que mais parecem recortes sobrepostos, sem acrescen-
tar nenhum outro elemento ou cor além daqueles que já fazem parte das foto-
grafias. O programa utilizado pela artista para manipular suas imagens, possui 
alguns limites, mas é o suficiente para obter o resultado por ela esperado.
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A repetição na composição das obras de Sandra Rey nos faz retomar o 
que ressalta Deleuze (2006). Para ele, a diferença toma o lugar do idêntico e as re-
petições implicam uma independência de cada representação. Para explicar isso, 
Deleuze faz alusão às palavras de Hume: “a repetição nada muda no objeto que 
se repete, mas muda alguma coisa no espírito que a contempla”.9 Cattani (2004) 
diz que a repetição compreende processos de acréscimos, ou seja, quando os 
elementos se repetem, acrescentam uns aos outros novos significados.

Os trabalhos apresentam resultados diferentes apesar do mesmo princí-
pio construtivo. Nas obras da série Soft Dreams, pode-se perceber a desconstru-
ção das imagens-referências, repetições, justaposições e sobreposições de ele-
mentos, mas, em cada uma é possível perceber características específicas.

 A hibridação é estabelecida a partir do momento em que as imagens en-
contram-se numerizadas. No entanto, o que nos interessa para entendermos os 
trabalhos de Sandra Rey não diz respeito ao programa ou ao modo como a artista 
manuseia as ferramentas deste software. Mas, nos aproximarmos do processo 
de criação, iniciado com a linguagem da fotografia digital e a sua manipulação 
através do uso do computador, resultante numa obra híbrida que é visualizada 
depois de impressa.

A série Soft Dreams, suscita questões importantes e necessárias para en-
tender o processo criativo da poética da artista. É um trabalho que exige ir além 

Figura 1. Sandra Rey. Soft Dreams:Pratinha.
Fotografia impressa por processo digital. 
90 x 160 cm. 2005-2007. 

Figura 2. Sandra Rey. Soft Dreams: Igatu Gruna.
Fotografia impressa por processo digital. 
100 x 160 cm. 2005-2007.

9 DELEUZE, Gilles. Dife-
rença e repetição. 2ª edição. 
Rio de Janeiro: Graal, 
2006, p. 111.
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da apreciação das obras impressas, pois envolve problemáticas, como a lingua-
gem da fotografia, a manipulação e a hibridação, que não são passíveis de serem 
pensadas apenas por meio da observação do trabalho pronto. Na arte contem-
porânea em especial, encontramos obras sobre as quais não podemos nos deter 
apenas no produto final, mas, sobretudo em seu processo de construção, que 
muitas vezes é mais significativo que o próprio resultado.

 A próxima série de trabalhos apontadas nesta pesquisa faz parte da sé-
rie desDOBRAmentos da paisagem. Consiste em deslocar-se e captar as ima-
gens por fragmentos. A artista se posiciona em um determinado ponto e, com 
uma câmera fotográfica digital, captura as cenas em partes. Na sequência, es-
sas imagens são arquivadas no computador. Com o software de manipulação 
de imagens, a artista justapõe as fotografias e monta uma nova imagem, dando 
ênfase à composição por enquadramento. Para esta série, fazem parte do ban-
co de imagens fotos feitas por Sandra Rey no Parque Montsouris em Paris, no 
ano de 2009.

A palavra desdobramento, segundo a artista, se refere aos desdobramen-
tos da paisagem, e o conceito de dobra surge a partir dos deslocamentos. Para 
Deleuze (1995), dobrar-desdobrar consiste em “estender-distender, contrair-dila-
tar”.10 Éliane Chiron (1996) trata a dobra como um “encerramento” – como se na 
dobra seria possível esconder ou encerrar alguma coisa. A autora pensa a “des-
dobra” como criação, pois segundo ela, “a desdobra abre, desdobr[e], libera”.11

A série tem início no momento em que a artista se desloca para captar as 
imagens, antes mesmo do ato fotográfico. Esse deslocar-se, para Sandra Rey, 
precisa ser pensado como uma experiência estética, diferente das nossas ativi-
dades do cotidiano. 

Os registros em fragmentos remetem à ideia de recortes, de janelas, pois, 
ao se fotografar uma imagem, registra-se apenas um fragmento de um todo. 
Durante a reconstituição dos registros, algumas imagens não se encaixam total-
mente, deixando espaços entre elas. Tais espaços não são propositais, aconte-
cem devido a pequenas falhas perceptivas que ocorrem durante a captura e são 
mantidos pela artista no enquadramento da cena, revelando o vazio.

As obras que integram esta série foram fotografadas no mesmo parque 
e em razão disso apresentam alguns elementos que se repetem. Embora sejam 

10 DELEUZE, Gilles (1995) 
apud CHIRON, Eliane. 
“...Desfazer as dobras 
de alguma coisa que lhe 
havia sido dada toda 
dobrada, há alguns anos”. 
Revista Porto Arte. Porto 
Alegre: Instituto de Artes/
UFRGS,Vol.7, n 11, 1996, 
p. 96.
11 CHIRON, Eliane. “...Des-
fazer as dobras de alguma 
coisa que lhe havia sido 
dada toda dobrada, há 
alguns anos”. Revista Porto 
Arte. Porto Alegre: Institu-
to de Artes/UFRGS,Vol.7, n 
11, 1996, p. 97.
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utilizadas as mesmas ferramentas nas experimentações, o resultado estético é 
diferente em cada uma.

Os trabalhos não respeitam um padrão tradicional nas suas formas de 
apresentação, ou seja, cada obra possui formatos diferentes que vão sendo cons-
truídos conforme a montagem dos fragmentos, através de formas geométricas 
desencontradas. Porém, quando impressas, são expostas de maneira que pare-
cem painéis justapostos um ao lado do outro.

Na sequência, a partir das três imagens da série desDOBRAmentos da 
paisagem, podemos entender melhor quando a artista se refere à construção 
das imagens por fragmentos, pois, num primeiro momento, pensamos que estão 
faltando elementos na composição e que a obra não está totalmente acabada.

  

 O caráter híbrido das obras encontra-se na linguagem da fotografia e se 
estabelece com a manipulação das imagens através da tecnologia digital. Soft 
Dreams e desDOBRAmentos da paisagem apresentam novas narrativas a partir 
da fusão que ocorre entre as imagens após serem manipuladas.

Na série Soft Dreams, as fotografias da paisagem são desconstruídas para 
gerar outra imagem através do rebatimento e da justaposição, que mantém vín-
culo com a foto-referência somente por alguns elementos e cores. Na série des-

Figura 3. Sandra Rey. DesDOBRAmentos da paisagem: 
parc Montsouris.
Fotografia impressa por processo digital. 
Aprox.120 x 150 cm. 2009.

Figura 4. Sandra Rey. DesDOBRAmentos da 
paisagem: parc Montsouris.
Fotografia impressa por processo digital. 
Aprox. 120 x 150 cm. 2009.

Figura 5. Sandra Rey. DesDOBRAmentos da 
paisagem: parc Montsouris.
Fotografia impressa por processo digital. 
Aprox. 120 x 150 cm. 2009.
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DOBRAmentos da paisagem, o processo é inverso, a desconstrução no processo 
fotográfico ocorre quando Sandra Rey fotografa a paisagem em partes que, na se-
quência, sofrem uma reconstrução, uma montagem que mantém o caráter inicial.

A obra de Sandra Rey evidencia o conceito de repetição e percebemos isso 
nas duas séries produzidas pela artista. Em Soft Dreams, a repetição se estabe-
lece nas inúmeras fotografias da paisagem, mas principalmente na sobreposi-
ção e justaposição de elementos iguais ou semelhantes para formar a obra. Em 
DesDOBRAmentos da paisagem, a repetição é constante no gesto de fotografar 
por fragmentos a cena e reconstruir a mesma imagem mais próxima possível 
do real. Pensando a repetição nessas obras, percebemos que a artista adotou-a 
como um procedimento que vai desde a tomada fotográfica até a obra finalizada, 
passando pelos meios técnicos utilizados no processo criativo.

É fato que as tecnologias digitais invadiram nosso cotidiano e não dei-
xam de intervir também na produção de imagens. Estas sofrem constantemente 
consideráveis mudanças em sua captura, tratamento, processo de produção e 
manipulação, devido à interferência do uso do computador. 

Para Couchot (2003), o surgimento da fotografia e da tecnologia numérica, 
teve um papel decisivo para as artes. Porém ele nos diz que os “defensores da foto-
grafia concordam todos sobre um ponto em comum: a qualidade essencial do cria-
dor é a individualidade”.12 Com a câmera fotográfica digital, não só o registro passa a 
ser possível, mas a manipulação da imagem, aliadas ao computador. Segundo San-
taella (1998), com o uso do computador “pessoas ou coisas podem ser apagadas ou 
acrescentadas, cores modificadas e imagens ampliadas. As capacidades de retoque 
do computador são tão eficientes, sutis e indetectáveis”,13 e este é um recurso que há 
algum tempo vem sendo utilizado por vários artistas nas suas produções.

A fotografia no decorrer da história passou por profundas modificações e 
por diferentes categorias, independente de sua classificação, encontramos inú-
meras maneiras da fotografia se estabelecer como arte. Cada vez mais na arte 
contemporânea encontramos produções artísticas que necessitam de algum re-
gistro como a fotografia ou o vídeo por exemplo, para que permaneçam como 
um fato documentado.

A ênfase da linguagem fotográfica nos trabalhos de Sandra Rey e as rela-
ções que ocorrem durante o processo de criação sugerem uma metamorfose na 

12 COUCHOT, Edmond. A 
tecnologia na arte: da foto-
grafia à realidade virtual. 
Porto Alegre: Ed. UFRGS, 
2003, p. 35.
13 VENTURELLI, Suzete. 
Arte: espaço_tempo_ima-
gem. Brasília: Ed. Univer-
sidades de Brasília, 2004, 
p. 16.
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imagem das duas séries de trabalhos. A fotografia se faz presente no processo de 
criação das séries como um registro, pois a obra será construída a partir da foto-
grafia. O que distingue uma série da outra é a maneira como ocorrem estes regis-
tros, os processos híbridos que permeiam a criação, os procedimentos de mani-
pulação que resultam em imagens distintas e o modo como as obras são expostas.
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Resumo
Este texto pretende apresentar a realização de um artefato visual numa proposta 
que vincula a condição atual de obra de arte hibrida. Realizada por alunos/artistas 
da Universidade Federal do Amapá. A discussão, tema, vem confrontar-se com a 
ideia de identidade centrada e única do sujeito modernista e concepções do sujeito 
pós-moderno. Também visa considerar elementos da concepção de obra hibrida e 
o deslocamentos dos agentes da obra de arte, considerando, portanto o receptor 
como integrante da obra de arte na compreensão da arte contemporânea.

Palavras-chave: Artefato cultural, Obra Hibrida, Arte contemporânea, Identi-
dades.

Abstract
This text aims to present a visual artifact in a proposal which binds the current 
condition of hybrid work of art. Performed by students/artists from the Univer-
sidade Federal do Amapá. The discussion theme, comes at the idea of identity-
-centric and single subject modernist. Also aims to consider the elements of the 
design of novel hybrid and displacements of the agents of masterpiece, whereas 
the receiver as part of understanding of contemporary art.

Keywords: Cultural Artifact, hybrid, contemporary art, identity.

De onde e por que falo em obra artística

A intenção de produzir uma obra artística num curso de licenciatura em 
artes visuais abre diversas inquietações, dilata concepções de quem pode ou é 
visto como criador. As inquietações, portanto são do processo criativo em que 
todos, sem exceção devem possuir construir e se conectar com o seu possível 
lado humano de existir.

A vontade de construir um artefato visual surgiu a partir de um direciona-
mento proposto em uma disciplina de Hibridismo no curso de Artes Visuais da 

* Concluinte da Gradua-
ção em Artes Visuais na 
Universidade Federal do 
Amapá – UNIFAP.
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Universidade Federal do Amapá. Trabalho realizado em grupo, onde denomina-
mos de “Cubo humano”.

A proposta nos orientou para que o suporte, definido pela professora da 
disciplina que deveria ser a fotografia associada a outros materiais, a fim de con-
ceber uma obra híbrida. Para Valente (2009): 

(...) a hibridação por tradução intersemiótica produz um cruzamento que 
sugere uma poética capaz de não apenas refletir as poéticas mas inclusive 
atuar sobre elas. Assim, de um lado, operando entre as formas artísticas e 
as poéticas históricas, o tradutor intersemiótico hibrida sistemas; de outro 
lado, operando em diferentes gradações entre sua formatividade e a dos 
autores das obras originais, o tradutor, conscientemente ou não, introduz 
também elementos de uma hibridação de poéticas pessoais, cristalizando 
em sua tradução uma síntese dessas formatividades (...) (p. 43)

A temática tinha a discussão entre as concepções do “O Eu e o Outro: re-
tratos da identidade e a não identidade na pós-modernidade”. A qual deveria ser 
trabalhada a fim de criar uma produção artística onde se possa levar a uma refle-
xão sobre questões identitárias e uma autobiografia dos três discentes / artistas 
envolvidos, mesclando suas vivências pessoais, e sócio-culturais.

Inicialmente essa proposta fora um grande desafio, pois falar de identida-
de é sempre complicado, principalmente se for a sua e de pessoas “próximas”. 
Mesmo com inúmeras idéias, discussões e encontros a realização ficava confu-
sa. Porém tínhamos a vontade de que a obra se pautasse em fazer algo interativo, 
algo que pudesse interagir com as nossas identidades e com o público. 

Mas todo ato criador e especialmente coletivo demanda reflexão e auto- refle-
xão, processo pelo qual nas instituições de ensino superior ainda se encontra preso 
ao individualismo e as competências da concorrência do mercado de trabalho. To-
davia chegamos a um posicionamento de que apostar nesta tentativa de construir 
um pensamento imbuído discordâncias, conflitos vem ao encontro da própria ação 
visceral do cotidiano em que se experimenta vivencias e redefini ideias.

Pesquisa, conflitos e criação

O ponto deflagrador da construção da obra foi a princípio a utilização de 
material de fácil acesso, bem como a flexibilidade de manipulação, no caso, gar-
rafas pet (material alternativo), com as fotografias (material obrigatório). Mesmo 
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com a condição facilitadora do material em ser manipulável intuímos que além 
de suporte necessitaríamos reorganizar estas garrafas em um local, em um es-
paço. Assim surgiu a idéia da caixa (cubo) como suporte (apoio) principal para a 
utilização dos demais materiais.

Nesta busca definimos assim o artefato: O “Cubo Humano”. É formada 
por um cubo (caixa) de madeira na cor branca, contendo as medidas de 90 cm 
de largura, 44 cm de altura e 45 cm de comprimento, tendo na sua face frontal 
36 aberturas circulares para o encaixe das garrafas, sendo essas aberturas di-
vididas em 4  fileiras: na primeira, ficam 6 com diâmetro de 12 cm; na segunda 
ficam 12 com diâmetro de 6 cm; a terceira é idêntica a segunda assim como a 
quarta é a primeira. Tendo na demais área frontal 12 fotografias, medindo cada 
uma 15 x 20 cm em papel fotográfico mate brilhoso, onde cada quatro dessas 
formam a imagem do rosto de um de nós (os artistas). As partes das fotografias 
que ficariam sobre as aberturas foram retiradas, coladas em papel cartão e cola-
das na parte inferior das garrafas pet de 2 litros e de 500 mililitros. Dessa forma 
a imagem só está completa quando as garrafas estão encaixadas no cubo como 
é visível na imagem 1.

Dessas 36 garrafas, 12 são de 2 litros e 24 são de 500 mililitros. Tendo 
dentro delas, seis objetos pessoais de cada um (pelúcias, carrinho de plástico, 
origames, frasquinho de perfume, lápis, laço, batom, colar, hidratante, pluma, 
bombons, terço católico, carrinho de metal, uma meia, caneta, crachá funcional) 
totalizando doze objetos. Esses objetos foram distribuídos em todas as garrafas 

Imagem 1 – A obra “cubo humano” vista de frente.
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maiores que compunham a imagem de cada um (4 garrafas) com seus respecti-
vos pertences, os outros dois foram colocados nas garrafas menores que tam-
bém completam a imagem. Nas 18 garrafas menores restantes foram colocadas 
frases na sua parte externa. Dessas frases, nove são citações do nosso referen-
cial teórico e as outras nove foram divididas em uma frase sobre si, e uma frase 
sobre cada um dos demais colegas. Nas garrafas que possuem o referencial 
teórico também contém água de diversas cores (azul, vermelho, verde, amarelo, 
roxo, preto, branco, laranja e marrom). 

Durante o processo, tivemos algumas dificuldades na confecção da caixa – 
Imagem 2, na qual tivemos grande apoio do colaborador Vanderlei Lima que ajudou 
a produzi-la. Na manipulação das fotos tivemos apoio de Carla Hadad, que enqua-
drou as fotos de forma que as quatro formassem uma única imagem.

           

Tivemos dificuldades com o tamanho das garrafas, por isso mudamos a 
marca das garrafas que iríamos utilizar, pois as primeiras possuíam o raio maior 
da base maior. Tentamos colocar um saco plástico dentro da caixa de forma a 
impedir que as garras menores caíssem dentro dela, no entanto, retiramos o 
plástico, pois não consideramos isso um problema caso ocorra durante as expo-
sições e o próprio formato das fotos impede isso.

Tendo em vista o tema, (O Eu e o Outro: Identidades e não identidades 
na pós-modernidade) procuramos reorganizar as nossas concepções do que 
poderíamos identificar como diferenças e semelhanças no tocante as nossas 
identidades, uma vez que não tínhamos a pretensão de estabelecer verdades 
de identidades.

Imagem 2 – A Construção da Obra.
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 Na realidade estávamos querendo organizar uma reflexão que surgisse 
das relações entre o que acreditamos ser o que nos tornaram ou o que podería-
mos nos tornar, ou seja, uma constante condição do devir. Portanto neste espaço 
de reflexão, problematizar a condição das identidades contemporâneas é a moti-
vação singular da proposta.

Assim sendo, as inquietações iniciais era o que fazer para problematizar 
a própria condição de identidade. Dizer e reinventar. Compreender o próprio 
processo de criação quando unir identidades em um artefato coletivo que pos-
sam coexistir identidades tão distintas. Lembrando que cada um de nós possui 
diversas identidades, como defende Hall (2007) quando afirma que o sujeito pós-
-moderno não possui mais uma identidade e sim várias identidades muitas das 
vezes contraditórias ou não resolvidas ( p. 12) 

Além disso, tínhamos a preocupação de produzir uma obra na qual o pú-
blico pudesse também se identificar, refletir, interagir e até mesmo construir no-
vas formas, imagens e conceitos para a obra. 

Buscávamos também atender aos conceitos da arte contemporânea, 
onde o conceito/ idéias valem mais do que o artefato, dentro de uma propos-
ta hibrida que pudesse utilizar o máximo de matérias possíveis objetivando 
criar um espaço onde tais concepções pudessem ocorrer. Como Tejo (2005) 
define:

Diferentemente da busca pela pureza modernista e seu isolamento 
do mundo, a arte contemporânea mostra-se como um entre-lugar, um 
espaço de trocas, uma dimensão que se mistura ao entorno, ressigni-
ficando estratégias e repertórios, colocando-se criticamente no curso 
dos sistemas de consumo globalizados. Este período de transição nos 
traz incerteza e nos obriga a enxergar as respostas de forma provi-
sória. (p. 23)

Assim, o espaço construído para as interações e ressignificações deste 
espaço ficaram encaminhadas conforme imagem 3:
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Apesar de ser um trabalho acadêmico direcionado a um tema, sentíamos 
já há algum tempo a necessidade de produzir algo sobre as nossas identidades. O 
tema identidade gera, hoje, muitos questionamentos, pois cada vez mais os indiví-
duos criam conflitos com as identidades de outras pessoas e com suas próprias. 

Outro motivo que nos leva a essa concepção artística são os questionamen-
tos da relação do eu com o outro. Assim como as identidades como defende San-
tos(1994) em relação a cultura, onde cada uma é o resultado de uma história particu-
lar e suas relações com outras culturas, as quais podem ser bem diferentes (p. 12).

 Desse modo nunca vamos solucionar a questão das identidades, temos 
em perspectivas que ter sensibilidades aos aportes apontados por Hall poderá 
nos auxiliar numa desterritorialização de conceitos que orquestraram maneiras 
de pensar os sujeitos para que as premissas de um individuo único centrado e 
harmonioso viesse a segregar sujeitos diferentes, diversos e nominados bárba-
ros. Facilitando, sobretudo identidades consolidando hegemonia. 

Materiais e significantes 

Inicialmente, tínhamos a fotografia como ponto de partida por causa do di-
recionamento da proposta, mediada pela professora da disciplina. A partir dela, 
optamos pelas garrafas pet, pelo fato de se tratar de um material alternativo (que 
geralmente vira lixo), que atualmente é um dos grandes problemas ambientais, 

Imagem 3 – A obra finalizada
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devido o tempo que demora em sua deterioração e males que causa na nature-
za, principalmente nos rios, lagos e mares. Bem como a condição do processo 
industrial que estes materiais atualmente se transformam em outros. 

Considerar também que a própria transformação do objeto reciclável pas-
sa por um processo e não tem uma função estática, mas ao contrário se transfor-
ma de acordo com procedimentos, inserções de outros elementos para formasse 
outra coisa em outro tempo para outra função. Estaríamos falando em condições 
de globalização?

Neste sentido em que o ambiente hoje é reflexão permanente nas discus-
sões contemporâneas, evoco uma das questões em voga na atualidade, que é a 
preservação ambiental. Como defende Cauqueline (2005)

O divórcio entre estética e atividade artística tornou-se definitivo. Agir no 
domínio da arte é definir um objeto como ‘arte’. A atividade de designa-
ção faz a obra existir enquanto tal. (...) Elas se desenvolvem na direção 
de um trabalho sobre apropria designação: a designação pode se decom-
por em uma pesquisa sobre a nominação – ou seja, sobre a linguagem – 
e em uma pesquisa sobre a exposição, pois designar é também mostrar – 
são os locais de intervenção da obra que estão agora em questão. (p.134)

A construção do artefato fez a escolha de garrafas tanto de 2 litros (32 cm 
de altura) quanto de 500 ml (21 cm de altura). Tal atitude deliberada de escolha visa 
questionar relacionar inquietar com a condição social brasileira. Onde as garrafas 
menores (maioria) simbolizam a população de menor poder aquisitivo, muitas das 
vezes consideradas menores em relação a sua identidade, enquanto que as garrafas 
maiores representam a minoria que detêm o poder e o acesso aos bens e serviços. 

Santos (1997) argumenta nesse sentido afirmando que “Cultura e nação são 
dimensões de referência necessária para se entender o mundo contemporâneo.” 
(p. 72) Se a idéia de nação ainda é suporte para classificar sujeitos e suas condições 
culturais, indagamos: Quem decide quem são os menores e quem são os maiores?

Conseqüentemente a reflexão de que as identidades são provisórias e re-
lacionais nos faz questionar quem ou como foi construída, constituída a ideia de 
identidade nacional. Ainda somos parte desta identidade nacionalista? Em que 
termos somos brasileiros, amazônicos, amapaense, homens, mulheres, bran-
cos, negros, índios, heterossexuais, homossexuais, transexuais? Em que cubo 
pode classificar os sujeitos? É pertinente engarrafar, determinar, classificar?



811

Sessão de 
Artigos

(GT2)
Poéticas Visuais 
e Processos 
de Criação

O nome, portanto do artefato, já sinaliza a intenção de criar uma analogia 
ao cubo, talvez um cubo mágico. Objeto interativo compostos por seis lados dife-
rentes formados por nove partes menores que se movimentam e que, tornou-se 
febre na década de 80 quando foi lançado. 

O nosso cubo, como ele, também é interativo e possui inúmeras combi-
nações distintas de cores e imagens, estando vem provocar reflexões em que à 
disposição das mãos do público pode ser a construção de tantas possíveis iden-
tidades relacionais de sua manipulação.

Para utilizar as garrafas precisaríamos de um suporte firme para suportá-
-las, logo escolhemos uma caixa de madeira (compensado) que traria a firmeza 
buscada e relacionaria com as garrafas na questão ambiental, além de fornecer 
um melhor acabamento para a obra. 

O formato de uma caixa faz referência a possibilidade de interagir e ambi-
güidade do sujeito pós-moderno, como descreve Hall (2007, p. 11) que se modi-
fica ao dialogar com as culturas exteriores e identidades que os mundos ofere-
cem. Desse modo a compreensão de que as identidades podem ser percebidas 
ainda como núcleo aparentemente firme representam a tensão entre as garrafas, 
seus tamanhos e o compensado.

A cor branca foi utilizada para não chamar a atenção para as faces laterais 
da caixa, deixando o foco do observador na parte frontal. O branco também além 
de remeter a questões como pureza, paz é mais suscetível a marcações das identi-
dades do público – seja pela marcação de uma mão suja ou de um risco de caneta.

A opção pelas quatro fotos formando uma única imagem refere-se a essa 
fragmentação do sujeito e foi impressa em papel fotográfico brilhoso, pois esse 
além de em determinada luz refletir a imagem (um dos principais representantes 
das identidades) do observador, ela permitirá que ele deixe traços de sua identi-
dade ao tocá-las – marca de suas digitais. 

A posição foi definida a fim de relacionar o gênero feminino e masculino inter-
calados, onde a foto central é um auto-retrato sem expressividade, pois como define 
Freire (1999) na arte conceitual o auto-retrato não possui profundidade nem traços 
expressivos (p. 115). As outras duas fotos foram tiradas em momentos cotidianos sem 
o destaque de uma identidade artística, logo estão mais próximas do público.
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Outro elemento utilizado é a água, que foi colorida e colocada dentro das 
garrafas representando a diversidade existente nas identidades atuais. Santos 
considera a diversidade interna como uma das características das sociedades 
modernas, inclusive a nossa. (1994, p. 40) e defende que “(...) a discussão de cul-
tura está muito ligada à constatação da diversidade.” (Santos, 1994, p. 40). Assim, 
essa diversidade pode ser vista através dessas várias cores.

A água também levantará questões ambientais, além de ser um dos prin-
cipais elementos da vida no planeta. Como argumenta Fortes Júnior ( 2006) “A 
água é sabidamente um dos elementos mais necessários para a vida do homem e 
determina grande parte dos seus hábitos, influindo em aspectos de sua vida indi-
vidual e coletiva.” (p. 16). Ou seja, nossa identidade de alguma forma relaciona-se 
com a água ou com algum fator relacionado a ela.

Dentro de 18 garrafas (metade) estão nossos objetos pessoais. Pois cada 
um representa um traço, um fragmento simbólico das nossas identidades. Per-
cursos pessoais, significantes de nossas experiências culturais, as nossas histó-
rias de vida. E por algum motivo elegemos, mesmo que provisoriamente identi-
ficá-los.

Os objetos da Suelen (uma das autoras) representam suas identidades: 
O Sapinho de pelúcia, o eu amiga, pois foi presente de um amigo; o carrinho de 
plástico, o eu criança, afirma ela “pois eu gostava de amarrar um fio nele para 
ficar puxando. Eu adorava fazer isso.” Os lápis, representam o eu artista – o gosto 
pelo desenho; o origami, o eu relacionado com a cultura japonesa; o laço lilás, a 
identidade afetiva – que adora presentear e adora a cor lilás; e o frasco de perfu-
me representa o eu vaidosa.

Rosário (outra autora) optou por colocar nas garrafas: um batom, que re-
presenta o eu vaidosa – que adora maquiagem; o creme hidratante, o eu cui-
dadosa – que cuida do corpo; a pluma rosa, o eu mulher – é também sua cor 
preferida; um hambúrguer de pelúcia, relacionado com a identidade “comelona”; 
um coração de pelúcia, representando o eu criança – e o gosto por pelúcias; e um 
colar, o eu noiva – “pois esse colar foi presente do meu noivo”.

Fábio (autor do artefato) identificou-se nos objetos: um terço católico, re-
presentado o eu religioso; um carrinho de metal, o eu criança – “Sempre adorei 
miniaturas”. Três bombons, relacionados com o gosto por doce; um lado de uma 
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meia suja, o eu filho – presente da mãe; uma caneta, o eu universitário; um cra-
chá funcional, o eu servidor público.

As outras 18 garrafas restantes ficaram selecionadas para receber traços ide-
ológicos da nossa identidade onde nove receberam frases do nosso referencial teó-
rico e as outras nove receberam as frases que cada um escreveu de si e dos outros 
dois. Pois a nossa identidade é formada principalmente através do nosso conheci-
mento e de nossas idéias. Mas será que estes elementos elencados anteriormente, 
também não passam por situações em que foram construídas em regimes ideológi-
cos? Uma reflexão que está em aberto para futuros debates. Isto é pra pensar... 

Muitas reflexões: Possíveis expectativas 

Diante do atual quadro, onde “A Identidade plenamente unificada, com-
pleta, segura e coerente é uma fantasia” (Hall, 2007, p. 13), tratar desse tema em 
uma obra artística é emergir a reflexão dentro das universidades e por que não 
mencionar a implicação desta falta de discussão no ensino básico sobre arte 
contemporânea. São diversas questões. 

Porém estas discussões deverão ser feitas em outro momento, talvez em 
outra obra, num outro lugar, mas quero registrar a minha inquietude e me colo-
car como futuro professor de arte.

Então considerar que na medida em que cada sujeito se envolve e se per-
cebe nesta busca de compreensão sobre identidades, é fazer das relações entre 
cultura o eu e outro uma conexão que se coexistem em espaços e em tempos 
distintos. Seria a imagem de si uma representação correta?

Diante disso a inquietação se faz constante: Como eu me vejo e como eu 
vejo o outro? Que construções foram constituídas para eu perceber a mim e ao 
outro? “É o relato do outro que legitima, deslegitima, ou acrescenta qualidades 
ao perfil do sujeito.” Meucci e Matuck apud Mocellim, 2007, p. 06.

A percepção de como vemos o outro, pode ser transformada, não só pelo 
respeito à diferença, mas pela circunstância de compreensão do o outro é em 
nós. Assim a proposta do artefato visual ou obra de arte como desejem chamar, 
como a visão (interação) do público pode mudar o eu constante nas fotos da 
obra. Assim, esperamos que ao poder interferir na imagem dos outros, cada 
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um possa refletir sobre como o outro interfere na minha identidade e como eu 
interfiro na identidade do outro, além de pensar como eu articulo os meus atos.

Nesta perspectiva penso que deslocar algumas concepções sobre artista, 
obra e percepção de arte, a cultura visual, além de ampliar a noção função e qua-
lificação de arte, promove uma aproximação da própria arte com a vida. Martins 
(2008) considera que discutir e tratar a imagem na contemporaneidade não se 
resume percebê-la apenas pelo seu “valor estético, mas, principalmente, (pelo 
seu significado) buscando compreender o papel da imagem na vida da cultura”.

Por se tratar de uma obra interativa, até mesmo porque como defende 
Bulhões (2007) os artistas não é mais o único criador da obra, ele divide com o 
público essa responsabilidade busca-se que o expectador ou interator possa fa-
zer parte da obra, criando novas formas, imagens e identidades. Redescobrindo 
Recolocando na própria obra, nunca conclusa, traços da sua própria identidade. 

Essas novas imagens/ identidades criadas ao se interagir com a obra procu-
ra demonstra essa dificuldade de nos identificarmos com nós mesmos, como define 
Hall “O próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas 
identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático.” (ibd, p. 12).

O autor ainda adverte, devemos observar que como cada sujeito assume 
uma identidade diferente em diferentes situações, identidades estas que não es-
tão unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente (Hall, ibid, p. 13). 

É, portanto que as imagens projetadas nas garrafas, destacam pelos ob-
jetos simbólicos das identidades dos artistas e nas imagens do cubo, também 
adquirirá um formato diferente em diferentes momentos, imagens, muitas das 
vezes, não relacionadas com um eu coerente.

Esperamos que o público possa transitar e que busque uma compreen-
são, interpretação ao seu modo a sua instigação. Uma lógica que não se qualifica 
apenas com a intenção do criador.  No argumento de Santos (1994): 

“Cada realidade cultural tem sua lógica interna, a qual devemos procurar 
conhecer para que façam sentido as suas práticas, costumes, concep-
ções e as transformações pelas quais estas passam” (p. 08). 
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Dessa forma, a proposta alcançará seu objeto ao relacionar-se com o pú-
blico permitindo que eles tornem-se parte integrante da identidade da obra. E 
com isso possam construir suas próprias concepções e reflexões sobre o artefa-
to, as temáticas discutidas e a inserção de suas reflexões num objeto que pode 
dizer algo sobre mim, dizer algo sobre alguém.

Então... Por onde começar?
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Resumo
Este texto relaciona procedimentos de criação usados por artistas e por desi-
gers gráficos tais como a apropriação de elementos do psiquismo, da cultura de 
massa e do cotidiano, bem como a possibilidade da co-autoria. O ponto comum 
assinalado aqui é a utilização do acaso. Se no trabalho dos artistas apontados 
neste texto, o acaso é usado para livrá-los do estigma de serem detentores do 
poder da formatividade dos objetos artísticos, para os designers significa maior 
autonomia e poder de decisão sobre seus projetos em relação a normas prescri-
tas de como fazer um bom design.

Palavras-chave: design; arte; acaso; apropriação; co-autoria

Abstract
This text relates creation procedures used by artists and graphic desigers such 
as appropriation of elements of the psyche, of mass culture and everyday life 
and the possibility of co-authorship. The common point indicated here is the use 
of chance. In the work of the artists mentioned in this paper, chance is used to 
deliver them from the stigma of being in power formativity of artistic objects, for 
designers means greater autonomy and decision-making about their projects in 
relation to prescribed standards of how to make a good design. 

Keywords: design; art; chance; appropriation; co-authorship

Arte, design e acaso

No século XX, diversas vertentes da arte moderna foram marcadas 
pelo uso deliberado do acaso como recurso e ferramenta para a experimen-
tação e descoberta de novas formas de expressões visuais. Vanguardas histó-
ricas como o surrealismo e o dadaísmo primaram pelo experimentalismo no 
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qual o recurso a instrumentos de criação conduzidos pelo acaso foi, senão 
prioridade, agente importante na pesquisa e produção artística. Os artistas 
do surrealismo, incentivados e impulsionados pelas pesquisas, então recen-
tes, de Freud, via Andre Breton, usaram o acaso para a prática de poemas, 
pinturas, desenhos e jogos, com o intuito de acessar o inconsciente, terri-
tório até então inexplorado de forma voluntária no campo da arte. Também 
como modo de trazer à tona, liberar e expressar a linguagem do psiquismo 
do artista e com isso colaborar para a explicitação de uma verdade, até então, 
segundo Breton, oculta, que deveria começar por uma revolução íntima, do 
sujeito. A surrealidade ou suprarealidade seria a realidade absoluta, atingível 
por meio dessa fusão entre sonho e realidade e o acaso seria um dos meios 
para atingir essa fusão. Hans Arp criou colagens e composições “de acordo 
com as leis do acaso” que fazem supor que “as leis do acaso se confundem 
com as leis da beleza” o que levou Andre Breton a propor a existência de uma 
conexão de fato, entre o acaso, ou o que ele prefere chamar de automatismo, 
e a unidade rítmica (Read, 1960, p. 178-180).

O dadaísmo usou o acaso para se rebelar contra a arte vigente. Marcel Du-
champ, elemento de ligação entre o dadaísmo e o surrealismo, recorreu ao acaso 
também com certo toque de deboche diante das instituições de arte e daqueles 
que prescreviam regras para a criação e conceituação da arte.

Alguns dos fatores que modelaram o espírito e as motivações dadaístas 
parecem bastante atraentes para o design gráfico contemporâneo, enquanto pro-
dução de linguagem visual e estímulo ao processo criativo. Sua euforia, atrevi-
mento, afronta, provocação e energia, além de instigantes, incitam a criatividade 
e o desejo da descoberta. Consequentemente esse acúmulo de forças propaga-se 
pelo horizonte referencial afrouxando a rigidez de modelos utópicos imputados 
ao design gráfico que são questionáveis no cenário contemporâneo. É ilustrativa 
para essa discussão, a forma como foram criadas algumas das obras de Hans 
Arp, por exemplo, Segundo a lei do acaso, de 1920.

Richter (1993) descreve o processo de criação dessa obra de Arp;

Durante muito tempo Arp havia trabalhado num desenho, no seu ateliê, 
no Zeltweg. Insatisfeito, acabou por rasgar a folha, deixando os pedaços 
esvoaçar para o chão. Quando por acaso, após algum tempo, seus olhos 
voltaram a pousar sobre estes pedaços que se encontravam no chão, 
surpreendeu-o a sua organização. Ela possuía uma expressão, que ele 
procurava inutilmente todo tempo. Como era lógica a sua disposição, 
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como era expressiva! Tudo o que ele não havia conseguido antes, apesar 
dos esforços, lá estava, feito pelo acaso, pelo movimento da mão e dos 
pedaços esvoaçantes, isto é, a expressão (Richter, 1993, p.63).

Visto pelo prisma de busca de soluções projetuais, talvez não caiba para o 
design tomar para si a gratuidade de tal atitude, ou seja, a aceitação instantânea 
do resultado de uma experimentação com o acaso, mas é claramente aceitável 
que tal resultado possa sugerir um caminho ou mesmo que esse tipo de experi-
mentação seja incorporado aos processos criativos do design. 

Os dadaístas Marcel Janco, Andre Masson e Hans Richter nos trazem 
outros exemplos de incorporação do acaso em suas obras. Masson, em seus 
Quadros de areia, derramava areia sobre a tela enquanto movia-se como um dan-
çarino.  Richter em seus Retratos Visionários pinta ao anoitecer, “[…] de maneira 
que o quadro acabava por ser concluído mais por força de uma visão interior do 
que efetivamente diante dos meus olhos […]. Janco aproveitou o que a natureza 
lhe oferecia sob forma de casualidades” e incorporou fios e arames à sua obra 
Construção (Richter, 1993, p. 67- 68).

O recurso ao acaso na arte teve mais seguidores nas décadas seguintes, 
que, com métodos e objetivos diferentes, o incorporaram em seus processos de 
criação. As pesquisas surrealistas reverberaram na pintura e em outras formas da 
arte norte-americana que floresceu na década de 1950. Na pintura, Jackson Pollo-
ck e outros expressionistas abstratos, gradualmente mudaram a ênfase no pro-
cesso de invenção e geração de imagens para o processo da pintura em si mesmo 
na busca de autenticidade e um caminho próprio que os fizessem criar uma arte 
norte-americana, sem ter de seguir regras impostas, segundo eles, por europeus.

Ann Halprin, em seus workshops de dança em São Francisco nos anos 
1950, propunha jogos e tarefas nos quais os movimentos eram repetidos à 
exaustão levando ao desequilíbrio do movimento e forçando o dançarino a to-
mar uma decisão rápida para estabilizá-lo, sem que tivesse tempo de pensar 
ou encontrar uma solução convencional. O automatismo alterava a percepção e 
levava a desautomatização, à descoberta e à criação de novos movimentos sem 
a intervenção do ato mental, liberando outra camada da consciência. A ausência 
de um projeto coreográfico formal implicava que todos os princípios organizado-
res coerentes fossem abandonados para atingir uma espécie de grau zero, que 
não corria nenhum risco de cair na metáfora capaz de encobrir a simplicidade 
do depoimento.
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Na música John Cage foi o grande incentivador do uso do acaso para a cria-
ção, estimulado pelas correntes orientalistas que ocupavam espaço considerável 
na cultura artística norte-americana e européia na década de sessenta. Umberto 
Eco escreveu importante ensaio a propósito da influência da cultura zen, muito 
presente no hemisfério norte nos anos 1950-1960. A respeito do modo de compor 
de John Cage, Eco coloca a relação entre a presença do acaso e a estrutura aberta 
da composição, rica em possibilidades formais. Na pintura, Eco aponta essa in-
fluencia na denominada arte informal, em movimentos como o tachismo, action 
painting, art brut, art autre, a qual ele denominou de poética da obra aberta. Essa 
poética, segundo Eco, “põe em crise os contornos, as distinções rígidas entre for-
ma e forma, forma e luzes, entre formas e fundos“ (Eco, 1971, p. 149-151). Eco 
escreve também sobre a função dessa arte aberta como metáfora epistemológica, 

[...] num mundo em que a descontinuidade dos fenômenos pos em cri-
se a possibilidade de uma imagem unitária e definitiva, esta sugere um 
modo de ver aquilo que se vive, e vendo-o, aceitá-lo, integrá-lo em nossa 
sensibilidade. Uma obra aberta enfrenta plenamente a tarefa de oferecer 
uma imagem da descontinuidade: não a descreve, ela própria é a des-
continuidade (Eco, 1971, p.158).

Experimentar novos metodos de criação, com referenciais bem distintos 
do que havia sido usado até então, é uma tônica na arte dos anos 1950-1960, em 
suas diversas formas de expressão: música, artes plásticas, dança, literatura, 
chegando inclusive a um ponto em que essas manifestações deixam de ser ex-
pressas por categorias estanques para contaminarem-se umas as outras, crian-
do novas formas de expressão.  Os happenings e as performances testemunham 
bem essas fusões e o acaso tem importante papel nessas novas manifestações 
artísticas. Vertentes aparentemente distintas como a Pop art e o Minimalismo, 
procuram elementos para criar fora do âmbito da racionalidade inspirada na 
natureza ou na subjetividade do artista, com o intuito de distanciarem-se de cri-
térios de gosto e de beleza individuais ou pré-estabelecidos.  Objetos encontra-
dos ao acaso (objets trouvés) e outros métodos até então estranhos ao universo 
das composições artísticas bi e tridimensionais são buscados, como por exem-
plo, compor por meio de módulos, progressões, permutações e outros sistemas 
aritméticos. A idéia é que os resultados formais dessas operações escapem ao 
controle do artista, sejam estranhos a ele, tornando-o um espectador da própria 
obra. É um modo de não julgar se o resultado é bom ou ruim, apenas constatar 
a existência dessas formas que se estruturam, em grande parte, ao sabor do 
acaso. O artista é uma espécie de facilitador, de indutor do processo. É clara a 
influência de Marcel Duchamp em todas essas propostas.
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Sol Lewitt e Robert Morris foram alguns dos artistas, dentre tantos outros, 
que buscaram esses procedimentos para que os objetos resultantes falassem 
por si próprios, sem que critérios subjetivos de beleza, equilíbrio, boa forma, 
entre outros, pudessem interferir. A idéia é colocar a ênfase nos objetos, desvin-
cular-se de estilos, metáforas e filiações históricas. A arte não está no artista ou 
não pertence ao artista, mas está fora dele, nas coisas e nos objetos do mundo. 
Um tipo de automatismo também está presente nesses métodos. 

Sol Lewitt prescrevia formulações por escrito de seus Desenhos de Pare-
de (Wall Drawings) que seriam executados por outras pessoas, por exemplo, Line 
short, not straight, crossing and touching. Os desenhistas poderiam interpretar 
de diversas maneiras esses enunciados e o resultado tornava-se sujeito a essas 
interpretações pessoais, aos materiais utilizados e aos locais e suportes onde o 
desenho era executado: paredes e muros lisos, rugosos, coloridos etc. Algumas 
das indicações podiam gerar até cinquenta desenhos diferentes, realizados por 
pessoas diferentes e com resultados diferentes.

Robert Morris passou por várias experiências, da dança às instalações 
com materiais brutos e naturais que sofrem a ação do tempo e do local. Sempre 
privilegiou o processo em detrimento do produto e neste processo a ação do 
tempo, do acaso, do aleatório e do imprevisível sempre estiveram presentes. 

Poderíamos citar vários exemplos que inclusive se propagaram nas dé-
cadas seguintes, como algumas das vertentes das manifestações de arte in situ, 
das performances, dos trabalhos interativos e/ou coletivos nos quais as partici-
pações são imprevisíveis e envolvem surpresas no decorrer do processo. Con-
cordamos com Chapman, quando diz que; 

No contexto da construção da obra artística, não seria incorreto des-
crever o emprego do fenômeno acaso como uma forma de controle do 
descontrole, pois implica que o artista ceda parte de seu controle sobre a 
ação, ou ações, para obter resultados surpreendentes e em parte desco-
nhecidos de antemão (Chapman, 2007, p. 1579).

No campo do design, notadamente pouco afeito à improvisação devido ao 
compromisso e à responsabilidade em relação a uma previsão dos resultados co-
municacionais e funcionais de seus produtos, o acaso tem aparecido na produ-
ção de alguns autores, sobretudo daqueles que se dedicam a produtos gráficos. 
Acatar esse tipo de ocorrência tem sido mais comum nas últimas décadas, em 
que certos constrangimentos da prática estão sendo abandonados, graças, em 
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parte, às ferramentas tecnológicas que trazem mais recursos para a livre experi-
mentação e graças também a uma mudança de atitude em relação ao que pode 
ou não ser feito em termos de linguagem. No caso do Brasil, essa abertura de 
mentalidade se coloca frente a questões de dependência do design brasileiro em 
relação a idéias e regras importadas inclusive muito presentes no ensino do de-
sign, desde o início formal desta atividade em nosso país, conforme coloca João 
de Souza Leite (2009).  Como assinala o autor, o design gráfico foi consolidado no 
Brasil no decorrer dos anos 1960 e as ideias que norteavam o design como um 
todo, neste momento, encabeçadas sobretudo pela Escola Superior de Desenho 
Industrial (ESDI), aberta em 1963, e pelas disciplinas do curso de arquitetura da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (FAU/USP), tiveram forte 
embasamento na visão suiço-alemã de design, preconizada por Ulm e Basel. 
A linguagem visual que se impõe nesse momento, segue, praticamente, uma 
matriz baseada na geometria regular e na malha construtiva e acredita em con-
venções estéticas objetivas e baseadas em critérios de racionalidade possíveis de 
serem aplicados a produtos de diferentes tipos e localidades. 

Essa tendência teve um forte impacto na formação de nossos designers 
gráficos e, por décadas, foi predominante no ensino da linguagem visual em 
nossos cursos. Somente no final da década de oitenta, com o aparecimento dos 
computadores pessoais e com a reviravolta pós-moderna manifestada mundial-
mente em vários setores da cultura, esses preceitos passaram a ser contestados.

As tendências pós-modernas internacionalmente colocadas e defendidas 
na arquitetura, na arte e no design, a partir dos anos 1980, auxiliaram nesse 
processo de libertação da linguagem visual do design em relação à convenções e 
normas prescritas pelo modernismo e no trilhar de um caminho rumo à diversi-
dade. O designer passou a contar com um espectro bem mais amplo de escolhas 
de vocabulários, métodos e formas, maior liberdade em relação à regras e ao 
uso de contribuições oriundas de fontes, até então, consideradas pouco nobres 
tais como as tipografias e a iconografia das ruas e da cultura de massa. O pós-
-modernismo nos apresenta um mundo que estabelece suas bases na perda da 
fé em soluções absolutas contrapondo-se assim ao modernismo. Apóia-se na 
impureza da forma, na intertextualidade, no pluralismo e no ecletismo. Alta e 
baixa cultura se inter-relacionam e ortodoxias são questionadas. O caótico e o 
excessivo norteiam soluções, pois “o objeto pós-moderno problematiza o signi-
ficado, oferece múltiplos pontos de acesso e está o mais aberto possível a inter-
pretação” (Poynor, 2002, p. 22). No âmbito da desconstrução, admite a existência 
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de significados ocultos a serem revelados, aproximando a interpretação textual 
mais do jogo do que da análise; 

Quando o enfoque desconstrucionista se aplica ao design, cada substra-
to, através do uso da linguagem e da imagem, é um ator intencionado 
de um jogo deliberadamente lúdico em que o espectador pode descobrir 
e experimentar as complexidades ocultas da linguagem (Chuck Byrne 
apud Poynor, 2002, p. 22). 

A experiência pós-modernista possibilita ao design gráfico a utilização de 
recursos que a princípio poderiam parecer supérfluos, mas na verdade poten-
cializam aspectos da comunicação levando em conta a experiência do usuário. 

No design contemporâneo, encontramos muitos projetos de autores como 
Rico Lins, Guto Lacaz e David Carson, em que observamos resultados singula-
res que foram alcançados por meio de atitudes mais flexíveis em relação ao 
processo criativo, e que permitiram maior abertura a explorações experimentais. 
Tal atitude pôde inclusive, transformar erro em oportunidade. Chico Homem 
de Melo (2005) discorre sobre essa maleabilidade no modo de produzir, usan-
do a produção de David Carson como exemplo. Chico escreve que o designer, 
quando ainda no início de carreira, criou a maneira de compor os elementos 
tipográficos uns sobre os outros, o fez a partir de um comando dado por engano 
no computador ao tentar definir a entrelinha do texto. “Onde qualquer designer 
veria um erro e imediatamente o corrigiria, Carson viu uma possibilidade” (Melo 
2005, p. 58). Este exemplo evidencia um acidente que traz um resultado estético 
repleto de significações, atesta a favorável intervenção do acaso e mostra ainda 
que, o fato de haver uma problematização prévia, que requer soluções objetivas, 
não diminui ou impede a contribuição que o acaso pode oferecer.

O acaso pode introduzir (ou reafirmar) na dinâmica de produção, um 
modo de dialogar com o que está além do universo criativo ou referencial do 
autor, ou seja, com aquilo que ele não alcança, ao menos de forma consciente. 
Considerando que, em contrapartida, toda resultante desse diálogo passará 
por seu crivo, consequentemente, sua base social, cultural ou psíquica pode 
influenciar a condução do processo ou a aceitação dos resultados. Compreen-
demos a inserção do acaso na atividade projetual, como exercício de liberdade 
criativa que acolhe a tensão de transitar entre as fronteiras do controle e do 
descontrole, ou ainda, do previsível e do imprevisível. Perpassa por estimular 
procedimentos moldados na aceitação da incerteza, articulando uma manei-
ra particular de integrar experimentação, espontaneidade e descoberta sem 
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submetê-los, como já dissemos, a condições ou compromissos associados a 
resultados pré-estabelecidos. 

Outra consideração sobre as possibilidades do acaso é seu aspecto par-
ticular de viabilizar intervenções no projeto, alheias às preferências de configu-
ração do autor. Dois trabalhos de Rico Lins exemplificam esse aspecto: o cartaz 
desenvolvido para o Congresso Internacional de Design Gráfico na Escola Pana-
mericana de Artes (fig. 1), em 1996, e o cartaz para o projeto Pixinguinha (fig. 2). 
No cartaz para o Congresso participaram dezoito designers entre eles David Car-
son e Paula Scher e o próprio Rico Lins. O enfoque deste evento era apresentar 
a pluralidade de expressões existentes no design gráfico. Baseado nessa noção 
de variedade, cada participante foi convidado a criar um cartaz para o evento. A 
intenção do convite era captar a expressão mais imediata do que estavam pro-
duzindo no momento. Rico Lins criou seu cartaz inspirado na inserção do acaso 
no processo de trabalho; naquilo que é imprevisível ou escape do controle en-
quanto expressão. Assim surgiu a idéia do pente e do chumaço de cabelo entre 
desenhos e rabiscos noturnos, sem nenhuma pretensão projetual. Por se tratar 
de um desenho casual foi encarado como um possível começo para o cartaz do 
evento. O rascunho foi levado para o estúdio fotográfico e a partir de algumas 
orientações básicas, o fotógrafo teve liberdade de fazer experimentações para 
criar a foto. Alguns resultados foram selecionados e entregues ao produtor grá-
fico, com a única indicação de que deveria ser transformado em um cartaz. O 
produtor montou, trabalhou as cores, tratou as imagens enfim, produziu o car-
taz. Dessa maneira, todos os profissionais envolvidos puderam inserir sua con-
tribuição a partir de suas próprias escolhas. Coube a Rico Lins uma participação 
circunstancial em cada uma das etapas. Na etapa de impressão, por exemplo, 
sugeriu a inversão das cores, o que entre outras coisas, transformou sombra em 
luz e vice-versa. Além disso, tendo em vista a experiência do acaso, trocou as 
cores CMYK por cores fluorescentes para obter resultados imprevisíveis;

Não sabia o que ia dar no final, mas sei também que se não tivesse 
tido essa participação durante o processo não ia ter aquele resultado. 
Certamente o resultado foi muito melhor do que se eu tivesse calculado 
o que seria desde o começo. Foi uma somatória dessas interferências 
(Lins, 2008).

Além de premissa de ser um projeto baseado no acaso a partir da contri-
buição de outros profissionais, Rico também considera como parte do projeto, a 
percepção do usuário. Apesar de ser possível compreender conceitualmente a 
figura do pente, como a representação de um elemento predisposto a organizar 
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o restante da composição, na verdade o que importa para Rico é a atribuição 
de significado pelo usuário. Ou seja, ao receptor não cabe apenas uma postura 
passiva de aceitação, sua participação se faz necessária inclusive como posicio-
namento crítico frente ao que lhe é ofertado. Segundo Rico, a proposta desse 
cartaz é ter um carater experimental, proporcionar uma comunicação não linear, 
ser uma peça instigante, um comentário gráfico.

Para o cartaz do projeto Pixinguinha Rico utilizou o processo de impres-
são para incorporar a expressão do acaso. A partir da inclusão de duas cores de 
forma simultânea na máquina de impressão, obteve variações de cor para cada 
cartaz impresso. Assumindo uma postura flexível frente aos resultados possí-
veis, incorporou a casualidade alcançando uma expressão singular. Além disso, 
a oportunidade de participação na criação, dada ao profissional impressor, “seu 
engajamento pleno de satisfação e sentimento de desafio proporcionou um re-
sultado inusitado e de qualidade particular” (Lins, 2008).

Assim como Rico, outros tantos designers também se aventuram ou se 
aventuraram pelos caminhos da experimentação. Bürdek (2006) escreve que na 
Alemanha do início da década de 1980, podem ser observadas experimentações 

Figura 1 - Rico Lins. Cartaz para o Panamericana ‘96 
Graphic Design.Fotografia: Fábio Ribeiro. Produção Gráfica: 
Ricardo Aiello. Agência: W/Brasil, S. Paulo, 1996
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possivelmente fazendo uso do acaso. Na primeira coletânea do novo design ale-
mão, em 1982, no Museu de Artes e Ofícios de Hamburgo, designers como “Jan 
Roth, Stefan Blum, Michael Feith, Wolfgang Flatz, Jörg Ratzlaff, Stilleto e Thomas 
Wendtland experimentavam materiais, formas e cores aparentemente combina-
dos ao acaso” (Bürdek, 2006, p.63). Nos anos 1990, muitos designers seguiram 
os passos de David Carson que se vangloriava de ser desconhecedor de regras 
e normas do design gráfico. Segundo ele, isso o conduzia a obter resultados ino-
vadores em seus projetos, seguindo apenas sua intuição. É evidente que seus 
imitadores não alcançavam os mesmos resultados, mas Poynor (2003) aponta a 
importância desse processo criativo, já naquele momento, por oferecer a possi-
bilidade de rompimento com uma linha de pensamento opressora de condução 
de projetos. Segundo Poynor;

A intuição por si só não bastava, mas não há dúvida de que a reivindi-
cação deste misterioso sistema de orientação interior, propriedade única 
de cada designer ou espectador, refletia uma ampla resistência social a 
submeter-se a qualquer forma de autoridade imposta de fora (Poynor, 
2003, p.14).

Rico Lins está conectado a essa linha de produção e interpretação da ex-
periência. Não perde de vista as singularidades e especificidades que individua-
lizam cada concepção, mas não toma partido de uma visão unicamente funcio-
nalista, racional ou imparcial na estruturação de seus projetos. 

Guto Lacaz também acolhe esses parâmetros em seus procedimentos de 
trabalho por oferecerem abertura a uma expressão catalisadora de novas possi-
bilidades. Para ele, a aproximação com a arte exercita esse olhar. Admirador de 
Marcel Duchamp, para ele, design e arte não se separam, pois ambas são mani-
festações artísticas. Segundo Lacaz, nem mesmo o paradigma da funcionalidade 
fundamenta tal distinção, pois um objeto que atenda a uma função prática, como 
um moedor de café produzido no século passado, é reconhecido pela qualidade 
de sua serventia por um determinado espaço de tempo. Depois disso, pode vir a 
assumir uma função puramente decorativa. Ou seja, Guto traz a mesma questão 
levantada por Rico Lins anteriormente: a relevância da transitoriedade, dimen-
são a ser considerada no contexto contemporâneo afeito a pluralidades e multi-
plicidades. E mais, atenta para valores semânticos, emocionais e simbólicos dos 
produtos como forma de perceber e produzir as funções do objeto. 

Sob essa percepção, Guto toma para si a liberdade com que artistas e de-
signers transformam em matéria-prima, produtos contextualizados sob o ideário 
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ou as aspirações de outra época. Essa prática no pós-modernismo que Poynor 
(2003) qualifica de “apropriação” teve várias justificativas. Para Jameson (Fre-
deric Jameson apud Poynor, 2003) o esgotamento da possibilidade de inovação 
estilística era sua causa. Já para Garret (Malcolm Garret apud Poynor, 2003) não 
havia motivos para não extrair informações do passado que é um poço ilimitado 
de referências. 

Guto Lacaz também faz apropriações de uma obra para gerar outra e pre-
fere nomear de “releitura”. Para o logotipo do 1° Salão Aberto (fig. 2), modifica a 
fonte Futura, originalmente desenhada sob a influência da rigidez modernista, 
adaptando-a a sua necessidade expressiva, em uma atitude similar a tantos ou-
tros designers considerados pós-modernos como, por exemplo, Neville Brody, 
Paula Scher e Peter Saville. Cabe ressaltar que no caso de Guto Lacaz, a preser-
vação da legibilidade é fundamental; “não basta ser bonito e não informar nada” 
afirma (Lacaz, 2008), o que é visto sobre outra ótica por David Carson, por exem-
plo, que tem sua maneira particular de dialogar com essa questão.

Guto mantém o costume de projetar a lápis ou caneta no papel sulfite ou 
no papel manteiga. Mantém sempre a mão um bloco de papel para “rabiscar” 
seus projetos. Na maioria das vezes, só a finalização é feita no computador. “O 
caderno é minha interface predileta, poucas vezes inicio algo diretamente no 
computador” (Lacaz, 2008). Nessa fase inicial de criação e experimento, o desig-
ner admite absorver em seu processo criativo um “acaso coordenado”. Refere-
-se ao fato de ser determinante e fundamental a existência de liberdade criativa, 
mas dentro do limite em que é preciso corresponder às expectativas do cliente. 
Guto considera sua obra RG enigmático como representante do intercâmbio en-
tre artes gráficas e design gráfico. Trata-se de uma impressora movida a pedal 
com carimbos que representam os algarismos. Cada número tem seu próprio 
grafismo associado à representação de elementos da cultura brasileira, como a 
flora, a fauna, as águas e os índios. “Trata-se de uma encomenda de artes plás-

Figura 2 - Guto Lacaz. Logotipo para o 1º Salão Aberto. 
Fonte: http://www.gutolacaz.com.br/grafica/logos.html
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ticas, mas acaba resultando em design gráfico porque resulta em uma gravura 
que as pessoas podem levar para casa”, como um cartaz personalizado. Trata-se 
de uma inversão ou de um embaralhamento de conceitos estabelecidos da arte 
e do design no que se refere à questão da reprodutibilidade: como design esta 
peça pode ser única e exclusiva, e enquanto arte, utiliza procedimentos técnicos 
normalmente usados no campo do design. 

Guto reforça o sentido experimental deste projeto por envolver profissio-
nais especialistas tais como marceneiros, para manusear seus materiais e pro-
duzi-lo. Estes acrescentam detalhes ao projeto que vão dando forma e sentido 
prático à medida que trazem soluções para torná-lo real e praticável. Mantendo-
-se fiel ao desenho diretamente no papel como instrumento para projetar, o de-
signer, artista e arquiteto Guto Lacaz recomenda que o bom designer deva andar 
sempre armado: bloco de papel e caneta ou lápis. Trama suas idéias e soluções 
para objetos usuais e inusitados realimentando sua trajetória de experimenta-
ções e de busca de liberdade para trafegar acima de fronteiras consideradas 
válidas ou não entre os campos da arte e do design.

Considerações finais

O design gráfico contemporâneo vem trilhando um caminho em relação 
à pesquisa de linguagem que a arte já explorou no passado. É, entretanto, curio-
so observar que as razões da arte e do design recorrerem ao acaso e à experi-
mentação, não são sempre as mesmas, podendo ser até opostas. Acontecem, 
inclusive, em momentos diferentes da história da arte e do design do século 
XX. Enquanto os artistas citados acima, cujos trabalhos são realizados antes da 
virada pós-moderna, querem se livrar do estigma de serem criadores inspirados 
e detentores do poder da formatividade dos objetos artísticos, estigma este res-
ponsável inclusive pela mistificação na qual os produtos artísticos foram coloca-
dos durante muito tempo, os designers proclamam seus desejos em terem mais 
poder de autoria em seus projetos. Essa autoria não significa, entretanto, que 
os designers queiram ser artistas inspirados e livres, significa que desejam ter 
mais autonomia e poder de decisão sobre seus projetos, em todas as etapas e em 
relação a normas prescritas de como fazer um bom design. Por outro lado, Mar-
cel Duchamp, o grande responsável por uma profunda alteração de paradigma 
na arte, quiz nos dizer que o valor da arte não está necessariamente no objeto 
que o artista cria, mas sobretudo na qualidade da experiência que este objeto 
pode proporcionar ao receptor, isto é, na possibilidade deste último compreen-
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der e apreender seu significado. Podemos dizer que o designer contemporâneo, 
ao tentar desvencilhar-se das regras prescritas de como fazer um bom design, 
regras estas que fecham as portas para as inúmeras possibilidades de interpre-
tação que o design está apto a desencadear nas mentes e nos comportamentos 
dos usuários, compartilha com estes artistas, esse mesmo desejo: intervir em 
um processo de fruição deste usuário, sem impor-lhes ditames. Essa vontade 
de intervenção nos parece uma prova de que os designers, ao mesmo tempo 
em que desejam exercitar sua inteligência intuitiva e criativa, acreditam na inte-
ligência desse usuário, acreditam que as produções de design podem se tornar 
veículos e agentes cognitivos. É sintoma de que o design amadureceu, tornou-se 
mais livre e, ao mesmo tempo, mais responsável pelos produtos que cria. Seria 
também, em alguns casos, uma tentativa de volta aos ideais de colaboração entre 
a arte e o design e de não separação entre os atos de projetar e executar, preco-
nizadas por movimentos do final do século XIX e início do XX tais como o Arts 
and Crafts e a própria Bauhaus, em seus primórdios, porém, em uma realidade 
totalmente diferente daqueles movimentos, atualizada e transformada, sobretu-
do, do ponto de vista tecnológico e de mercado. 

Essa, dentre outras discussões sobre a prática do design dividem as opini-
ões dos profissionais e estudiosos da área. De um lado se colocam os defensores 
do design como uma atividade de caráter tecnicista, voltada à produção em série, 
e, como tal, marcado pela impessoalidade de seu autor ou autores. De outro, 
se colocam os que defendem a idéia do design como uma atividade também 
artística, entendendo-se por isso, a possibilidade de colocar uma boa dose de 
inventividade em um projeto de design. Acreditamos nessa segunda hipótese, a 
de que é possível entender o design como uma prática que incorpora, em seu fa-
zer a natureza criativa e inovadora, que exige exercícios de imaginação, criação, 
inventividade, sem, entretanto, perder a vizualização das necessidades, opor-
tunidades e dificuldades dos processos de produção, comunicação e fruição. 
Recorrer ao acaso e à experimentação, possibilita obter resultados renovados, 
reinventar procedimentos e abrir novas possibilidades e perspectivas a serem 
exploradas. Valoriza a visão crítica e perspicaz do autor em perceber e estimar a 
descoberta e estimula o usuário a realizar esse mesmo exercício. 
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Resumo
Com estas pinturas quero colocar-me como  artista que tenta se elevar ao seu 
próprio mundo, o plano da inspiração pura. Mas aqui esta inspiração é teorizada. 
Se analisarmos este mundo do artista como metafísico, podemos elevar a Arte a 
um  plano superior. Mas ao passo que o trabalho vai ganhando “corpo”, está re-
lação se torna material, e  toda a inspiração artística se acumula na obra de arte, 
ocupando um lugar no mundo e um valor diante deste e, consequentemente, 
nenhum diante da Natureza.

Palavras-chave: artista; presença; natureza; experiência, metafísica.

Abstract
With these paintings I want to put myself as an artist who tries to raise his own 
world, the realm of pure inspiration. But this inspiration is theorized here. If 
we look at this world of the artist as a metaphysician, we can elevate the art to 
a higher plane. But while the work is gaining “body”, this relationship becomes 
material, and all the artistic inspiration accumulates in the artwork, occupying 
a place in the world and a value on this and, consequently, any face of Nature.

Keywords: artist, presence, nature, experience, metaphysics.

Apresento em minha pesquisa em processos de criação, uma série de pin-
turas e texto reflexivo sobre a filosofia de Schopenhauer, assim como um olhar 
crítico sobre a produção de um artista contemporâneo alemão, Anselm Kiefer, 
que, creio, assimila questões do pensamento de Schopenhauer em seu processo 
criador. A pesquisa teórica e iconográfica vem ao encontro das necessidades de 
conhecimento e reflexão que a minha produção plástica impõe, portanto, res-
ponde às demandas intrinsecamente ligadas ao processo criador.

Nas pinturas, utilizo símbolos culturais que, no imaginário humano, 
pode ser remetidos a vários significados, a caveira que está associada à morte, 
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e que mantenho no meu trabalho esse significado cultural. A cruz, que tam-
bém pode vir como elemento que nos remete a uma mortalidade, deve ser 
entendida como a presença da religião. A velha que se desfalece em sua cadei-
ra, torna-se uma figura entregue aos caprichos do tempo. A Esfera que paira 
gigante diante duma cidade, e sob os olhos de um garoto, parte da experiên-
cia filosófica. Do mesmo modo, o balão, sugere uma atividade livre, de gozo 
despretensioso. Estes símbolos marcam a presença humana neste espaço. Ao 
colocar este símbolo em primeiro momento, tento, de forma quase impositiva, 
afirmar minha presença diante deste processo. Vejo isto também como algo 
próprio meu como artista, que sente a necessidade de deportar esta presença 
humano através de uma linguagem visual. Este homem, ou estes desejos são 
num segundo momento devorados por varias outras formas, formas que com-
põem um espaço abstrato deixando o símbolo humano inicial quase invisível, 
no momento que é diluído em meio a outras formas que completam o espaço, 
juntando-se a um todo. Este todo reconheço por natureza, e nós, e todo o resto, 
coisas que existem em função deste.

Diante da certeza da morte, o homem sente a necessidade de criar me-
canismos que amenizem a dor diante desta constatação irreversível. A Religião 
possibilita um certo conforto para o ser humano, diante do mistério e do des-
conhecimento do virá ou deixará de existir após a morte. A forma de Cruz que 
predomina a composição na pintura no 3, é uma menção direta a essa questão. 
A filosofia, tema que inspira e que norteia a criação da pintura n.4, também pode 
se prestar a este serviço de apoio e conforto no momento em que o homem, em 
busca das verdades do universo, tenta encontrar respostas para os enigmas que 
surgem com a presença da face da morte. Diante desta realidade, a fala de Scho-
penhauer vem afirmar:

É, em especial, em torno desse fim que se dirigem todos os sistemas 
religiosos e filosóficos, que são, portanto, como que o antídoto que a 
razão, por força de suas reflexões, fornece contra a certeza da morte 
(SCHOPENHAUER, 1987, p. 23).
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Os símbolos que incorporo nestes espaços, são a elaboração de uma for-
ma, experimentando possibilidades plásticas que correspondam a este imaginá-
rio simbólico, ao partir da realidade humana vivida e percebida. A caveira como 
símbolo em meu trabalho,representada na pintura no 1, é um meio imagético de 
afirmar a existência da morte. Eu, como ser humano que vive as experiências 
da vida, temo a morte e acredito nela como verdadeira, pois sei que, em um mo-
mento indeterminado, seja lá quando, pois desconheço o momento exato que ela 
irá chegar, mas tenho a certeza que coloca desde já minha existência em xeque. 
Tal credibilidade que a morte tem em meus pensamentos se torna irrelevante 
segundo o olhar vindo da Natureza. Para a Natureza, a morte não existe, se não 
na forma de aniquilação absoluta, e para ela, essa morte que concebemos como 
verdadeira, não faz sentido diante de sua totalidade. Do ponto de vista natural, 
esta morte então, não existe, pois ao que se entende, a natureza é constante, 
tudo que existe nela nunca deixa de existir, ao mesmo tempo que da mesma ma-
neira nada se cria, segundo essa concepção de Natureza.

Fig. 01- Sem Título; nanquim e pigmento sobre madeira; 0.80x0,86 m
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A noção de tempo só é assimilada a partir da experienciação/experimen-
tação da ação temporal diante dos elementos percebidos, e no momento que a 
Natureza se coloca num eterno retorno, as noções temporais não mais são per-
cebidas, e tornam-se também indispensáveis e imperceptíveis. A pintura no 2, 
coloca o problema do tempo do ponto de vista da Natureza. A questão do não 
fazer-se presente.

 

Na pintura no 5 apresento um Balão que voa livre e leve. Este, num mo-
mento pode ser entendido como a libertação do homem diante do sofrimento 
existencial. Na medida em que o ser vive o momento de forma a tê-lo como eter-
no, descartando o sofrimento que vem das marcas do passado e que se estende 
num futuro próximo, este momento, se apresentaria como a marca da conquista 
das verdades da natureza? Não. Pois o balão ainda é um símbolo, e os símbolos 
são criados no momento que conhecemos o mundo como representação. Como 
Schopenhauer esclarece:

[...] o que pode explicar é somente o fato de que, em si mesmo, todo nos-
so ser já é vontade de vida, para qual esta vida, pois, tem de valer como 
bem supremo, por mais amarga, breve e incerta que ela possa ser; e pelo 
fato de que a vontade, em si e em sua origem, é cega e desprovida de co-
nhecimento. O conhecimento, ao contrario, bem longe de ser a causa do 
apego à vida, atua em sentido oposto; ele revela o pouco valor da vida, e 
combate, desse modo, o medo da morte. (SCHOPENHAUER, 1987, p. 26)

Toda essa ação impositiva de auto-afirmação, não me leva a esta conquis-
ta, mas ao contrário, tem por conseqüência, minha auto- anulação.

Fig. 02- Sem Título; nanquim e pigmento sobre madeira; 0.78x0.50 m
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As sobreposições e transparências das formas que compõem este espaço re-
presentam a possibilidade que o homem tem de criar um processo a partir de suas 
subdivisões. Cada momento se torna único e expressivo por si só, naquele instante 
em que os resultados surgem nos efeitos da superfície, não totalmente previstos, a 
aparência é revelada e pode por em xeque o conceito de essência. O homem, como 
ser histórico e pensante, torna-se capaz de codificar o tempo a sua maneira, como se 
faz no relógio, onde o tempo não é mais percebido como fluxos com diferentes apre-
ensões , mas subdivido em números, numa decodificação regular, linear e uniforme, 
onde as diferentes apreensões da experiência do devir, deixa de ser considerada.  
Esse instante parte de uma racionalização. A quantidade de sobreposições acaba 
por torná-las despercebidas, ao se tentar destacar uma delas. Mais uma vez temos a 
presença humana relegada a um todo. A autonomia que num momento buscava no 
usufruir da imortalidade daquele instante, a natureza novamente nos engole, mas 
sem uma finalidade, pois para ela, nós como indivíduos, somos irrelevantes. Diante 
do desenvolvimento natural, a consciência humana torna-se invisível ao universo 
e ao tempo a que esta se dispõe. O caráter difuso destas sobreposições tendem a 
afirmar mais ainda esta força que vem de fora, mas não apaga totalmente a figura, 
a fim de se mostrar ainda generosa diante de nossa pequenitude. A neblina que 
aparentemente se mostra ocupando o espaço da tela, trás por si só um caráter típico 

 Fig. 03- Sem Título; nanquim e pigmento sobre madeira; 0.52x0.47 m
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de algo vindo da natureza. A obra do artista contemporâneo alemão, Anselm Kiefer, 
revela em seus procedimentos plásticos a anulação do homem perante a natureza.

O trabalho plástico é para Kiefer, como um ato de conferir sentido, ou 
melhor, como uma tentativa de tal ato, a qual está, evidentemente, sem-
pre também perpassado pela consciência de inutilidade de tentar ultra-
passar a decadência da unidade do homem com o universo, representa-
do como sendo primitivo. (ZWEITE, 1987, p. 09)

E ainda: 

Para um pintor, esta é uma tese surpreendente, e que subjaz a sua obra: 
toda memória está presa a palavra, está amarrada ao nome, ou, de ma-
neira mais geral, às idéias ligadas a tal nome, enquanto que imagens 
fisicamente concreta, a sua corporificação visível, não é mais passível de 
reconstrução, ela se furta.( ZWEITE, 1987, p. 10).

No trabalho de Kiefer, percebo que, a obra, a partir de sua estética, dá 
conta de todo seu significado subjetivo. Já no meu trabalho, diferentemente, o 
próprio fazer torna-se subjugado a uma subjetividade, onde a minha própria ex-
periência como artista é colocada diante da sua anulação.

Toda carga material e espiritual que alimentam estas composições, de certa 
forma, não modificam o processo natural das coisas. Mas estas marcam minha pre-
sença, não para o todo que é a natureza, mas para mim, como homem e artista, no 
confronto com o meu tempo e o meio social e a inevitável inserção nos mesmos. E 
durante todo o fazer destes trabalhos, minha maior preocupação é o quanto aquilo 

Fig. 04- Sem Título; nanquim e pigmento sobre madeira;  0.76x0.49 m
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pode ser belo. Essa percepção, a maneira de se ver diante da arte, me remeta à rela-
ção que Gustav Klimt tinha com sua obra. Ele encontrou na arte puramente decora-
tiva, uma maneira de afirmar sua arte como única e expressiva, alcançando sua au-
tonomia das outras formas de conhecimento. Klimt consegue elevar sua arte a uma 
existência superior, dentro se duas concepções. Klimt atinge esse estado através do 
campo experiencial, de suas vivencias a partir da arte.  Como disse Schorske, “Klint 
tinha sido um artista público. Dirigia suas verdades para o que suponha ser, pelo 
menos potencialmente, a sociedade inteira... Agora ele se retraia à esfera privada, 
tornando-se pintor e decorador.” (SCHORSKE,1973, p. 253).

Nestas pinturas que apresento a relação arte/sociedade parte duma dialética 
entre experiência e pensamento. Concebo primeiramente o desenvolvimento inte-
lectual. Este desenvolvimento é pautado num argumento lúcido em relação ao signi-
ficado simbólico do trabalho, uma análise do homem na relação com sua existência, 
esta relação de vida e morte, que, em meu trabalho, são expressamente exaltadas. 
Mas esta argumentação está profundamente relacionada com o desenvolvimento 
prático do trabalho, que por si só abre espaço para outras e novas questões. Nesse 
decorrer, tento então, de forma impositiva, tornar lúcido qual o lugar da arte diante 

Fig. 05- Sem Título; nanquim e pigmento 
sobre madeira; 0.50x0.90 m
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dessa existência. Diante dessas questões, a obra de Klimt, se apresenta para mim 
ainda como objeto. É imagem, mas uma imagem que ocupa um lugar no mundo, 
e só se torna perceptível através desta presença material. Sua presença orgânica  
torna-se irrelevante  diante da certeza da minha existência, uma existência abstrata 
para os olhos alheios  ,mas fundamentalmente significativa para mim.  Este corpo se 
estende numa vontade cega de vida, a partir do desejo, que é exposto em forma de 
objeto artístico, e num caso mais extremo, através de ilustrações simbólicas destes 
desejos. É esta experiência material do objeto artístico diante do indivíduo que trago 
para o campo da realidade vivida e sentida pelos indivíduos. 

Essas pinturas resguardam, como significado, uma força natural e abstra-
ta, que subtrai o homem e seus desejos.
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DANÇA E VISUALIDADES: UMA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA

Lana Costa Faria*
lanacostafaria@hotmail.com

Centro de Estudo e Pesquisa “Ciranda da Arte”

Resumo
É um objeto de investigação do universo da Dança que trás como reflexão uma 
prática pedagógica vivenciada no curso “Dança, escola e cultura visual: relações 
possíveis” realizado pelo Centro de Estudo e Pesquisa “Ciranda da Arte”. Ao re-
fletir as possibilidades, via imagem, da tomada de consciência corporal e de (re) 
criação de movimentos capazes de contextualizar vozes na maioria das vezes 
ausentes das vivências em dança, no contexto escolar provocando a reflexão da 
estética artística, construindo diálogos. 

Palavras chave: diálogo, dança, educação e visualidades.

Abstract
It is an object of research the world of dance that brings reflection as a pedagogi-
cal practice experienced in the course “Dance, school and visual culture: possi-
ble relations” conducted by the Center for Study and Research “Ciranda the Arts. 
When contemplating the possibilities, via image-making body-consciousness 
and (re) creation of movements able to contextualize voices mostly absent from 
the experiences in dance, in the school of thought provoking artistic aesthetic, 
building dialogues.

Keywords: dialogue, dance, education and visualities. 

Esta experiência traz como reflexão o universo da dança partindo da com-
preensão critica da imagem tendo como base a prática pedagógica vivenciada no 
curso “Dança, escola e cultura visual: relações possíveis”, ministrado no Centro 
de Estudo e Pesquisa “Ciranda da Arte”.  O interesse em tornar o curso citado em 
objeto de investigação nasceu no segundo semestre do ano de 2008, quando pro-
fessores de diferentes áreas vivenciaram a proposta de ensino de dança mediada 
pela discussão entre os diferentes espaços que as imagens ocupam em nossos 
modos de ver no contexto contemporâneo. 

O Centro de Estudo e Pesquisa “Ciranda da Arte” é um espaço de forma-
ção continuada para professores da Rede Estadual de Ensino de Goiás em suas 
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diferentes áreas de formação, não apenas de Artes, embora o foco sejam pro-
fessores modulados na disciplina Arte. Partindo desta vivência e reflexão, uma 
das principais abordagens do curso citado foi pensar como tornar possível, via 
estudo da imagem a tomada de consciência corporal e da criação e (re) criação 
de movimentos capazes de contextualizar vozes na maioria das vezes ausentes 
nas vivências em dança no contexto escolar. 

Considerando que a escola tem um papel social e se configura com em-
bates, tensões e conflitos, partir dessa problematização configura-se a busca por 
saberes significativos que constituem ou possam vir a constituir os diferentes 
espaços de formação identitária tanto de docentes quanto dicentes. Ao analisar 
os relatos dos professores nos cursos que venho ministrando, dificuldades em 
viabilizar metodologias que propiciem a comunicação e o diálogo com universo 
artístico do estudante é uma constante.

Nos encontros, a dança foi abordada como área de comunicação, tendo 
como base a linguagem do movimento segundo Rudolf Laban na relação corpo, 
dança e sociedade. Compreendendo que o ensino da dança no espaço escolar se 
difere de outras práticas e partindo da possibilidade de uma prática para todos. 

No decorrer do curso foram levantadas as seguintes questões pelos pro-
fessores: “a relação das pessoas com a arte ultrapassa as contribuições da escola 
e diz respeito a característica da nossa cultura e cidadania, então qual é o papel 
da escola na relação do cidadão com a arte? Qual o papel da arte na escola e de 
ambas na sociedade?”

Em respostas a estas questões foi proposto no curso, conteúdos específi-
cos do ensino de dança, abordado “Corpo e Ações”, em que o “corpo” responde 
às perguntas: Que corpo é esse que se move? Com o que se identifica? Como? 
Quando? O que se move? O corpo pode ser observado, sentido, dançado quando 
se movimenta? 

Partindo destas reflexões consideramos inúmeros modelos e concep-
ções estéticas via diferentes imagens de “Corpo” que se tem como referencia no 
mundo contemporâneo. Surgiu a idéia de usar a imagem como ferramenta de 
mediação no dialogo entre a concepção de corpo na dança com o universo do 
estudante.
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Foi proposto que as imagens de “Corpo”, ora selecionadas por mim, ora 
pelo grupo, fossem catalogadas e escolhidas partindo da coleta de evidencias de 
gosto pessoal de cada um com a intenção de não centrar-se no significado, mas 
no que significam. Realizando uma desconstrução que permita compreender 
melhor através das imagens, os processos ideológicos pelos quais as produções 
da cultura visual reforçam os discursos sociais, políticos e econômicos do capi-
talismo. 

Tendo refletido muito no estudo destas imagens como meio de aproxima-
ção do universo simbólico e cultural dos participantes do curso foi oportunizado 
a compreensão e reflexão crítica das representações dos artefatos visuais como 
estratégia para dialogar com a dança.

Por meio dessa experiência, foram feitas uma reflexão com o grupo ques-
tionando: o quanto a cultura da imagem e os diferentes modos de ver e olhar 
a sociedade vem influenciando a consciência da cultura corporal na identidade 
dos corpos no universo da dança na educação. O bombardeamento de imagens 
presentes no mundo contemporâneo viabiliza concepções estéticas de corpo 
que não são neutras, inocentes, mas perpassam e integram idéias de valores, 
relações de poder das estruturas sociais que circundam sentidos e significados 
nela implícitos, que muitas vezes são resultados de diversos fatores, pelas quais 
prevalecem os interesses do mundo globalizante. 

A arte educação é um importante mecanismo para a identificação cultural 
e o desenvolvimento individual. Contribui para educação dos sentidos, aguça a 
imaginação, a percepção da realidade, desenvolve a capacidade crítica e política. 
Constrói diálogos nas ações mentais e sensoriais permitindo que os estudantes 
analisem seus contextos e interfiram de modo crítico e reflexivo, mudando a 
realidade analisada.

O uso da interpretação de imagem hoje entre os educadores comprome-
tidos com o desenvolvimento artístico constitui parte fundamental para a educa-
ção, que propõe desenvolver uma pedagogia crítica. As imagens estão impreg-
nadas de sentidos e significados, onde o que vemos tem influencia em nossa 
opinião, mais do que ouvimos ou lemos.

Ao propor o curso me fez pensar na cultura visual, pela aproximação da 
criação de movimentos até á composição, á reflexão sobre as diferentes concep-
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ções de corpo via imagem, meio de se aproximar do mundo simbólico e cultural 
dos participantes que se identificam com a intenção não de centrar-se no signifi-
cado da forma da imagem, mas o que significam. Por meio dessa experiência em 
conjunto com o grupo, á partir de estudos percebemos o quanto á compreensão 
crítica de imagens com seus diferentes modos de ver e de olhar na forma con-
temporânea, vêm influenciando na consciência corporal, social, na identidade 
dos corpos no universo da dança na educação.  Segundo Fernando Hernandez 
(2007)

Os estudos da cultura visual nos permitem à aproximação com estas no-
vas realidades. A partir de uma perspectiva de reconstrução das próprias 
referências culturais e das maneiras de as crianças, jovens, famílias e 
educadores olharem (-se) serem olhados. Reconstrução não somente de 
caráter histórico, mas partir de momento presente mediante o trabalho 
de campo ou análise e a criação de textos e imagens. Reconstrução que 
dá ênfase á função mediadora de subjetividade e das relações, as formas 
de representação e a de produção de novos saberes acerca destas rea-
lidades. (p.23)

Visto que, a cultura visual permite compreender melhor os processos ide-
ológicos pelos quais vêm sendo reforçados os discursos sociais, políticos e eco-
nômicos do modo de produção vigente, quanto mais o jovem estiver exposto às 
mensagens da mídia e da cultura visual maior será a probabilidade de que adote 
atitudes e crenças veiculadas nessas mensagens (GERBNER IN HERNANDEZ, 
2007). 

Estão implícitas, nas imagens, práticas sociais e relações de poder, que 
para nós são fonte de criação de movimentos ainda não construídos, porém de 
significações presentes nos diferentes diálogos com o corpo, influenciando o 
olhar no universo do jovem nos diferentes espaços que ocupam no mundo con-
temporâneo. 

Ler imagens criticamente implica aprender como apreciar, decodificar e 
interpretar imagens analisando tanto a forma que elas são construídas 
e operam em nossa vida, quanto o conteúdo que elas comunicam em 
situações concretas (GIROUX, 1991, p.109).

Nesse sentido uma das principais questões abordadas foi a de tornar pos-
sível por via da compreensão crítica de imagens construir composição em dança, 
provocando a reflexão artística na práxis pedagógica, ao investigar e pesquisar 
com nossos estudantes na construção coletiva de um projeto de trabalho.         



842

Sessão de 
Artigos

(GT2)
Poéticas Visuais

e Processos
de Criação

Este trabalho buscou (re) significar a interpretação de imagens por via da 
produção em dança, reflexão artística e práxis pedagógica no ensino de dança 
ao mediar processos de formação de professores de dança por via do estudo, 
produção e compreensão crítica de imagens. Refletir sobre como a compreensão 
crítica destas imagens e suas representações podem entrar na sala de aula pelas 
aulas de dança, e de que forma tais processos podem tornar-se significativos na 
construção de diálogos entre as ações mentais, sensoriais e corporais, permitin-
do aos estudantes que analisem seus contextos e interfiram de modo crítico e 
reflexivo, mudando a realidade analisada.

A primeira etapa se constituiu no levantamento da bibliografia relacionada 
ao campo de estudo. Com base na análise da bibliografia selecionada, investi-
gar quais diálogos os trabalhos desenvolvido na turma do segundo semestre de 
2008 estabeleceram com o referencial teórico proposto e pesquisado.

Após a análise, reconstruir a proposta pedagógica do curso, com base 
nas reflexões obtidas do estudo bibliográfico. Como também colher informações 
com os professores que conseguiram construir e executar esse projeto na sua 
escola. Dentre os alunos do ano de 2008, uma professora executou o projeto 
em uma escola inclusiva com portadores de necessidades especiais, na maioria 
deficiência auditiva (D.A.), com a mediação de imagens conseguindo aproximar 
e dialogar com universo artístico do aluno, foi bem sucedida.

A próxima etapa será vivenciar a proposta pedagógica em uma nova tur-
ma, e esta deverá construir um projeto de trabalho utilizando essa metodologia 
de acordo com sua realidade.             
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Resumo
Este artigo é resultado da primeira fase de pesquisa do projeto intitulado Segun-
da Pele. Desenvolvido junto ao Programa de Pós Graduação em Artes, no IDA/
UnB orientada pela professora Dra. Suzete Venturelli. Essa etapa está no âmbito 
da estamparia digital, da internet e das redes sociais, cujo foco estabelece a re-
lação imagética entre o ciberespaço, o usuário e a roupa que ressalta a estampa 
personalizada gerada no sistema digital. Baseado nas teorias de Manuel Castells, 
Pierre Lévy, Suzana Avellar, Nízia Villaça e Venturelli apresentamos, em breves 
palavras, a personalização do corpo e do sujeito no ciberespaço.

Palavras-chave: estamparia, moda, ciberespaço e redes sociais

Abstract
This article is the result of the first phase of the research project entitled Second 
Skin that has been developed by the Graduate Program in Arts at the IDA / UnB 
guided by Professor Dr. Suzete Venturelli. This stage is being designed as part 
of digital printing, Internet and social networking, focused imagery establishes 
the relationship between cyberspace, the user and clothing that highlights the 
custom pattern generated in the digital system. Based on the theories of Manuel 
Castells, Pierre Levy, Susan Avellar, Nizia Villaça Venturelli we present, in short, 
the customization of the body and the subject in cyberspace.

Keywords: print, fashion, social networks and cyberspace

Introdução

A produção de sentidos1 e imagens tem passado por mudanças significa-
tivas na era digital2. Estamos cercados por possibilidades que têm penetrado as 
atividades humanas e suas relações sócio-culturais. Somos instigados a interagir 
e a participar com e através dos novos meios eletrônicos e do universo ciberné-
tico, nos permitindo uma “atualização” imediata com o mundo.  Toda essa tecno-
logia da informação3 tem proporcionado, também, diversas ferramentas criativas 

* Graduada em Design 
de Moda pela  UFG/
GO. Desenvolveu seu 
projeto de mestrado sobre 
estamparia digital através 
da gravura, na mesma 
instituição. Seu doutora-
do na UnB envolve arte, 
moda, tecnologia têxtil e 
estamparia digital.
1 Os processos de subje-
tivação são sempre mais 
complexos e dependem 
d agenciamentos que 
comportam elementos 
heterogênios, tanto de 
ordem biológica, quando de 
ordem social, maquínica, 
gnosiológica ou imaginária. 
[...] sublinhando em Arthur 
W. Frank como os sistemas 
sociais são construídos a 
partir das ações do corpo 
que por sua vez recebem 
destes mesmos sistemas 
tarefas que são negociadas. 
As categorias do “desejo”, 
do “controle” e das “rela-
ções com os outros” e “com 
o próprio corpo”, como de-
monstra o autor, propiciam, 
na sua dinâmica, diferentes 
configurações do estatuto 
corporal em que a discipli-
na, o narcisismo, o domínio 
e a abertura comunicativa 
entram em jogo e produ-
zem sentidos. (VILLAÇA, 
Nízia. 2007, p. 28).
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para o desenvolvimento imagético e a ampliação dos relacionamentos entre os 
atores sociais4 e o mundo.

Nessa perspectiva abordamos, ao longo deste artigo, como a idéia de cria-
ção e a ferramenta criativa de geração de imagens digitais estão sendo desenvol-
vidas, na fase inicial da pesquisa – Segunda Pele,  tendo como pano de fundo a 
relação  entre arte, moda e a  tecnologia da informação. 

O espaço cibernético tem proporcionado uma investigação constante no 
que diz respeito à produção de novos sentidos, universos, objetos e “vidas ar-
tificiais5”. As possibilidades de expressão em um amplo espaço digital têm ins-
tigado e consolidado as diversas facetas de se pensar e criar os objetos de arte 
e moda, com e para os atores sociais, principalmente, no que diz respeito às 
comunidades virtuais – ou, redes sociais. Partimos do pressuposto de que pode-
mos construir outros diálogos e possibilidades a todo o momento, no universo 
digital. Experimentamos, apresentamos e consolidamos outras formas de sentir, 
fazer e interagir através do cibernético. Somos parte de uma estética digital6 em 
constante mudança. 

Para essa fase da pesquisa, propomos um software/aplicativo – DPSW – 
(Digital Print Software Web) para a geração de estampas digitais personalizadas. 
Aspecto que possa caracterizar uma identidade real ou abstrata, do usuário. O 
mecanismo de criação dessas estampas parte da seguinte linha: os conceitos de 
moda, como individualização e fenômeno social; os conceitos da arte, como o 
imaginário e o acaso e a tecnologia, com a agilidade nas informações e simulação 
através das comunidades virtuais.

Partimos do conceito de redes sociais de Castells (2009), cuja idéia central 
estabelece uma relação de comunicação e trocas de informações com interesses 
comuns em um espaço digital infinito. As possibilidades de produzirmos outros 
conceitos, outros sujeitos, outras artes  e outras relações são, dessa forma, uma 
realidade global e que tende a expandir-se através de novas interfaces, tecnolo-
gias e o próprio espaço digital social.

Nessa fase da pesquisa para cada informação imagética gerada, ou seja, 
as estampas personalizadas – várias possibilidades de modificação visual pode-
rão ser sugeridas. À medida que outros usuários apresentarem suas opiniões 
e postarem seus comentários sobre essas estampas, outras possibilidades po-

2 Digitalizar uma informa-
ção consiste em traduzi-la 
em números. Quase todas 
as informações podem ser 
codificadas desta forma. 
Por exemplo, se fizermos 
com que um número 
corresponda a cada letra 
do alfabeto, qualquer texto 
pode ser transformado em 
uma série de números. 
[...] As imagens e os sons 
também podem ser digita-
lizados, não apenas ponto 
a ponto ou amostra mas 
também, de forma mais 
econômica, a partir de 
descrições das estruturas 
globais das mensagens 
icnonográficas ou sono-
ras. Em geral, não importa 
qual é o tipo de informa-
ção ou de mensagem: se 
pode ser explicitada ou 
medida, pode ser tradu-
zida digitalmente. (LÉVY, 
Pierre, 1999, p. 50).
3 Como tecnologia, 
entendo, em linha direta 
com Harvey Brooks e 
Daniel Bell, “o uso de 
conhecimentos científicos 
para especificar as vias de 
se fazerem as coisas de 
uma maneira reproduzí-
vel”. Entre as tecnologias 
da informação, incluo, 
como todos, o conjunto 
convergente de tecnolo-
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derão surgir, modificando a primeira imagem existente.  Para William Mitchell 
(1995-1999) citado por Castells, (2009, p. 443):

[...] estão emergindo on-line novas formas de sociabilidade e novas for-
mas de vida urbana, adaptadas ao nosso novo meio ambiente tecnológi-
co. E em um dos primeiros estudos psicanalíticos dos usuários da Inter-
net (na verdade membros de um grupo Multi Users Dungeons – MUDs), 
Sherry Turkle demonstrou que, sim, os usuários interpretavam papéis 
e criavam identidades on-line. Mas isso gerava uma sensação de comu-
nidade, mesmo que efêmera, e talvez trouxesse algum alívio a pessoas 
carentes de comunicação e auto-expressão. [...] As comunidades virtuais 
oferecem um contexto novo e impressionante, no qual podemos pensar 
sobre a identidade humana na era da Internet.

Para Alain Renaud (1989) citado por Annateresa Fabris (2009), estamos 
vivendo a simulação interativa constante:

Deixando de lado o conceito de imagem em prol da noção de “visibilida-
de cultural”, Renaud convida-nos a pensar nas transformações advin-
das dos processos de simulação interativa, que permitem antecipar o 
real físico, reproduzi-lo e manipulá-lo. Dentro dessas novas estruturas, 
aquela que o autor denomina “imagem espetáculo” é substituída pelo 
“simulacro interativo”, o que gera uma transformação radical não apenas 
do conceito de representação, mas, sobretudo da relação com o real. A 
imagem deixa de ser o antigo objeto óptico do olhar para converter-se 
em imagirie (produção de imagens), práxis operacional que insere o su-
jeito numa “situação de experimentação visual inédita”, acrescida pela 
possibilidade de integrar outros registros da sensibilidade corporal [...] 
(2009, p. 201).

 Essa experimentação simulada é resultado do próprio caminho que a arte 
foi promovendo com a diversidade de técnicas decorrentes de épocas diversas. 
Nas discussões sobre interatividade, participação e inovação, é notório como os 
equipamentos tecnológicos atuais podem se desdobrar em inúmeras criações 
que transitam, hoje, pelos conceitos da tecnociência, do pós-humano e do pós-
-biológico. Reconfiguramos e reprogramamos idéias e conceitos na era do hiper-
modernismo, como afirma Lipovetsky (2004).  Estabelecemos outras relações 
com o próprio corpo e com o outro. 

Dentro do espaço cibernético podemos nos libertar de determinadas re-
gras e estabelecer novas relações. Essa hipótese nos ajuda a refletir sobre a infi-
nidade de idéias que podem ser geradas no espaço numérico. Nesta perspectiva 
podemos experimentar e concretizar outras possibilidades imagéticas. De certo 
modo, podemos nos reinventar e estabelecer outras relações sociais diferentes 
daquelas que fazem parte de nosso cotidiano. 

gias em microeletrônica, 
computação (software 
e hardware), telecomu-
nicações/radiodifusão, 
e optoeletrônica. Além 
disso, diferentemente de 
alguns analistas, também 
incluo nos domínios da 
tecnologia da informação 
a engenharia genética e 
seu crescente conjunto 
de desenvolvimentos e 
aplicações. Isso se deve 
apenas ao fato de a enge-
nharia genética concen-
trar-se na decodificação, 
manipulação e conseqüen-
te reprogramação dos 
códigos de informação da 
matéria viva. (CASTELLS, 
Manuel, 1999, p. 67)
4 Ver, Pierre Lévy, 1999
5 O termo “Vida Artificial” 
foi citado pela primeira 
vez pelo pesquisador 
Cristopher Langton na 
década de 80, para espe-
cificar uma nova ciência 
emergente. Esta ciência 
proposta por Langton, 
coloca em discussão 
conceitos que eram 
explicados pela ciência, 
isto é, conceitos físicos e 
biológicos acerca da vida 
e todas as suas etapas: 
crescimento, evolução, 
mutação, reprodução e a 
própria ausência de vida. 
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A internet como ferramenta na geração de estampas

Com um número crescente de navegadores pela internet a troca de infor-
mações e relações tem ampliado as possibilidades de trabalho e novas ferramen-
tas de criação. Esse atual contexto tem dinamizado diversas áreas, entre elas, a 
arte, a moda e o design. Junto com tantas novidades e expectativas, somos leva-
dos a nos atualizar constantemente para que possamos compreender o mecanis-
mo de inovação e exigência dentro desta nova relação sócio-cultural-tecnológica. 

Pelo espaço cibernético, pessoas trabalham, se divertem, compram e se re-
lacionam ampliando a interação e a formação de novos grupos e interesses. Nesse 
contexto, as redes sociais se ampliam e, claro, marcas de moda, empresas têxteis, 
entidades, designers, artistas, estudantes e, vários outros tipos de sujeitos se in-
serem nesta realidade mundial. Nessa dinâmica vemos nascer propostas criati-
vas de trabalho, onde pessoas e, ou empresas estabelecem um ritmo diferenciado 
para suas relações, criações e negócios – grandes, médios ou pequenos. 

Nos dias de hoje, com os recentes progressos da ciência e da tecnologia 
e com as novas possibilidades abertas à informação, os suportes das redes en-
contram-se cada vez mais globais. O desenvolvimento das TICs (Tecnologia da 
Informação e Comunicação) e, em particular, a Internet, cria uma novidade para os 
serviços tradicionais de informação. O potencial de constituição de redes, colabo-
ração e digitalização modificam substancialmente as funções de aquisição, arma-
zenagem e disseminação da informação, do conhecimento e do potencial criativo.

Dessa forma, a nova forma de sociabilidade,  conforme Howard Reingold, 
em seu livro Virtual Communities, de 1993, citado por Manuel Castells (2009) de-
fende com ênfase o nascimento de uma nova forma de comunidade, que reúne 
as pessoas on-line ao redor de valores e interesses em comum. E neste sentido, 
acordamos com Pierre Lévy:

Entre os modos de conhecimentos trazidos pela cibercultura, a simulação 
ocupa um lugar central. Em uma palavra, trata-se de uma tecnologia intelec-
tual que amplifica a imaginação individual (aumento da inteligência) e per-
mite aos grupos que compartilhem, negociem e refinem modelos mentais 
comuns, qualquer que seja a complexidade deles (aumento da inteligência 
coletiva). Para aumentar e transformar determinadas capacidades cogniti-
vas humanas (a memória, o cálculo, o raciocínio especialista), a informática 
exterioriza parcialmente essas faculdades em suportes digitais. Ora, uma vez 
que esses processos cognitivos tenham sido exteriorizados e reificados, 
tornam-se compartilháveis e assim reforçam os processos de inteligência 
coletiva... se as técnicas forem utilizadas com discernimento (1999, p. 165).

A Vida Artificial, ou ALife 
(Artificial Life) como é 
conhecida, surgiu da mis-
tura de várias disciplinas. 
Inicialmente, foi consi-
derada apenas como um 
movimento passageiro de 
crítica às teorias clássicas, 
porém ela conseguiu re-
conhecimento acadêmico 
e atualmente é o principal 
pivô da recuperação das 
antigas introspecções 
sobre a realidade de um 
mundo cibernético e a 
construção de vida in 
cílico (formas de vida ba-
seadas no silício e não no 
carbono). [...]Vida Artificial 
pode ser definida como 
“vida feita pelo homem ao 
invés de pela natureza”. 
Na prática, a biologia é 
o estudo científico da 
vida na Terra baseada 
em Carbono. Já que este 
é a única forma de vida 
disponível para estudo, 
este novo ramo da ciência, 
Vida Artificial, tem por 
objetivo estudar a vida na-
tural tentando reproduzi-la 
por meios artificiais. Ao 
contrário da biologia que 
individualiza os organis-
mos para ver como estes 
funcionam, ALife tenta 
agrupar sistemas que se 
comportem como orga-
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O cibernético amplia a dinâmica da interação entre as informações do indiví-
duo com a máquina e o próprio mundo, podendo manipular os códigos visuais, redi-
mensionando-os às outras possibilidades estéticas. O espaço cibernético, ao ser uti-
lizado pelo usuário, amplia a comunicação coletiva e a sua participação (CASTELLS, 
2009). Dentro desses aspectos, é possível pensar o desenvolvimento de uma poética 
artística a partir das redes sociais cujos atores  possam interagir uns com os outros, 
ampliando os meios para se socializarem não só por textos, mas por imagens, por 
música ou por aspectos sensórios que se expandem para além do cotidiano. Assim, 
o corpo globalizado amplia os desejos dos usuários permitindo aspectos que se 
apropriam de funções computacionais diversas para a criação de novas imagens.

O desenvolvimento de um processo de geração de estamparia digital, atra-
vés da internet – ou melhor - de redes sociais específicas, pode expandir a ma-
neira como pensamos a diferenciação e a individualização das imagens digitais 
de hoje. Essa imagem digital tratada em nosso trabalho é formatada a partir da 
tradução dos aspectos pessoais do sujeito. 

Todo o mecanismo para a geração de estampas parte de um software 
específico. Esse trata as características pessoais, como físicas e psicológicas, 
preenchidas pelos usuários no site desse trabalho: www.textilskin.com7 cujas 
personalidades poderão ser modificadas a qualquer momento. Tudo dependerá 
da aceitação ou não, pelos usuários, dessa nova identidade apresentada através 
da imagem numérica.

A partir do mês de junho, todo o sistema estará em teste com vários usu-
ários. De qualquer lugar poderão participar do processo de desenvolvimento de 
estampas conferindo depoimentos e, dando sugestões de alterações nas estampas 
de outros usuários. No site haverá, ainda, a liberdade de escolhas para montagem 
da própria roupa personalizada e adaptada ao biótipo do usuário específico. 

A idéia de se trabalhar com a geração de estampas digitais personalizadas, 
através das redes sociais, nasceu da curiosidade em se pensar outras formas 
de desenvolvimento de uma nova identidade para o usuário. Através do mundo 
imagético digital, podemos aliar os conceitos de personalização da moda e do de-
sign, os processos de experimentação sensória da arte e as técnicas avançadas 
da informática. Algo que permite os usuários apresentarem e desenvolverem 
seu próprio mundo imagético. Reproduzindo-o em qualquer tipo de suporte seja, 
roupas, tecidos ou objetos de decoração. 

nismos vivos.(CALEGARI, 
Geraldo Volpato Júnior; 
NAGEL, Maria Tereza. 
Vida Artificial - - Depar-
tamento de Informática e 
Estatística,Universidade 
Federal de Santa Catarina  
- UFSC, 2003. Disponível 
em: http://www.nce.ufrj.
br/GINAPE/VIDA/downlo-
ad/VIDARTIFICIAL.pdf). 
6 Ver GIANNETTI, Cláudia, 
2006.
7 Site da pesquisa que 
está sendo finalizado para 
lançamento em junho. 
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O processo de participação no site pode ser comparado a um jogo ele-
trônico, onde seus competidores possuem a chance de continuarem jogando. 
Finalizam e salvam parte do processo já executado. Ou, iniciam tudo novamente. 
No nosso caso, o usuário poderá preencher seus dados e obter uma estampa, 
salvar e fazer novas propostas. Poderá cancelar tudo e iniciar novamente. Poderá 
interferir no perfil de outro usuário, salvar e inserir outros elementos. Constan-
temente, poderemos obter novos resultados visuais, sem perder os dados já efe-
tuados.  A idéia é que possamos possibilitar uma rede que estará em constante 
crescimento e evolução numérica.

O mecanismo de geração de estampas funcionará a partir do armazena-
mento de dados pré-estabelecidos pelo sistema, onde há uma diversida-
de de variáveis gráficas e de cartela de cores, cujas imagens poderão ser 
geradas. As informações abaixo exemplificam o mecanismo do sistema 
que vem sendo desenvolvido para atender a primeira fase da pesquisa 
– Segunda Pele.

Sexo Cor de pele Biótipo Peso
Tipo de 
cabelo

Estatura Personalidade

Feminino Negra Corpo oval 60kg
Anelado 

preto
1:65 idealistas

Feminino Branca
Corpo 

retangular
60Kg Liso loiro 1:80 racionais

Masculino Moreno Ectomorfo 60kg
Anelado 

Ruivo
1:75 guardião

Masculino Pardo Mesomorfo 85kg Liso preto 1:85 artesão

Uma das análises a serem observadas nesta fase do projeto é a sensação 
dos usuários ao verem seus aspectos físicos e de personalidade transformadas 
em imagens digitais - estampas e, depois reproduzidas em peças do cotidiano, 
como a roupa, por exemplo. 

Estampas – simuladas e impressas

A técnica de estamparia junto com os aperfeiçoamentos técnicos do têxtil 
foi utilizando e adaptando todos os recursos técnicos disponíveis em cada época 
para proporcionar novas formas de reprodução da imagem. Historicamente, ob-
servamos que o stêncil, a calcogravura e/ou a xilogravura  serviram, por muitos 
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anos, para a reprodução e criação de inúmeras imagens, paisagens, fatos histó-
ricos e textos em papel até tecidos de fibra natural, como a seda.  Segundo Dinah 
Pezzolo (2007), a idéia de estamparia, ou melhor, de criação de imagens surge 
muito antes de se pensar na própria produção dos tecidos. Conforme a autora, a 
estampagem surge pela vontade de decorar e se decorar.

A criação de estampas pelo homem foi motivada pela necessidade de colo-
rir e decorar seu meio ambiente. Esse tipo de trabalho teve início na Índia 
e na Indonésia, de onde chegou aos países do Mediterrâneo. Nos séculos 
V a C. e IV a C. os egípcios já dominavam as técnicas, utilizando sustâncias 
ácidas e corantes naturais. [...] Gravuras européias serviam como modelo 
para tinturas indianas; figuras clássicas se misturavam a flores estilizadas 
e sem profundidade, caules ondulantes, enfim, uma botânica decorativa 
que dava prioridade à elegância das formas e à beleza das cores. [...] A 
Itália já praticava a estampagem têxtil no século XVI por meio de madeira 
gravada. O método se espalhou a outros países, especialmente França e 
Inglaterra. [...] No século XVIII, carimbos de metal para imitar a estampa 
batik passaram a ser usados na Europa. As técnicas foram aperfeiçoadas, 
fazendo com que certas manufaturas se tornassem famosas nesse tipo de 
trabalho. Entretanto, uma novidade estava por vir: no fim desse mesmo 
século, a invenção do cilindro para estampar daria início a uma nova era 
na área têxtil. (PEZZOLO, 2007, p. 185).

Dessa forma, observamos que a reprodução de imagens foi promovendo um 
ciclo dinâmico na produção de objetos e dos sentidos. Imagens de grande porte, 
delicadas ou repletas de detalhes podiam ser reproduzidas e pensadas de diversas 
formas.  Atualmente, as técnicas de reprodução de imagens, no caso, a estamparia 
recorre aos meios computacionais, por serem cada vez mais dinâmicos e globais, 
substituindo o trabalho artesanal caracterizado pela técnica da gravura ou similares. 
Tem ocorrido uma constante estruturação e adaptação no sistema da moda e na 
indústria têxtil para o alcance da  inovação. Esse aspecto tem conferido peças com 
formas, detalhes, acabamentos e materiais cada vez mais diferenciados.

Dessa maneira, pensar a técnica da estamparia através das redes sociais,  
confirma a busca pelas possibilidades que cada época permite trabalhar e desen-
volver. Além disso, não só podemos agilizar o processo, como estabelecermos 
um outro mecanismo de criação de imagens, cujo foco está em proporcionar 
formas de expressão visual, interação e exclusividade.

Na contemporaneidade, tudo se expande por meio das tecnologias da in-
formação. Segundo Lúcia  Santaella (2009, p. 499) “A tecnologia é um ingredien-
te da cultura contemporânea”. Essas tecnologias proporcionaram e têm trazido 
várias possibilidades técnicas que instigam a produção criativa. Para Diana Do-
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mingues (2009, p. 36) “A imagem não é mais tratada em sua superfície, mas ma-
nipulada por interfaces, assumindo estados mutantes por experiências vividas 
pelo sujeito interfaceado com tecnologias interativas”. O nosso processo de de-
senvolvimento da imagem é configurado junto ao interator que, com a agilidade 
através da internet, também, participará do processo de criação e reflexão sobre 
as informações geradas.

Não estamos aqui, tentando propor uma metodologia de trabalho que mi-
nimizará em 100% a produção de estamparia ou um inédito processo artístico 
de desenvolvimento de imagens. A intenção neste artigo é apresentar como o 
diálogo  entre moda, arte e tecnologia tem proporcionado um mecanismo híbrido 
de processos de criação e experimentação. Onde visualizamos atividades colabo-
rativas entre as diversas áreas do conhecimento, que resultam em pesquisas e 
atividades dinâmicas e pertinentes às expectativas dos dias atuais.

Segundo Oliver Grau (2007, p. 400), “Grande parte dos recursos imagé-
ticos de nosso ambiente natural é combinada com imagens artificiais para pro-
duzir realidades mistas, nas quais com freqüência é impossível distinguir entre 
simulacro e original”. De certo modo, a produção de imagens, objetos vestíveis, 
materiais têxteis ou de decoração que transitam pelas experimentações tecno-
lógicas podem traduzir em formas, linhas e materiais, outras formas de criação 
poética, congregando um conjunto de propostas sofisticadas e impactantes. Para 
Venturelli (2004, p. 157): 

Busca-se uma estética que mergulhe na produção de novos infinitos a 
partir de uma imersão na finitude sensível, infinitos não só carregados de 
virtualidade como também de potencialidades atualizáveis, distinguindo-
-se dos universais catalogados pelas artes, a filosofia e a psicanálise tradi-
cionais – não xenófoba, não racista, não falocrática, uma estética com um 
novo amor pelo desconhecido, em que se inclua o inconsciente maquínico 
e a produção inter-subjetiva, decorrente dos problemas do conhecimento 
cada vez mais “polidisciplinares, transversais, multidimensionais, trans-
nacionais, globais, planetários, enfim.”(MORIN, 1999. p. 13).

Dentro de uma série de trabalhos desenvolvidos, em parceria com empre-
sas e colaboração com outras áreas, a preocupação com o não usual e com a tec-
nologia é uma constante, percebida pelo próprio usuário. Dessa maneira, parte 
desta pesquisa pretende expandir o campo das possibilidades de criação e inves-
tigação no que diz respeito à tecnologia da interação, arte, design e moda. Neste 
contexto, a experiência é um termo que faz parte do processo de concepção que 
envolve essas áreas e, cujos resultados podem ser modificados constantemente. 
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No caso desse trabalho, o usuário experimenta e participa de um processo de 
concepção de imagens – estampas personalizadas. 

O público está envolvido e faz parte de um ato compartilhado com a tec-
nologia, numa prática comunicacional pela troca entre o processo cog-
nitivo e as metáforas dos discursos artísticos e do processamento de in-
formações pelo sistema artificial. Mecanismos de controle e de interação 
incluídos nas regras de um programa de computador, e às vezes por um 
software em níveis de segunda interatividade, tornam o público parte 
do sistema, envolvendo-o numa “realidade engenheirada, programada”. 
(DOMINGUES e REATEGUI, 2009, p. 275).

Esse aspecto confirma a possibilidade de pensarmos as redes sociais, não 
somente como espaços de relacionamentos, mas como um sistema de trocas 
simbólicas, perceptivas e de criação imagética, cujo usuário – ou melhor – o ator 
social participa ativamente do processo de concepção visual e de um  pensa-
mento sobre a criação artística, tecnológica e sócio-cultural no próprio espaço 
cibernético.

Reflexões Finais

A metodologia de trabalho para esta primeira fase da pesquisa tem uma 
abordagem com ênfase no método da transdução, e que significa a ampliação do 
campo da comunicação e interação através das tecnologias eletrônicas, segundo 
Mônica Tavares e Julio Plaza(1998, p. 107). O processo criativo dessa fase do traba-
lho tem seguido o modelo abaixo, tomando como base a necessidade prevista para 
o funcionamento do software para a geração de estampas digitais personalizadas.

Usuário (interator) > Máquina (computador) – Rede de conexão(por meio 
do site) >  Processamento de dados    (estampas virtuais) > Reprodução em pe-
ças do cotidiano

A interatividade pode então ser definida como o feedback indispensável para 
propiciar a efetiva participação entre o criador, o computador e o objeto que 
se esteja a idealizar [...] O feedback em tempo real implica a transformação 
dos dados estruturais de uma dada informação. Ao se colocar como ferra-
menta alimentadora do insight criativo, a interatividade é um procedimento 
que, potencialmente, assegura uma modificação substancial na relação en-
tre artista, espectador e objeto criado, por permitir a instauração de proces-
sos de criação coletivos.  (TAVARES e PLAZA, 1998, p. 104-105)
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Dessa forma, como em (COUCHOT, 2003) as informações externas do mun-
do real são desmaterializadas nas relações homem e máquina, constituindo-se em 
possibilidades que serão codificadas no espaço numérico. Portanto, trabalhar com 
as redes sociais é permitir que os interatores criem, livremente,  identidades di-
ferentes daquelas utilizadas no cotidiano, possibilitando a transformação de suas 
próprias sensações no decorrer do processo de configuração da estampa digital.  
Portanto, o corpo globalizado pode expandir os desejos permitindo diversidades. 
Usuários e tecnologias se mesclam fazendo parte um do outro.
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PAISAGEM MISTURADA, CORPO ACOPLADO: 
CONDIÇÃO HUMANA EM INTERAÇÕES EXPANDIDAS.

Leci Augusto*
leciaugusto@gmail.com

Universidade de Brasília/LART

Resumo
Este artigo se propõe apresentar algumas reflexões sobre o projeto artístico – 14 
Bis, realizado por ocasião dos 50 anos de Cidade de Brasília. O projeto foi desen-
volvido em colaboração no LART-Laboratório de Pesquisa em Arte e TecnoCiên-
cia – UnB/FGA e  pretende discutir alguns conceitos relevantes sobre a arte e a 
tecnociência,  que possibilite o pensar a poética artística e as novas tecnologias 
não como extensões do próprio homem, mas como um  campo humano onde 
convivem a natureza e a cultura. Esta experiência artística faz parte da pesquisa 
de doutorado, que se delineia como uma pesquisa prática-teórica, para compre-
ensão da reengenharia dos sentidos.

Palavras-chave: realidade misturada; corpo acoplado; sensorialidade

Abstract
This article aims to present some reflections on the art project - 14 Bis, held du-
ring the 50 years City of Brasilia. The project was developed collaboratively in the 
laboratory of Research in Art and Technoscience - LART / UnB / FGA and discus-
ses some relevant concepts on art and technoscience, which allows the poetic 
artistic thinking and new technologies not as extensions of man himself, but as a 
field where live human nature and culture. This artistic experience is part of Phd 
degree  research, which posits a theoretical-practical research to understand the 
reengineering sensoriality

Keywords: mixed reality, coupled body; se  nsoriality

Nesta idade elétrica nos vemos a nós próprios 
como sendo traduzidos cada vez mais em infor-
mação, movendo-nos para extensão tecnológica da 
consciência.

Marsahall McLuham
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em Artes e Tecnologia pela 
Universidade de Brasília, 
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pesquisa em Arte e Tecno-
ciência na Universidade 
de Brasília/ PPG ARTE. 
Nosso estudo centra-se na 
criação e produção artís-
tica multimídia. Estudos 
apontam para novas for-
mas de sentir no diálogo 
entre o corpo e o sistema 
artificial. Sinais biológicos, 
linguagem e cultura, arti-
culam-se como sistemas 
cognitivos que usam a 
comunicação como modo 
de reprodução autopoi-
ética. http://lattes.cnpq.
br/7515935523177648
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O Mundo não para, muito se tem falado sobre as novas técnicas de trans-
missão de informações e dos avanços da arte e da tecnociência, e suas ações 
continua modificando o espaço e o tempo, as relações sociais, a economia, o 
corpo e a própria cultura. Há uma dissolução dos limites nas diversas áreas do 
conhecimento, nas esferas da arte, da ciência e da tecnologia, tem permitido 
repensar a noção de arte que implicam na estética, no corpo/vida e na própria 
noção de realidade/espaço compartilhado.

A realidade se constrói na interpretação de cada indivíduo, cada indivíduo 
transforma a realidade em matéria para que outro possa participar da constru-
ção da mesma – realidade conjunta –, que está sempre expandida. Tudo que os 
indivíduos transformam e materializam através das tecnologias e das mídias ex-
pande a realidade e conseqüentemente materializa o imaginário. 

E com isso, novas formas de sentir. Admiti-se que a mais importante des-
sas mudanças seja a cultural, já que ela conduz a “materialização do velho ideal 
dos grandes humanistas, a saber, o homem universal” (SCHAFF, 1995, p. 71), 
para o autor, o homem é universal em dois sentidos: no que se refere a sua 
formação global e quanto libertar-se da cultura nacional. Esse homem universal 
integra as novas tecnologias da informação como processos a serem desenvolvi-
dos nas várias áreas do conhecimento que comungam com os mesmos objetos 
e inter-relacionam- se por mútuas relações de saberes. 

Roy Ascott1 (2009) afirma que estamos na época de transformação que gera 
novas formas de conhecimento, comportamento e comunicação, novos sistemas 
e estruturas, cujos efeitos serão sentidos na arquitetura, entretenimento, aprendi-
zagem, produção industrial, nos mercados de consumo, nas fronteiras nacionais 
e nas características geofísicas. E neste sentido, somos solicitados para  resolução 
de nossos problemas, repensados e projetados em  novas iniciativas em redes de 
conhecimentos a partir da abordagem transdiciplinar e colaborativa. 

Ciência, Arte e Tecnologia repensam suas interações, motivadas pelas 
possibilidades do pensamento transdisciplinar na criação de novos conceitos 
para a construção do campo crítico, prático e teórico da relação da Arte e da 
Tecnociência na cultura da simulação. Diana Domingues (2009) aponta que os 
estudos por abordagens metodológicas de botton-up, “possibilitam a construção 
da inteligência coletiva, criada a partir de pesquisas experimentais que misturam 
a racionalidade, a intuição e emoção”. 

1 Teleconferência. CIAN-
TEC, Aveiro, PT, out.2009. 
Congresso Internacional 
de Novas Tecnologias e 
Comunicação. http://www.
ciantec.net/
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Neste momento global da evolução cultural, com as pesquisas em  Rea-
lidade Virtual (RV) e Realidade Aumentada (RA) Para Realidade Misturada (RM),  
se observa que a realidade é permanentemente moldada pelas práticas sociais 
em toda a sua diversidade, fazendo com que novos padrões para a existência 
humana sejam (re)descobertos, (re)apropriados e (re)incorporados.

14 Bis - Paisagem misturada

O projeto 14 Bis3 foi realizado com a pretensão de homenagear o pensa-
mento cultural brasileiro ao recriar o invento de Santos Dumont em imagem 3D. 
Para que a obra exista em realidade aumentada e misturada foi necessário mod-
elar o avião do Santos Dumont utilizando o software livre Blender; hospedar suas 
informações em um banco de dados no servidor do projeto WIKINARUA4; fazer a 
medição do ponto de aparição, por GPS (Global Positioning System) das coordenadas 
geodésicas (latitude, longitude e altitude) utilizando um celular, para posicionar 
o objeto modelado no local exato de aparição. Nesse sentido, foi realizada uma 
programação de desenvolvimento de software no navegador livre de realidade au-
mentada Layar, para visualizar, a partir da câmara fotográfica do celular- cell Can-, 
a mistura das informações do banco de dados conectado a internet sobre a paisa-
gem urbana. Esse sistema complexo só é compatível para celulares que possuem 
o sistema operacional livre, código aberto Android 2.0. O projeto  foi realizado co-
laborativamente, em homenagem ao aniversário de 50 anos da Cidade de Brasília 
e teve  como referência poética a música Tropicália de Caetano Veloso. 

Figura 1: 14Bis. Foto: Leci Augusto, 20102.

2  Figuras. Disponível em: 
http://artetecnociencia.
blogspot.com/ . Acesso em 
22 abril 2010. 
3 Este trabalho foi desen-
volvido pelo Laboratório 
de Pesquisa em Arte e 
TecnoCiência/LART da 
Universidade de Brasília/
Gama (FGA)  coordenado 
pela prof. Dra. Diana 
Domingues e faz parte do 
projeto Games em Reali-
dade Aumentada (GRA) 
coordenado por Msc. 
Camila Hamdan. 

Equipe14-Bis:

.Dra. Diana Domingues 
– Pesquisadora Visitante 
Nacional Sênior - PVNS/
CNPq, Programa de Pós-
-Graduação em Arte/UnB, 
coordenadora do Labora-
tório de Pesquisa em Arte 
e Tecnociência/LART/UnB/
Gama, representante no 
Brasil do Leonardo Educa-
tion Forum.

.Msc. Camila Hamdan- 
Doutoranda em Arte e 
Tecnologia/UnB, Bolsa 
REUNI – Laboratório 
de Pesquisa em Arte e 
TecnoCiência/LART/UnB/
Gama – camilahamdan@
gmail.com

.Msc. Leci Augusto - 
Doutoranda em Arte e 
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Sobre a cabeça os aviões
Sob os meus pés os caminhões

Aponta contra os chapadões
Meu nariz

Eu organizo o movimento
Eu oriento o carnaval

Eu inauguro o monumento
No planalto central do país...

Ressalta- se que, Realidade Mista (RM) é a hibridação que liga os mundos 
físico e digital, o mundo “real” e “virtual”.  Domingues ressalta que:

se antes o homem se afastava para mundos virtuais, hoje com tecno-
logia locativa, ubíqua e móveis realiza seus desejos ficcionais de viver 
em mundos paralelos, em paracosmos que misturam realidade física e 
imaterialidade dos dados... colocando-os em mistura que denominamos 
Realidade cíbridas para existência cíbrida” ( 2009, p.12).

In loco, essa cibridização é refletida no nível de percepção sensório de 
uma combinação de informações provenientes do meio físico do usuário e in-
formações geradas  por um sistema computacional. Tem-se a relação antrópica 
proposta por Peter Andres (2003), baseada no humano, na experiência corporal, 
entre o espaço e informação. Domingues (2008) afirma que o sujeito cibridiza-se 
no fluxo sujeito-objeto-ambiente, sendo assim, supera-se a dicotomia sujeito e 
objeto, assim como a natureza e cultura.

F  igura 2: 14Bis/Funart. Foto: Leci Augusto, 2010.

Tecnologia/UnB – Labora-
tório de Pesquisa em Arte 
e TecnoCiência/LART/
UnB/Gama – leciaugusto@
gmail.com

.Leandro Gaby Andersen 
Trindade – Programador 
formado em Ciências da 
Computação pela Univer-
sidade de Brasília/UnB.

.Luis Gustavo Souza Silva 
– Aluno de Engenharia 
de Software  UnB/ Gama 
e bolsista PIBIC/CNPq no 
Laboratório de Pesquisa em 
Arte e TecnoCiência/LART/
UnB/Gama http://artetecno-
ciencia.blogspot.com.
4 Projeto I-Game e Realida-
de Aumentada- GRA: sua 
própria tela para o mundo,  
Este projeto é consor-
ciado ao Projeto Sistema 
Bios Cibrido interativo 
na realidade urbana au-
mentada – WIKINARUA,  
Contemplado no Programa 
de Experimentação em 
Tecnologias Audiovisuais,  
XPTA.lab, do MinC.
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Diante da obra - 14 BIS, com o corpo acoplado ao dispositivo móvel, per-
cebe-se a necessidade de deslocamento, em várias direções, na busca do melhor 
ângulo para experimentação dos quase dez metros de objeto sintético encarna-
do, ocupando praticamente, a tela inteira do telefone celular, quando nos aproxi-
mamos do ponto coincidente das coordenadas de medição e inserção do objeto 
na paisagem.  Durante estes deslocamentos, percebemos que o corpo e as coisas 
co-interrogam-se simultaneamente, pelo próprio dinamismo dos eventos5 e pela 
qualidade da sensorialidade humana, que não permite que os eventos sejam 
registrados servilmente, o que há é co-existência no real e no virtual – existência 
cíbrida-, que possibilita segundo Domingues (2009, p.07), a redefinição da expe-
riência humana por processos cognitivos e subjetivos de reenquadramento de 
consciência pela experiência plurisensorial. 

No projeto, cada evento é um instante de tempo num determinado ponto 
do espaço e a cada nova aparição, muda-se seu conteúdo e também seu significa-
do. Para Milton Santos (2004, p.146) “Diante da nova história e da nova geografia 
é o nosso saber que também se dissolve, cabendo-nos reconstruí-los através da 
percepção do movimento conjunto das coisas e dos eventos”. Com a configura-
ção territorial da paisagem modificada por objetos sintéticos em RA, o conjunto 
de elementos naturais e artificiais constitui a realidade misturada, que em seus 
aspectos antropológicos, formados por acumulações e substituições destes vá-
rios tempos presentes, testemunham o processo civilizatório. 

Figura 3- 14Bis (detalhe), Leci Augusto, 2010.

5 SANTOS, Milton. O 
autor ao abordar a palavra 
evento fala que o vocábulo 
ganha diferentes acepções 
em múltiplos sentidos. 
Cada autor qualifica o 
vocábulo no interior do 
seu sistema de idéias. Para 
Russel, um evento resulta 
de uma série de instantes. 
“Gostaríamos de definir 
‘instante’ de tal modo 
que cada evento existisse 
numa série contínua e 
linear de instantes [...] Não 
devemos ver os instantes 
como algo independente 
dos eventos e que possa 
ser ocupado por estes 
como chapéus ocupam os 
cabides. Cada evento será 
parte integrante de muitas 
dessas estruturas, que 
serão instantes durante 
os quais ele existe: ‘a’ 
cada instante, que é uma 
estrutura da qual o evento 
faz parte” (RUSSEL, 1948, 
1966, p. 287 apud SAN-
TOS, 2004, p.143).
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Na paisagem urbana misturada, codificada pela linguagem computacio-
nal, revela-se ao mundo uma verdade criada a partir da experiência sensorial e 
processos mentais. E, ao reconhecer os elementos apresentados, faz intervir a 
percepção e a memória daquilo que está registrado nos referentes configurados 
nas linhas, cores, volumes, que tocam a sensibilidade, pela qualidade de deli-
cadeza ou estranheza, de sua execução. Há um “colapso momentâneo” neste 
espaço da experiência (Andres, 2003).

A paisagem como mediadora de diferentes níveis de percepção e ação, é, 
também, contexto de participação e espaço de deslocamentos, pelo nomadismo 
dos dispositivos móveis (smartfones), que é uma função locativa e que implica na 
relação entre lugares. Caracteriza a fluidez do movimento social, informacional e 
dos atores sociais, visto que suas experiências evocam situações resultantes da 
qualidade da informação, em suas múltiplas vivências.

A aparição do 14 Bis é visibilidade presumida e a interação se dá pelo 
sujeito que testemunha, para atestar a ocorrência, o corpo lendo por extrusão  
do olho, corpo acoplado na interface, “como tubos conectores que nos levam a 
modos de existir reconfigurados pelas conexões e ambientes digitais” (ROSSLER 
apud DOMINGUES, 2009, p.10). Este conhecimento do mundo que se dá por 
inter-relações dialéticas, amplia o sentido de presença e do sentir. O corpo é o 
sujeito da percepção, visto como fonte dos sentidos, de significação da relação 
do sujeito no mundo. O sujeito é visto na sua totalidade, na sua estrutura de re-
lações com as coisas ao seu redor. Merleau-Ponty (1999) chama a atenção para o 
que é percebido pelo homem, o fenômeno, que acontece num campo do qual ele 
faz parte. A ênfase do autor se dá à defesa da idéia de que a relação no mundo é 
corporal e sempre significativa. Andres (2003, p. 49) ao abordar o espaço antró-
pico, afirma que os ambientes modificam as ações dos usuários não só por ser 
extensão do corpo, mas também por estender nosso ambiente social e sendo as-
sim, afetam as relações sócio-culturais por  modificar nossa percepção (modelos 
sensoriais) e cognição.  

 O tempo é condição de aparição do 14 Bis, para Anne Cauquelin (2008,p.97), 
“a obra, que estabelece o tempo como sua matéria, pois ela o projeta diante de si 
em termos de etapas a percorrer, ... situando-se toda inteira em seu vir a ser, ela 
estabelece, ao mesmo tempo, sua existência incerta”. O tempo atualiza a imate-
rialidade da obra no processo que, quando concluído, volta a ser o vazio na sua 
atemporalidade. Porque o “real” do tempo, no 14 Bis é apenas o instante de tem-
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po em que atualiza o sistema que a compõe, pelo input do usuário, neste sentido 
o conceito de tempo está ligado à interatividade,  a presença do objeto hic et nunc 
diante do sujeito que o percebe.

Na arte e tecnociência, cada evento6 se configura em estados emergentes, 
onde, na interação com ciber de dados, o homem é retirado da realidade natural 
para interagir no interior de paisagens misturadas, realidade cíbrida, que solici-
tam do público concentração pela intensa atividade perceptiva e em troca per-
manente, dos seres e o mundo, de modo que estão interligados  pelo prazer da 
interação com os objetos artísticos. Ao se criar diálogos imaginados, possibilita-
mos explicitar a dimensão da nossa cognição, emoção, assim como um modo de 
ver o mundo compartilhado por outros indivíduos. As tecnologias, a informática 
e o designer de interfaces estão contribuindo para a compreensão de que esta 
relação cria uma espécie de jogo em que o lúdico se sobressai, na reinvenção do 
humano.

Considerações ...

Na obra – 14 Bis observamos a relevância das interfaces que nos permite 
ver além das configurações da paisagem urbana, para participarmos da paisa-
gem misturada que nos permite dissecar as aparências daquilo que designamos 
instante vivido. Nossa experiência como parte do sistema resulta na ampliação 
do sentir, remodelagem do humano. 

A obra revela as marcas dos momentos históricos e técnicos que a pro-
duziu e resulta em conhecimento das relações afetiva e mais objetiva do usuário 
à paisagem urbana misturada, evidenciando um novo modo de ser e estar na 
relação  humano –máquina, abolindo as fronteiras entre o natural e o artificial.

A participação colaborativa na criação artística - poética revela uma con-
junção de interesses que preenche as lacunas do pensamento na sociedade atual 
e que foi negligenciado na tradição disciplinar, que fragmentou e alienou, ora se 
reorganiza para dar forma ao material e harmoniza os diferentes níveis do visível 
e do invisível.

A pesquisa na área do desenvolvimento das interfaces é continua, outros 
sistemas artísticos poéticos serão pensados e complexificado com uso de sof-

6 Para Milton Santos 
(2004), cada evento é um 
instante de tempo num 
determinado ponto do 
espaço e “a cada novo 
acontecer, as coisas 
mudam o seu conteúdo 
e também sua significa-
ção”. E, ainda, se mudam 
as coisas, os objetos se 
transformam e novas 
características podem ser 
atribuídas aos mesmos 
objetos. O autor comenta: 
“Diante da nova história 
e da nova geografia é o 
nosso saber que também 
se dissolve, cabendo–nos 
reconstruí-los através da 
percepção do movimento 
conjunto das coisas e dos 
eventos” (SANTOS, 2004, 
p. 146). 
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twares que integrem o diálogo entre sistemas naturais e artificiais, elaboradas 
em colaboração com outros artistas, cientistas, estudiosos a fim de compor um 
corpo teórico e artísticos que dêem conta da complexidade que envolve as pro-
duções poéticas entre a  Arte e a TecnoCiência.
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A DRAMATURGIA DA ATENÇÃO UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO 
DAS NARRATIVAS VISUAIS DO ESPETÁCULO “SE CHOVER EU NÃO VIREI...”

Leonel Martins Carneiro*
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Resumo
Neste trabalho abordamos o papel da dramaturgia da atenção na construção da 
narrativa visual do espetáculo teatral Se chover eu não virei..., encenado em 2009, 
pelo Núcleo Sofia de Teatro de Campinas e como a poética desenvolvida por 
esta encenação estabelece uma relação direta com a percepção do espectador 
contemporâneo.

Palavras-chave: dramaturgia da atenção; narrativa visual; espetáculo teatral; 
processo criativo; espectador

Abstract
In this paper we discuss the role of the dramaturgy of the attention in the cons-
truction of the visual narrative in the play Se chover eu não virei..., performed in 
2009 by the Núcleo Sofia de Teatro from Campinas, and how the poetic develo-
ped by to this play stablish a relationship with the perception of the contempo-
rary audience.

Keywords: dramaturgy of the attention; visual narrative; performance; creative 
process; audience

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o processo de criação 
da narrativa visual do espetáculo teatral Se chover eu não virei...1  a partir do pon-
to de vista da dramaturgia da atenção. Este espetáculo é um desdobramento de 
nossa pesquisa de mestrado realizada no Departamento de Artes Cênicas da 
ECA/USP, orientada pelo Prof. Dr. Luiz Fernando Ramos.

O primeiro passo para a composição da narrativa foi escolher, a partir 
do texto base (Noites Brancas – F. Dostoievski), o público que queríamos atin-
gir. Constatamos que a personagem narradora desta novela possuía uma forma 
peculiar de ver sua cidade, e que um dos temas centrais da novela era o encon-

* Possui graduação em Ar-
tes Cênicas pela Unicamp. 
Atualmente é mestrando 
em Artes Cênicas pela 
ECA/USP onde estuda os 
mecanismos utilizados 
pelos performers para lidar 
com a atenção criando, a 
partir disso, elos com o 
espectador. É ator, diretor, 
produtor, cenógrafo e 
iluminador. Atualmente 
coordena o Núcleo Sofia 
que desenvolve pesquisa 
prática acerca dos procedi-
mentos que influem sobre 
a atenção.
1 O espetáculo é fruto de 
uma pesquisa do Núcleo 
Sofia de Teatro realizada 
entre os anos de 2007 e 
2009. Foi contemplado 
pelo Fundo de Investimen-
tos Culturais de Campinas 
pela excelência da propos-
ta que visa atingir através 
de narrativas sensoriais os 
portadores de deficiência 
visual e auditiva. O espe-
táculo é composto de três 
cenas sobre encontros e 
desencontros livremente 
inspiradas nas obras Noi-
tes Brancas de F. Dostoié-
vski, Balada do Café Triste 
de Carson McCullers e 
Uma boa, boa cidadã de 
Abbas Kiarostami.
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tro – e o desencontro. A partir desta constatação, surgiu a ideia de fazer um es-
petáculo para espectadores com alterações na percepção do mundo, tais como 
os deficientes visuais e auditivos2, buscando, através da temática do encontro, 
acessar este público.

Para que cada um pudesse acompanhar o espetáculo a partir de sua per-
cepção dividimos, ao menos para análise, a encenação em cinco narrativas que 
permeavam todas as cenas: visual, sonora, tátil, gustativa e olfativa. Tais narrati-
vas são independentes, mas, ao mesmo tempo, estão imbricadas umas às outras.

Neste trabalho nos ateremos à narrativa visual e ao seu processo de cria-
ção e significação para o público vidente, portador de deficiência ou não.

Como compor uma narrativa visual que se sustente independentemente 
das outras narrativas? Este foi nosso primeiro desafio e a solução que encon-
tramos foi resgatar o conceito de atenção, um dos mais fundamentais para o 
entendimento da mudança que nossa percepção sofreu durante a modernidade, 
a partir de Hugo Munsterbeg, grande psicólogo do início do século XX, respon-
sável por escrever a primeira obra teórica sobre o cinema.

A atenção e a mudança cognitiva do século XX

A palavra atenção possui diversos significados em nosso cotidiano. Desde 
muito tempo ela é objeto de estudos e reflexões. Um dos primeiros registros que 
temos sobre a atenção está nos desenhos das expressões, criados por Charles 
Le Brun, em 1668. Dentre as diversas expressões fixadas no papel uma das prin-
cipais era a atenção.

No século XIX, com a revolução industrial e o grande crescimento das ci-
dades, a atenção passou de um “estado de espírito” (como retratado por Le Brun) 
que se reflete em uma expressão humana, a uma das funções superiores da 
mente humana, necessária para a operação das máquinas e para a sobrevivên-
cia em meio ao caos que a urbanização crescente trouxe. Um marco que temos 
como ponto de transição desta significação da atenção é o lançamento do livro 
A expressão das emoções no homem e nos animais por Charles Darwin em 1872. 

2 Existem outras altera-
ções dos sentidos tais 
como a perda olfativa, gus-
tativa ou do tato, no en-
tanto, focamos nas perdas 
visuais e auditivas pois 
elas são mais recorrentes 
e, ao mesmo tempo, alte-
ram de forma mais radical 
o modo de uma pessoa 
estar no mundo.
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Este momento foi um ponto de transição da percepção humana em que 
iniciou-se o desenvolvimento da concepção subjetiva do olhar. Esta visão é am-
plamente utilizada pelas artes contemporâneas, em destaque pelo cinema e pela 
performance. No fim do século XIX, surgiram diversos discursos e práticas que 
questionavam e, muitas vezes, subvertiam o regime clássico da visualidade. Isto 
significou uma derrocada do status objetivo da visão, ou seja, a concepção de 
visão como imparcial foi refutada e compreendeu-se a arbitrariedade presente 
no olhar. 

Conforme descreve Crary:

“Por volta de 1860, os trabalhos de Hermann Helmholtz, Gustav Fechner 
e muitos outros haviam definido os contornos de uma crise epistemoló-
gica geral, na qual a experiência perceptiva perdera as principais garan-
tias que uma vez mantiveram sua relação privilegiada com a criação do 
conhecimento.” (2001: 81) 

De fato, considera-se que Hermann Von Helmholtz é o primeiro a descre-
ver a atenção, nos anos de 1870, como uma força interna, mobilizada espontane-
amente ou voluntariamente, que facilita a atividade sensorial, relacionada com 
uma determinada região do espaço.

Todo este processo de discussão da atenção por estudiosos estava em 
busca de equiparar a visão a outros pensamentos da modernidade. Havia uma 
mudança no modo como a visão tinha acesso ao mundo e isso era determina-

Ilustração 1: Atenção – Charles Le Brun 1668
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do por condições que a modernização impunha. Fazia-se necessária a distinção 
entre interior e exterior; este tipo de pensamento foi fundamental para a criação 
de uma espetacular cultura modernizante (Crary, 2001:82) que está diretamente 
ligada à cultura visual contemporânea. 

Essa modernização do fim do século XIX correspondia a um processo de 
urbanização e industrialização que aumentavam cada vez mais a velocidade da 
vida das pessoas e os estímulos sensoriais sobre elas. Como o aparelho percep-
tivo das pessoas não estava acostumado a este excesso de estímulos, isso gerava 
problemas. Se, por exemplo, um trabalhador estivesse desatento na fábrica ele 
podia prejudicar a produção ou mesmo sofrer um acidente de trabalho – o que 
também prejudicaria a produção.

Sobre isto Crary escreve:

“É possível ver como um aspecto crucial da modernidade uma crise 
contínua da atenção, ver as configurações variáveis do capitalismo, im-
pulsionando a atenção e a desatenção a novos limites e limiares, com a 
introdução ininterrupta de novos produtos, novas fontes de estímulos e 
fluxos de informações, e em seguida respondendo com novos métodos 
de administrar e regular a percepção” (2001: 83)

Conhecendo muito bem os desafios da percepção do homem moderno 
Hugo Munsterberg publica, em 1916, o livro The photoplay: a psychological study. 
Com ele, Munsterberg inaugura a teoria cinematográfica3 e a utilização da pala-
vra atenção, aplicado à leitura da relação entre espetáculo e espectador. De certo 
modo, também aponta o caminho para o aperfeiçoamento da arte cinematográ-
fica e da arte cênica.

A importância da atenção na relação entre espetáculo e espectador é dada 
principalmente pelo fato dela ser a primeira e a principal função interna que cria 
o significado do mundo externo para nós. Tudo que percebemos é controlado 
pelo dualismo atenção/distração. (Munsterberg, 2004)

Seguindo o pensamento vigente na época, Munsterberg classifica, de for-
ma clara, a atenção em dois tipos, de acordo com a origem do estímulo (que 
excita a atenção), dizendo que ela pode ser despertada por estímulos internos 
ou externos. A estes diferentes tipos de atenção denomina, respectivamente, de 
atenção voluntária e atenção involuntária.

3 “Quando Hugo Muns-
terberg escreveu The 
Photoplay: A Psycological 
Study, em 1916, escreveu 
sem precedente, e talvez 
por essa razão a sua não 
seja apenas a primeira, 
mas também a mais direta 
das principais teorias do 
cinema. Sua mente não foi 
distraída pelo ruído de ar-
gumentos, nem a memória 
o alimentava com obsti-
nados contra argumentos, 
pois o cinema dificilmente 
poderia ser considerado 
sofisticado o bastante para 
tentar qualquer coisa dife-
rente do que preencher as 
funções que sabia poder 
controlar”. (ANDREW, 
1989: 24)
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Junto da memória e da imaginação, a atenção compõe o tripé que pos-
sibilita, para Munsterberg, ao público, uma leitura da cena. Para explicar mais 
claramente como este mecanismo funciona, consideremos que o emissor (neste 
caso um ator) executa um gesto com a mão direita levando-a até o alto e depois 
pousa a mão sobre a cabeça. O gesto em si, isolado, pode não significar nada, 
mas quando ele é visto pelo espectador dentro do contexto da cena, ou seja, 
quando o espectador tem sua atenção direcionada para aquele gesto, entram em 
ação: sua memória que tenta identificar em seu repertório de gestos familiares, 
aquele gesto e conectá-lo à parte da história que já transcorreu e a outros gestos 
conhecidos, construindo uma sequência narrativa; e sua imaginação que “vê” o 
trem que a personagem perdeu passar pela estação, durante a cena apresentada.

Partindo desta reflexão, pensamos que é possível compor um espetáculo 
no qual os produtores da cena (ator, diretor, cenógrafo, etc.) estejam cientes das 
formas como opera a atenção do espectador e se utilizem disto para a constru-
ção da cena – como há muito já se faz no cinema.

As técnicas cinematográficas de montagem, sobreposição, utilização de 
tempos extra cotidiano (ou muito rápido ou muito lento), argumento musical, 
close (procedimento que reproduz de forma mecânica a função da atenção hu-
mana), etc., são os grandes exemplos de como uma dramaturgia da atenção pode 
ser eficiente e fazer com que o público entenda e sinta uma obra artística.

A dramaturgia da atenção e a percepção do espectador contemporâneo

Em nossa pesquisa utilizamos o termo atenção para designar os elos cria-
dos com o espectador que possibilitam o entendimento racional e sensível da 
cena. Para dar precisão ao uso que fazemos da palavra atenção em nossa pesquisa 
acrescemos a palavra dramaturgia. A palavra Drama origina-se na Grécia Antiga 
e quer dizer ação, portanto a dramaturgia seria a arte de compor uma sequência 
de ações que resulta em uma peça teatral. Portanto, a dramaturgia da atenção se 
refere a como, através de uma seqüência de ações, os produtores da cena podem 
conduzir o olhar do espectador - no caso das narrativas visuais – com o propósito 
de criar elos com o espectador que possibilitam o entendimento da cena. 

De posse deste conhecimento o espetáculo pode se tornar mais preciso 
em sua comunicação com o espectador, principalmente quando pensamos no 
teatro contemporâneo, no qual o Opsis impera sobre o Mythos4.

4 Aristóteles em sua 
poética diz que há uma 
hierarquia na composi-
ção da tragédia perfeita. 
Nesta hierarquia o Mythos 
(texto) é o mais impor-
tante enquanto o Opsis 
(materialidade, visualidade 
da cena) é dispensável. 
Por outro lado a cena 
contemporânea traz uma 
inversão da importância 
destes elementos e cada 
vez mais temos espetácu-
los sem textos, nos quais 
a imagem “fala”.
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O espectador contemporâneo tem uma percepção diversa do espectador 
que Shakespeare tinha. Ele tem acesso à internet, tv digital, wireless, pen-drive, 
trem-bala, avião, carro, moto, buzina, semáforo. Enfim, ele tem uma educação 
estética baseada, na maioria das vezes, na cultura midiática de massa. Como 
podemos reverter a influência da cultura midiática de massa a nosso favor? 

Pensar nos procedimentos que conduzem, sustentam, suspendem, dis-
traem  a atenção é uma das formas que temos de criar, a partir da visualidade, 
uma interação real com o espectador do teatro; que possibilita que o teatro não 
se perca na variedade criada pela cena contemporânea que gera experimentos, 
muitas vezes, inacessíveis ao público. 

Nunca podemos esquecer que sem espectador não há teatro!

A criação de uma narrativa visual para o espetáculo Se chover eu não virei...

Para a criação das narrativas visuais do espetáculo Se chover eu não virei... 
nos baseamos em textos literários. Essas narrativas visuais criaram um espetá-
culo cênico que foi fotografado. Agora utilizo estas fotografias para recriar em 
forma de texto o espetáculo, fechando assim um ciclo.

Para possibilitar o aprofundamento na discussão do processo criativo da 
narrativa visual nos concentraremos sobre a cena 2 – Uma noite de chuva e So-
nhos – da peça que é inspirada pela novela Noites Brancas de F. Dostoievski. A 
cena é composta por 4 fragmentos apresentados na ordem abaixo descrita.

No início da cena está tudo escuro e com a luz de uma pequena lanterna 
ilumina-se uma placa onde está escrito: 

Uma noite de chuva e sonhos

Uma noite, chove. Davi lembra de seu inusitado encontro com Beatriz 
enquanto é oprimido por pensamentos obscuros e sombrios.

Através desta placa, explicamos brevemente o enredo da cena que vere-
mos a seguir.  Desta forma podemos, conforme no aponta Brecht (1967), desviar 
a atenção do espectador da história que a peça conta para a narrativa visual em 
si. De posse do conhecimento prévio do assunto da cena quem assiste deverá 
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elaborar em sua mente, se assim desejar, uma história a partir da narrativa visu-
al apresentada.

Seguido a isto as luzes acendem-se e duas atrizes começam a caminhar 
por cima de duas faixas de plástico-bolha que vão do centro da cena para as ex-
tremidades do palco, conforme podemos ver abaixo, na imagem 1. 

Podemos descrever a cena da seguinte forma: duas atrizes caminham so-
bre um tapete de plástico bolha. Ao fundo temos um manequim que acena com 
a mão direita e um ator que controla a iluminação enquanto assiste a cena. No 
fundo a nossa esquerda vemos uma mala iluminada por uma luminária de mesa. 
A direita da manequim vemos um vaso. A atriz a nossa direita parece chorar 
enquanto a que está a nossa esquerda esta abaixada como quem procura algo. 
Ao fundo da cena vemos umas cadeiras e uma parede rústica que tem algumas 
linhas horizontais que cruzam com uma coluna que está bem no meio da cena.

As atrizes nos chamam a atenção pela velocidade da caminhada, mas ao 
mesmo não nos retém por muito tempo, pois estão com os olhos fechados. Nos-
so olhar se volta para o lugar onde todas as linhas do palco se cruzam, a mane-
quim, mas não há rosto e continuamos a procurar um olhar para nos apoiarmos. 
Ao fim da diagonal as atrizes abrem os olhos e olham público, o espectador 
então encontra dois pontos de apoio do olhar, mas que por estarem distantes 
criam dois pontos de atenção, dos quais, o espectador deve eleger um para se 
concentrar.

Imagem 1: caminhando pela rua (Foto: Augusto Fidalgo) 
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Com esta disposição da cena, incluindo nisso o olhar das atrizes, a narra-
tiva visual do fragmento se comunica com o espectador através de uma atenção 
dividida, na qual o espectador precisa através de um esforço voluntário decidir 
para onde olhar. Temos em uma narrativa a possibilidade de variações infinitas 
que podem ser ocasionadas por fatores como o lugar onde o espectador está, 
memória do espectador, escolha de uma das atrizes, entre outras. 

O fragmento prossegue com uma dança contínua, que aumenta sua velo-
cidade até parar completamente. Tem início o fragmento 2 (a escuta do sonhador) 
ilustrado pela foto abaixo.  

O fragmento 2 se inicia com tudo escuro enquanto a atriz que podemos 
ver na imagem 2 ilumina a si com um pequeno foco de lanterna. Isso conduz 
o espectador à uma atmosfera onírica. A atenção dos sonhos é diversa da real. 
Nesta fotografia do fragmento 2 podemos ver, em primeiro plano, uma atriz que 
enquanto ilumina seu rosto e sua mão com uma lanterna, tem o olhar voltado para 
si mesma, como alguém que pensa em algo, sonha. No segundo plano vemos um 
ator que segura a lanterna, com a mão direita, apontando-a na mesma direção de 
sua trajetória. Seu olhar é completamente exterior. É como se ele buscasse algo 
fora de si através de uma atenção dirigida. No fundo vemos uma atriz, virada de 
costas, que parece se entreter com a operação técnica do espetáculo (som e luz).

Novamente o espectador deve escolher onde estará seu olhar, no ator ou 
na atriz. Aqui foram inseridas as lanternas como forma exterior de auxiliar o pú-

Imagem 2: A escuta do sonhador (Foto: Augusto Fidalgo) 
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blico a constatar onde se concentra a atenção do ator. A lanterna da atriz aponta 
para sua cabeça, de forma que podemos ler que tudo que está sendo reproduzi-
do em cena o que se passa em sua cabeça, em sua imaginação.  Já o ator parece 
ser ele mesmo fruto desta imaginação e sua concentração parece reproduzir a 
atenção da atriz, focada na procura de algo exterior. Assim, criamos uma narrati-
va com espaços em branco que devem ser preenchidos pelo espectador a partir 
de sua memória e imaginação pessoal.

O fragmento 3 (conversa com as casas) inicia-se com uma caminhada 
onde os atores trocam, durante a cena, de personagem. O objeto que identifica 
a troca da personagem é um chapéu que passa de cabeça em cabeça, quando 
os atores se cruzam em cena. Em certo momento da cena a personagem é feita 
simultaneamente por duas pessoas. O foco volta-se para o centro do palco (con-
forme vemos na imagem 3). Não vemos o olhar da atriz que está a frente da fo-
tografia, mas seu corpo nos diz que está se movimentando da nossa direita para 
a esquerda, enquanto a outra atriz parece estar parada com o olhar fixo a sua 
frente, como o olhar de uma estátua.

A cena causa um estranhamento no espectador, retendo sua atenção foca-
da, principalmente por dois motivos: a direção que a atriz está seguindo (direita 
para a esquerda) e os movimentos não naturais da caminhada (baseados em 
Katis de Kung-fu). O espectador (brasileiro) está acostumado a ler todas as coi-
sas da esquerda para a direita, como se lê um texto, e aplica isto a cena também. 
Quando quebramos com o condicionamento do movimento do olhar, tornamos 

Imagem 3: conversa com as casas (Foto: Augusto Fidalgo)
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a cena estranha e conseguimos reter por um determinado tempo a atenção do 
espectador. Somado a isto, a movimentação não natural é outro fator de decisiva 
influência sobre a atenção involuntária humana e, intensifica o efeito da cena, 
conforme Munsterberg descreve:

O foco da atenção é dado pelas coisas que percebemos. Tudo o que é 
barulhento, brilhante e incomum atrai a atenção involuntária. Devemos 
voltar nossa mente (atenção) para o lugar onde ocorre uma explosão, 
temos que ler o anúncio luminoso que pisca. Certamente, o poder de 
motivação das percepções impostas à atenção involuntária pode ter ori-
gem em nossas reações. Tudo o que mexe com nossos instintos natu-
rais, tudo o que provoca esperança, medo, entusiasmo, indignação, ou 
qualquer outra emoção forte assume o controle da atenção. [...] Segura-
mente não falta ao teatro, meios de canalizar a atenção involuntária para 
pontos importantes. Para começar, o ator que fala agarra nossa atenção 
com mais força do que os que estão calados naquele momento. [...] O 
ator que vai até o proscênio está imediatamente no primeiro plano de 
nossa consciência. Aquele que levanta o braço enquanto os outros estão 
parados ganha a atenção para si. Sobretudo, cada gesto, cada persona-
gem organiza e ritma à multiplicidade de impressões organizando-as em 
benefício da mente. A ação rápida, a ação incomum, a ação repetida, a 
ação inesperada, a ação de forte impacto exterior  vai forçar nossa mente  
perturbando o equilíbrio mental. (MUNSTERBERG, 2004: 32 -33)5   

No quarto fragmento um ator está sozinho em cena, como podemos ver 
na imagem 4, e é iluminado por uma luz lateral que atinge-o apenas parcialmen-
te. Nesta parte do espetáculo é utilizada a suspensão da percepção do especta-
dor. Neste momento o fluxo narrativo é interrompido.

Imagem 4: Se chover eu não virei (Foto: Augusto Fidalgo)

5 Tradução Leonel Carnei-
ro a partir do original.
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Podemos observar pela fotografia um ator com meia face iluminada que 
parece segurar algo na mão esquerda e tem o braço direito erguido para o alto; 
falta-lhe a mão. O olhar parece congelado. Suspenso no ar, ele flutua.

Como o restante da cena está escuro a figura do ator chama a atenção 
para si. A partir da atenção são acionadas nossa memória e nossa imaginação. 
Esta figura traz um gesto solene, parece tirar o chapéu para si mesmo. Mesmo 
com o olhar plácido, algo de transtorno transparece em seu semblante. Talvez 
seja a loucura de um homem atordoado por pensamentos obscuros e sombrios. 
É noite e chove. Todos estão em suas casas e lá ficarão, pois sempre é noite e 
chove. A suspensão da narrativa cria um espaço criativo para o espectador. 

Desenvolve-se o fragmento 4, onde há uma sequência de rememorações 
da personagem. A cena mostra, quase numa dança, outras cenas passadas que, 
estão na cabeça da personagem. Assim desenvolve-se o fragmento num contí-
nuo até o final da cena 2.

Comparando os quatro fragmentos da cena 2 podemos constatar que al-
guns procedimentos são essenciais na definição do tipo de atenção que será 
estimulada e por conseqüência dos elos que serão estabelecidos entre o ator e o 
espectador, determinando o significado do espetáculo.

Partindo dos procedimentos visuais que influem diretamente na cena po-
demos criar quatro categorias: a atenção do ator, a atenção da iluminação e do 
cenário, quantidades de focos e gramática da cena. Poderíamos, portanto, mon-
tar uma tabela com os fragmentos acima descritos, identificando em cada um 
deles o modo de operação da categoria, como veremos a seguir.

Fragmento Atenção do ator
Iluminação e 

Cenário

Quantidade de 

focos

Gramática da 

cena

1 Interna
Linhas para o 

centro

Múltiplos sem 

indicação
Convencional

2
Externa/ interna 

distração
Aponta o foco 

Múltiplos com 

indicação
Convencional

3
Externa e 

focada
Geral dois

Contra as 

convenções

4 Suspensa Aponta o foco um Suspensa
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A partir desta tabela podemos verificar que cada combinação de procedi-
mentos de uma das quatro categorias criadas gera um efeito e um sentido diver-
so.  Por outro lado, também podemos constatar que a atenção do ator é, entre as 
categorias, a que determina o tipo de elo criado com o espectador.

No caso do primeiro fragmento a atenção das atrizes, voltada para o inte-
rior, causa no espectador uma flutuação da atenção que fica a deriva pelo palco e 
é reconduzida as próprias atrizes novamente pelas linhas do cenário. Esta forma 
de compor a cena, sem dizer para onde o espectador deve olhar cria uma tensão 
entre ator e espectador que será potencializada pela dança que vem a seguir e 
liga os fragmentos 1 e 2.

No caso do segundo fragmento o espectador vê como em um filme, simul-
taneamente duas ações: a menina que sonha com o dia de se casar e um homem 
que anda lentamente pela cena. Novamente é o olhar dos atores que dão um foco 
à cena. Este foco só é reforçado pela iluminação, de modo que o olhar dos atores 
por si só já compõe um diálogo entre o sonho (atenção interna) e o sonhado, que 
materializa-se em um tipo de realidade estranha.

No terceiro fragmento o foco da atenção externo, dado pelas atrizes de for-
ma mecânica, contamina toda a cena e espalha-se pelos espectadores que riem 
com aquele senhor que fala com as casas e se movimenta mecanicamente pelas 
ruas da cidade, sempre pelos mesmos caminhos, sempre no mesmo tempo.

O quarto fragmento é um encontro do sonhador consigo. Este tipo de 
atenção do ator em si cria no espectador um estado de suspensão. É o encontro 
entre a luz e a sombra, a memória e a imaginação.  

Analisando dessa forma, podemos concluir que o específico – quanto ao 
lidar com a atenção do espectador – do teatro, em relação aos outros meios de pro-
dução de narrativas visuais, é a presença do ator que através de sua própria aten-
ção cria elos com o espectador mediando o significado e o sentido do espetáculo. 

Por este motivo pensamos que o estudo dos procedimentos que o ator 
utiliza para criar elos com o espectador a partir da atenção pode ser de grande 
valia para a construção de um teatro contemporâneo que esteja inserido dentro 
da cultura visual da população brasileira, sendo portanto, acessível à todos.
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Resumo
A chamada nanoarte faz parte da corrente de manifestações artísticas deste tem-
po, no qual arte, ciência e tecnologia se unem cada vez mais. A poética da cons-
ciência nano traz uma leitura racional e espiritual acerca dos avanços tecno-cien-
tíficos. Essa nova arte ajuda a divulgar os avanços da nanotecnologia, gerando 
uma discussão ética e oferecendo a todos a oportunidade de participar das atuais 
mudanças de paradigmas.  

Palavras-chave: Nanoarte, nanotecnologia, consciência, espírito, fluido magnético.

Abstract
The nanoart is part of the artistic flux of this time, which art, science and techno-
logy came up together. The poetry of nano consciousness, brings a rational and 
spiritual reading about the techno-scientific advances. This new art helps to dis-
seminate advances in nanotechnology, creating an ethical discussion and offe-
ring to everyone the opportunity to be part of the current paradigms changes.

Keywords: Nanoart, nanotechnology, conssiouness, spirit, magnetic fluid.

Descobrindo a nanoarte

“(...) a arte recente tem usado não apenas pintura a óleo, metal e pedra, 
mas também ar, brisa, luz, som, palavras, pessoas, comida e muitas ou-
tras coisas.” (SANTAELLA, 2003)

A nanoarte é uma categoria muito recente da arte.1 Não existe ainda uma 
definição exata do termo dado seu prematuro desenvolvimento, mas podemos 
inferir que: nanoarte é toda forma de arte vinculada à nanotecnologia que traba-
lha tanto com a tecnologia em si, quanto com os conceitos advindos dos fenôme-
nos quânticos. 

Assim como as chamadas mídias úmidas (sistemas secos da informática 
com os úmidos da biologia), a nanoarte caminha junto às novas descobertas e 
teorias. A partir disso, as mudanças de paradigmas e os questionamentos éti-

* Licenciada em Artes 
Plásticas pela UnB. Após 
escrever sobre o tema 
“primitivo na arte” em sua 
monografia de final de 
curso, continuou buscan-
do a poética da essência 
humana em diversas 
linguagens, até chegar à 
arte tecnológica, linha de 
pesquisa na qual desen-
volve seu mestrado na 
UnB. Nesta linha, estuda 
a nanoarte e produz obras 
que utilizam o material na-
notecnológico conhecido 
com o ferrofluido ou fluido 
magnético. 
1 A bibliografia dispo-
nível sobre nanoarte é 
quase que exclusivamente 
em inglês e se encon-
tra principalmente na 
internet. Quase não há 
referências sobre o tema 
em português. A única 
publicação brasileira que 
fala especificamente sobre 
nanoarte é o catálogo da 
exposição “Nano: poética 
de um mundo novo” 
(MAB-FAAP).
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cos gerados pelo avanço tecno-científico, fornecem ainda mais substratos para a 
arte. Sobre isso, ARANTES (2005) diz que: 

(...) a estética, aqui, não é pensada como uma área da filosofia abaixo da 
ética ou da epistemologia, mas antes, como uma área que, em interface 
com aquelas, não somente produz conhecimento e traz à luz novas for-
mas de perceber e entender o mundo em que vivemos, como, também, 
traz à tona questões que dizem respeito aos parâmetros éticos da con-
temporaneidade. Os trabalhos de vida artificial, arte transgênica, bem 
como de nanoarte são as produções mais evidentes neste sentido.

A produção das imagens dos materiais em escala nano tornou-se um fe-
nômeno nos últimos anos e, diversas exposições virtuais começaram a surgir 
unindo artistas e não artistas. Cientistas e estudiosos da nanotecnologia, im-
pressionados com a beleza das imagens produzidas a partir do microscópio de 
varredura, ou por meio dos processos físicos-químicos, atribuíram a trabalhos 
inicialmente científicos, a categoria de arte. 

Contudo, muitos artistas lidam conceitualmente com a nanoarte, ofere-
-cendo metáforas e questionamentos condizentes com a evolução da arte tecno-
lógica. Trata-se de uma corrente que busca entender as questões da consciência 
humana partindo do mínimo para o máximo. Neste sentido, a nanotecnologia 
vem para reconfigurar a consciência do corpo fenomenológico (THOMAS, 2009).

Victoria Vesna (EUA) é a artista que mais se destaca nessa linha, desen-
volvendo obras e projetos educacionais de nanoarte há algum tempo. Outros tra-
balhos consolidados em nanoarte são dos artistas: Christa Sommerer (Áustria), 
Laurent Mignonneau (França) e Sachiko Kodama (Japão). 

No ano 2000, a artista e física, Sachiko Kodama começou a trabalhar em 
um projeto de arte chamado Protrude, Flow, que utilizava o material nanotecno-
lógico conhecido como ferrofluido. A obra fazia com que os sons e as vozes dos 
espectadores se transformassem em movimentos e formas, alterando o padrão 
tridimencional do ferrofluido, tornando visível o fenômeno físico e magnético 
desse material.2 A obra Protrude, Flow foi exibida em diversos festivais de arte e 
mídia e recebeu os prêmios: 5th Media Arts Festival e 16th Digital Content Grand 
Prix em 2001 e o Japan Information-Culture Society Art Award, em 2002. 

Os artistas Christa Sommerer e Laurent Mignonneau apresentaram em 
2002, no Sprengelmuseum (Alemanha), a obra Nano-Scape. Tratava-se de uma 

2 Informação disponível 
em: <http://www.kodama.
hc.uec.ac.jp/project/protru-
de.html> e <http://www.
kodama.hc.uec.ac.jp/profile-
-e.html / http://www.timefor-
nano.eu/content/artsci>
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escultura interativa, que também lidava com o invisível: ”(...) Enquanto mídia 
e ciência tentam capturar imagens das menores partículas para entender suas 
propriedades, Nano-Scape tenta fazer este nano-mundo intuitivamente acessível 
através do toque” (SOMMERER, 2002).3

Victoria Vesna apresentou em 2003, nos Estados Unidos, a exposição 
Nano: a Media Arts & Science Exhibition4 tornando a nanociência visível, tangível e 
experimental para os visitantes. Desde então, a artista midiática vem trabalhando 
em parceria com o nanocientista James Gimzewski em inúmeros projetos. Em 
2008, Vesna e Gimzewski vieram ao Brasil para a exposição “Nano: poética de 
um mundo novo”, no MAB-FAAP, em São Paulo. Segundo a curadora da exposi-
ção, a artista e pesquisadora Anna Barros, o trabalho dos dois trazem instalações 
que “abordam, de maneira experimental, o impacto da nanociência na cultura e 
na consciência” (BARROS, 2008). 

Sobre a sua relação com o universo nano, Victoria Vesna diz que:

Minha inspiração vem da beleza em ver como a natureza funciona de 
baixo para cima e como a complexidade evolui. Fico excitada com o fato 
de como a ciência na escala nano tem o potencial de nos aproximar e co-
operar com a natureza na construção e na transformação do mundo. Em 
última análise, nós somos os mais surpreendentes nano-seres, todos 
nós começamos como uma semente e, em seguida, nos tornamos seres 
complexos relacionados com tudo e todos ao nosso redor. Meu objetivo 
é trazer essa realização e a mudança da percepção de nossos corpos e 
de que nós somos capazes de possibilitar uma grande mudança de para-
digmas. (VESNA, 2006) 5

 Em 2006, o projeto ARTNANO, da rede de comunicações NISE (Nanoescale 
Informal Science Educaton), convidou vários artistas e cientistas a participar de 
instalações e residências que explorassem diferentes abordagens para visuali-
zar a escala nanométrica. Estes trabalhos identificavam novas técnicas, aborda-
gens e desafios da investigação da escala nano. Ao documentar esses projetos, 
a intenção de Jennifer Frazier, diretor do projeto, era a de que eles pudessem 
influenciar e inspirar o trabalho de outras pessoas que enfrentam o desafio de 
retratar essa paisagem remota. 6

Há ainda a chamada nanomedicine art, que também se relaciona com a na-
noarte, porém utilizando conceitos específicos da medicina. O Foresight Institute 
(EUA), fundado em 1986 com o intuito de divulgar a nanotecnologia, vem promo-
vendo concursos e prêmios de arte nanomédica, como o Visions of Science Award 

3 Informação disponível em: 
<http://www.interface.ufg.
ac.at/christa-laurent/EXHI-
BITIONS/NanoScape
Exib.html> e <http://www.
interface.ufg.ac.at/christa-
-laurent/EXHIBITIONS/Na-
noScapeConcept.html>
4 Informação disponível em: 
LACMALab - Los Angeles 
County Museum of Art: 
<http://nano.arts.ucla.
edu/nano_pub_upda-
tes04/2003_lacmapr/info/
press/nanoPR.htm>
5 Informação disponível 
em: <http://www.nisenet.
org/artnano/artists/vesna/>
6 Os convidados eram: 
Eric Heller, Stephanie 
Maxwell, Santiago Ortiz, 
Ruth Jarman, Joseph 
Gerhardt, Scott Snibbe e 
Victoria Vesna. Informação 
disponível em: <http://
www.nisenet.org/artnano/
about/background/>
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(2002) 7. Seus participantes são dezenas de pessoas de diferentes áreas que de al-
guma maneira trabalham com a medicina em escala nano, sob um olhar artístico. 
Em sua galeria de arte virtual8, a artista que mais se destaca é Natasha Vita-More 
(EUA), fundadora do “Movimento Transumanista” (1983) e autora do “Manifesto 
da Arte Extrópica” (1997).9 O transumanismo é uma corrente filosófica e artística, 
que, entre outras coisas, incentiva o uso da biotecnologia, da neurotec-nologia e da 
nanotecnologia, para entender e melhorar a condição humana. 10

É importante salientar, contudo, que os propósitos da nanoarte de viés 
transumanista, são bem diferentes daqueles que produzem a nanoarte sob o 
olhar anímico, da busca pela consciência e dos mistérios da vida, como sugerem 
Roy Ascott e Victoria Vesna. E esta é a linha à qual esse artigo se afiniza e preten-
de desenvolver, como veremos a seguir.

A poética da consciência nano 

A arte e os artistas estão condenados ao eterno materialismo? Segundo 
Roy Ascott, teórico, artista e fundador do Planetary Collegium (CAiiA-
-STAR), o advento da nanotecnologia trouxe à luz um território com con-
tornos espirituais e anímicos. A partir desse ponto, seria possível criar 
uma arte etérea, que estaria mais próxima do que os filósofos chamam 
de consciência humana. (Enciclopédia Itaú Cultural Arte e Tecnologia)

As descobertas advindas do universo invisível da nanotecnologia, da físi-
ca quântica e da neurociência, desafiam a razão e reconfiguram conceitos, con-
fluindo para a grande mudança de paradigmas da ciência moderna. 

Sabemos que consciência é o “sentimento ou conhecimento que permite 
ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade 
de seu mundo interior”. 11 Também entendemos a consciência como a totalidade 
dos elementos mentais inerentes ao indivíduo, onde o sentido de um “eu mate-
rializado” é gerado pela existência de um sistema nervoso.12 

No livro “A Religião do Cérebro”, do neurocirurgião Raul Marino Jr. (Prof. 
Dr. da USP, diretor do Inesp-SP e Visiting Scientist do NIH-EUA) temos que, um 
dos nossos maiores paradigmas é a morte da consciência, decorrente da morte 
corporal. Se a nossa consciência existe a partir do funcionamento das redes neu-
rais do cérebro, seria lógico inferir que a consciência de um indivíduo parasse de 
funcionar quando a fisiologia cerebral fosse interrompida pela morte. Contudo, 

7 Informação disponível 
em: <http://www.foresight.
org/Nanomedicine/Gallery/
index.html#VisComp>

e < http://www.foresight.
org/about/index.html>
8 Informação disponível 
em: <http://www.foresi-
ght.org/Nanomedicine/
Gallery/index.html>
9 Informação disponível 
em: <http://www.foresight.
org/Nanomedicine/gallery/
Artist/Vita-More.html>
10 Segundo a Wikipédia. 
Verbete: Transumanismo. 
11 Segundo o dicionário 
HOUAISS: Verbete: “cons-
ciência”. 
12 MARINO JR., 2005, p. 
107.
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a teoria da continuidade da consciência, desafia a nossa lógica. Muitos pesqui-
sadores têm estudado pacientes que sofreram o processo de ressuscitação car-
diopulmonar após uma parada cardíaca, pois este seria melhor modelo que os 
cientistas teriam para estudar o processo da morte. 

Conforme Marino Jr. (2005, p.110-111), um cardiologista holandês, o Dr. Pim 
van Lommel, realizou um estudo com pacientes sobreviventes de paradas cardí-
acas, com o propósito de entender a relação entre a consciência e o processo da 
morte. Ele constatou que dezoito por cento dos pacientes estudados referiram-se 
a lembranças do período exato em que estiveram em morte clínica. É importante 
lembrar que a parada cardíaca gera uma ausência total de oxigênio no cérebro, 
reversível apenas nos primeiros minutos, com a ressuscitação cardio-pulmonar de 
urgência, que previne o dano definitivo das células cerebrais. Por isso, o eletroence-
falograma não poderia detectar a consciência nesse estágio. 

Mas então como os pacientes relatariam essas lembranças no momen-
to em que seus cérebros não estavam funcionando? Ainda segundo Marino Jr., 
neste caso, poderíamos entender o funcionamento da nossa consciência como os 
campos eletromagnéticos dos aparelhos de TV, celulares ou computadores sem 
fio. Nós apenas nos damos conta dos campos eletromagnéticos que atravessam 
nossos corpos, a todo o momento, quando os detectamos sob a forma de ima-
gem ou som. Quando essas causas invisíveis se tornam observáveis pelos nos-
sos sentidos, sua percepção atinge nossa consciência. E assim como a imagem,
o som ou a internet não estão dentro das máquinas, a nossa consciência poderia 
não estar dentro do cérebro, pois quando desligamos os aparelhos, a recepção ces-
sa, mas a transmissão continua nos campos eletromagnéticos. 

E apesar de a ciência não comprovar que a vida humana continue exis-
tindo após a morte, ela já nos permite supor, por meio de suas incessantes des-
cobertas, que a morte represente apenas a passagem de um estado de consci-
ência para outro. É neste sentido que a consciência passa a ser entendida como 
um atributo espiritual, e é assim que alguns artistas da nanoarte trabalham 
conceitualmente.

Roy Ascott, em seu artigo “A arte do espírito” (2007), avalia que a falta de es-
piritualidade pode acentuar o excesso de materialismo de nossa época. E considera 
que a o nanocampo inserido na arte é capaz de fazer emergir valores místicos que 
sustentam questões intuitivas e poéticas. Sobre isso, ele diz que:
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Um materialista pode ver o trabalho no nanocampo como o fim do jogo, 
mas não é necessário adotar um transcendentalismo para ver que o 
nano está localizado entre a densidade material de nosso mundo coti-
diano e os espaços misteriosos da imaterialidade subatômica. O nano 
transita entre a matéria pura e a consciência pura. (ASCOTT, 2007)

Ascott ainda sugere que a união estética entre consciência e tecnologia, 
presentes na arte das mídias úmidas, pode oferecer à nossa consciência o papel 
simultâneo de sujeito e de objeto da arte. Ele diz que técnica (techne) e consciên-
cia (noetikos) se unem formando o que ele chama de “tecnoética”, que existiria 
desde as culturas ancestrais fazendo da arte um exercício espiritual.  

Para Kandisnsky, a única forma de revolucionar a arte e mudar nossas 
profundas concepções de mundo, se daria por meio da negação do materialismo 
puro. 13 Kandisnky (1996, p.274) diz que: “Na arte o espírito é a fonte, a matéria 
(forma) é a expressão”. A partir desse raciocínio, infere-se que toda arte contém 
algo do espírito de quem a cria. E como vimos, o significado de espírito que a que 
esse texto se refere, é o de uma consciência que independe da matéria para existir.

Porém, a incerteza do que o espírito seria de fato, se estende desde a an-
tiguidade aos dias de hoje. A nanotecnologia e a física quântica em muito têm 
colaborado para o entendimento dessa questão. Até que se consiga comprovar, 
ou não, a existência do espírito, a humanidade certamente continuará buscando 
resolver esse mistério, seja na arte ou na ciência. 

Platão sugeria que o homem possuía uma alma transcendente e meta-física, 
capaz de retornar a Terra diversas vezes – inclusive em corpo animal – com o intuito 
de evoluir. Em “Fedro” (papiro do séc. III a.C), Platão diz que: “Toda alma é imortal, 
pois aquilo que se move a si mesmo é imortal.” (...) “E é na Idéia Eterna que reside a 
ciência perfeita, aquela que abarca toda a ver-dade.” (PLATÃO, p.81-84, 2002). 

Hegel, em “Fenomenologia do Espírito” (2008, p.27), ao defender que a 
filosofia deva ter o mesmo status da ciência, afirma que a necessidade “interior” 
é idêntica a necessidade “exterior”. Ou seja, o “interior”, que representa o pensa-
mento, ou o espírito, é tão importante quanto o “exterior”, que são as questões 
pré-estabelecidas pela ciência, possuidoras de uma “inteligibilidade universal”. 
Neste sentido, a verdadeira popularização do espírito, poderia acontecer na me-
dida em este se tornasse científico, pois, segundo Hegel, a ciência é aberta e 
acessível a todos. 

13 É preciso deixar claro 
apenas, que quando 
Kandisnsky se referia a dis-
cussão do espiritual versus 
material, esta girava em 
torno das diferenças entre 
a arte figurativa e concreta 
presentes em sua época. As 
correntes artísticas carre-
gavam consigo valores cul-
turais e políticos, por isso, 
a mudança na arte, acarre-
taria em mudanças sociais 
e éticas. A arte concreta, 
ou abstrata, possibilitaria 
um contato profundo com 
a natureza do ser humano, 
por meio da espiritualidade 
e da intuição. Enquanto 
a arte figurativa, ou natu-
ralista, representava um 
materialismo cético, ateu, 
positivista. 
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Por outro lado, ele diz que o “absoluto” que o espírito atinge, não deve 
ser conceitualizado, mas sim, “sentido” e “intuído”, para que possa mover a ex-
pressão intelectual e efetiva. Hegel explica que passamos tanto tempo tentando 
explicar e conceitualizar o espírito, que perdemos o foco dele próprio, como afir-
ma: “(...) o espírito agora exige da filosofia não tanto o saber do que ele é, quanto 
resgatar, por meio dela, aquela substancialidade e densidade do ser [que tinha 
perdido].” (HEGEL, 2008, p.29)

Hegel considera ainda, que o espírito é apenas uma tendência, um im-
pulso carente de sua efetividade. Enquanto a ciência seria o resultado sem vida. 
Pois, segundo ele, “o resultado nu é o cadáver que deixou atrás de si a tendên-
cia”. (HEGEL, 2008, p. 27) Mesmo assim, Hegel não desiste de oferecer à filoso-
fia, ou ao espírito, a oportunidade do saber efetivo, sem, no entanto, neutralizar 
o devir e a intuição intrínseca a eles.  

Se encararmos essa tentativa de tornar algo não empírico em saber efetivo 
como uma contradição, diríamos que se trata de uma armadilha circular. Tal qual 
um ouroboros epistemológico – como na mitologia da serpente que morde a pró-
pria cauda, simbolizando o infinito. Pois ao que tudo indica, aquilo que não pode 
ser comprovado, não é aceito, mas quando conseguimos comprovar, já não nos 
basta aceitar, porque queremos outro mistério para resolver. Porém, a diferença 
crucial na busca pelo conhecimento, é que essa tentativa, não nos leva a rodar 
em círculo, como no caso da serpente, mas sim em espiral, onde cada volta dada 
representa uma ascensão, e o caminho se torna progressivamente mais curto, 
rumo à evolução.

Conclui-se que o papel da nanoarte pode ser o de aproximar homem, ci-
ência, e espírito, encurtando o caminho do auto-conhecimento e da cosmovisão. 
Além disso, ao divulgar poeticamente as descobertas da ciência, a nanoarte ofe-
rece a todos a oportunidade de participar das mudanças de paradigmas as quais 
a humanidade passa. E, como o universo nano ainda é muito desconhecido, todo 
auxílio é bem vindo para o seu entendimento, como explica Anna Barros: 

“O mistério do universo nano está em ser invisível a nossos olhos, de-
mandando uma interpretação imaginativa que necessita do auxílio da 
arte. (...) para adentrar e compreender essa escala, necessitamos de me-
táforas poéticas que nos levem a perceber comportamentos só existen-
tes na física quântica.” (BARROS, p.1576, 2008)
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Sobre a nanotecnologia

A nanotecnologia é um conjunto de práticas de pesquisa de áreas físicas, 
químicas, biológicas, médicas e computacionais. De forma simplificada, repre-
senta a capacidade humana de se manipular a matéria em escala nanométrica. 
Nano (n), do grego nánnos, significa “excessiva pequenez” ou “anão”.14 Um nanô-
metro (nm) é a bilionésima parte de um metro e é escrito em notação científica 
como 1x10-9. Expressões como “futuro brilhante”, “quinta revolução industrial” 
ou “tecnologia revolucionária” têm sido usadas para designar essa tecnologia, 
que, ao unir diversas áreas do conhecimento acabou por se tornar uma ciência: 
a nanociência.

A nanotecnologia compreende o controle da matéria desde a escala do 
átomo até cerca de 100 nanômetros. Dentro desta dimensão se encontram as 
composições atômicas e moleculares de qualquer material presente na natureza. 
Para compreender essa escala, temos que: “um átomo mede cerca de dois déci-
mos de um nanômetro e o diâmetro de um fio de cabelo humano mede cerca de 
30.000 nanômetros” (CHAVES, 2002).

Ainda no século dezenove, Michael Faraday já demonstrava preocupação 
com o que poderia ocorrer com as propriedades de materiais que estivessem 
em escala minúscula. Faraday teria sido um dos primeiros cientistas a estudar 
sistematicamente o nanomaterial (ROCCO, 2007). 

O marco inicial da nanotecnologia é considerado por muitos como a palestra 
proferida por Richard Feynman (Prêmio Nobel de Física-1965). Na palestra “Há muito 
espaço lá em baixo”, realizada em 1959, foi pronunciada a frase visionária: “(...) no 
futuro, poderemos arranjar os átomos da maneira que quisermos (...)” (FEYNMAN, 
1960). O termo usado para denominar a ciência sugerida por Feynman, surgiu ape-
nas em 1974. Foi na Universidade de Tóquio, que o pesquisador Norio Taniguchi 
propôs a utilização do termo nanotecnologia, para designar a promissora engenharia 
em escala submicrométrica. (DURAN, 2006)

A nanotecnologia teria se popularizado apenas em 1992, quando o Eric 
Drexler foi chamado pelo governo norte-americano para explicar suas previsões 
sobre a criação de nanorrobôs, que poderiam reconstruir nanoestruturas capazes 
de retardar o processo de envelhecimento no interior do corpo humano. 

14 Segundo o dicioná-
rio HOUAISS. Prefixo: 
“Nano-”. 
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Os microscópios ópticos utilizados para visualizar as microestruturas não 
servem mais à nanotecnologia devido a sua limitação do comprimento de onda 
da luz visível. Para se chegar à escala nano, são usados os Microscópios de 
Varredura por Sonda (SPM). Este se divide em vários tipos, como, por exemplo, 
o AFM (Microscópio de Força Atômica) e o STM (Microscópio de Varredura por 
Tunelamento). O STM foi o primeiro aparelho capaz de produzir imagens reais 
de superfícies com resolução atômica. Esta invenção rendeu aos seus criadores, 
Gerd Binning e Heinrich Roher, da IBM, o Prêmio Nobel de Física, em 1981. (DU-
ARTE, 2009)

O funcionamento do STM consiste em “varrer” ou “tatear” uma superfí-
cie por meio de uma agulha cuja ponta é do tamanho de um átomo. Durante a 
varredura, os elétrons realizam o movimento quântico conhecido como tunela-
mento. A corrente de tunelamento é transmitida ao software, que gera a imagem 
visível, extremamente ampliada. (CHAVES, 2002) Em 1990, os cientistas da IBM 
conseguiram mover e posicionar 35 átomos de xenônio, um a um, sobre uma 
superfície de níquel, compondo a marca da empresa. 

Hoje, bilhões de dólares são investidos para a pesquisa e o desenvolvi-
mento de produtos em nanotecnologia em todo o mundo. Já se encontram no 
mercado vários produtos de uso cotidiano como roupas, artigos esportistas, 
cosméticos, alimentos e remédios. Porém, a nanotecnologia engloba inúmeras 
áreas, entre elas, as de maior importância são: a eletrônica, a optoeletrônica, as 
tecnologias da informação, de segurança, de conservação do ambiente, a indús-
tria alimentar e têxtil, e em especial, a medicina. (FIGUEIREDO, 2006) 

Imagem 1. Engenharia na escala atômica.
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Praticando nanoarte

Nós, artistas pesquisadores, temos o privilégio de unir teoria e prática. 
Pois, a nossa metodologia de pesquisa se baseia na confluência entre conheci-
mento e produção poética. Segue neste artigo, a experiência prática que essa 
pesquisa em nanoarte gerou. A sinconicidade15 e a magia16 foram alguns dos 
elementos presentes nesse processo. 

Antes de chegar à nanoarte, no início da pesquisa para o mestrado, minha 
idéia era produzir obras com conteúdo mágico, ou seja, obras em que o processo 
criativo derivava de experiências não empíricas, mas sim espirituais, xamânicas, 
intuitivas. Algumas, inclusive, advindas de experiências com o chá ayahuasca17. 
O projeto escrito para o mestrado, na linha de Arte e Tecnologia tinha como tema 
“jogo e rito”. A intenção era de que expectador sentisse ou compreendesse um 
pouco do processo criativo a partir da interação lúdica com as obras. Porém, 
após experimentar a participação de algumas obras prontas, ficou claro que as 
minhas experiências pessoais jamais seriam percebidas pelo público. A partir 
daí, a obrigatoriedade da participação do jogo ou do rito, tornou-se inválida.

Neste primeiro processo percebi também que a arte tecnológica não tinha 
nada a ver com a tecnologia que eu estava usando nas obras, representada pelo 
uso de botões, luzes, lentes e mecanismos manuais. O estudo da arte das novas 
mídias mostrava que muito além dos botões e mecanismos, encontravam-se tra-
balhos de realidade virtual, vida artificial, telerrobótica, arte genética, biotelemá-
tica e nanotecnológica, por exemplo. 

Mas a pesquisa anterior, sobre processos mágicos e experiências aními-
cas, encontrou várias analogias com o universo nano, e principalmente, com as 
palavras de Roy Ascott, que, sincronicamente, apresentava um discurso místico 
e espiritual, ao falar da arte nanotecnológica. Deste modo, foi possível estabele-
cer um recorte com a nanoarte. E foi nesse ambiente de sincronicidades e des-
cobertas que se vislumbrou o trabalho de Victoria Vesna e Jim Gimzewski, por 
meio do artigo de Anna Barros. A exposição “Nano: Poética de um Mundo Novo”, 
trazia uma série de instalações que uniam poesia, ciência e espiritualidade. Ape-
nas o contato com as imagens e as descrições das obras, já foram suficientes 
para emocionar e instigar uma produção em nanoarte. 

15 No sentido Junguiano, 
onde a coincidência de um 
estado psíquico com um 
acontecimento exterior 
correspondente ao que 
ocorre fora do campo de 
percepção do observador. 
16 Segundo o dicionário 
HOUAISS: arte, ciência ou 
prática baseada na crença 
de ser possível influenciar 
o curso dos acontecimen-
tos e produzir efeitos não 
naturais (...) seja por meio 
de fórmulas rituais ou de 
ações simbólicas metodi-
camente efetuadas.
17 Segundo o dicionário 
HOUAISS: Bebida aluci-
nógena preparada com 
o caule do caapi e folhas 
de chacrona, usada ritu-
almente por populações 
amazônicas e milhares de 
adeptos de diversas seitas 
em todo o Brasil e no 
exterior.
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Enquanto o estudo seguia, assisti uma palestra sobre “Nanotecnologia e 
Arte” 18, proferida pelo Prof. PhD. Ricardo Bentes de Azevedo, onde foi apresenta-
do um vídeo de um ferrofluido, que ele chamava de fluido magnético. Esse fluido 
seria fruto de uma manipulação em escala nano, onde nanopartículas de ferrita 
inseridas em um meio oleoso, fariam com que ele fosse capaz de reagir a um 
campo magnético, mesmo sob a forma líquida. A imagem provocou admiração 
em todo o público presente, formado em sua maioria por estudantes de medicina 
e engenharia mecânica. O vídeo mostrava um líquido escuro dentro de um vidro, 
que ao ser manipulado externamente pelo uso de um imã, adquiria volume tri-
dimensional, tornando visíveis as direções do campo de força magnético, que se 
apresentava na forma de spykes (ou espinhos).  

O tema da palestra sugeria que as imagens captadas pelo microscópio 
de varredura apresentassem tal beleza, que estas se adequariam facilmente à 
categoria de obra de arte. Felizmente o palestrante não se ateve ao que seria um 
papel meramente ilustrativo da arte, e ele próprio, citou Anna Barros para expli-
car melhor como se estabeleceria a relação entre arte e nanotecnologia. Chegou 
a ser dito que o laboratório de nanobiotecnologia estaria aberto aos artistas que 
se interessassem em estabelecer algum tipo de troca. 

Poucos dias depois, outra palestra (desta vez em uma casa espírita), falava 
de processos de canalização e cura energética de diferentes culturas. Foi dito que 
a própria medicina ocidental já teria utilizado uma forma de passe19 para curar 
doentes. Ela se referia ao médico alemão Franz Anton Mesmer, que no século 
XVIII, desenvolveu estudos sobre uma teoria chamada de “magnetismo animal”, 
que ficou conhecida como “mesmerismo”. Mesmer teria partido do macrocosmo 
para o microcosmo, estabelecendo uma relação entre a teoria da gravitação de 
Isaac Newton e a co-influencia entre os astros para dizer que o mesmo se dava 
com todos os seres vivos, incluindo os microorganismos. E aquilo que unia e 
mantinha toda a vida do universo era chamado por ele de “fluido universal”, do 
qual derivava o “fluido magnético”. Mesmer curou seus pacientes “aplicando-
-lhes” o “fluido magnético” por meio de técnicas de magnetização. Para o mes-
merismo, o corpo possuiria, assim como o imã, pólos positivos e negativos, e 
a doença seria causada por um desequilíbrio magnético, por isso, a corrente 
magnética gerada pela aplicação do fluido seria capaz de levar o corpo à cura. 20

O interessante nisso tudo era que Mesmer teria utilizado exatamente o 
mesmo termo – “fluido magnético” – que a nanotecnologia utiliza para designar 

18 Realizada em 3 de junho 
de 2009, como parte da 
exposição “Paisagens 
Neuronais” (Instituto 
Cervantes Brasília). 
19 Segundo o Dicionário 
HOUAISS da Língua 
Portuguesa: Ato de passar 
as mãos repetidas vezes 
por diante ou por cima de 
pessoa que se pretende 
magnetizar ou curar pela 
força mediúnica (rubrica: 
religião).
20 As informações da 
palestra espírita foram 
devidamente conferidas a 
partir da obra: “Mesmer, a 
ciência negada e os textos 
escondidos”, de Paulo 
Henrique de Figueiredo.
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o ferrofluido. Tratava-se do uso da mesma expressão, para designar coisas dife-
rentes, de áreas opostas, que apareceram quase que simultaneamente durante a 
pesquisa, unindo novamente, ciência e espírito.  

Após algumas visitas ao laboratório de nanobiotecnologia da UnB, o Prof. 
Ricardo Bentes pôde emprestar um pouco do fluido magnético para ser utilizado 
em uma possível obra de arte. A partir disso, pude experimentar e realizar meu 
primeiro trabalho em nanoarte. A obra “Nano fractal” (Renata Homem, 2009) foi 
exibida na exposição do 8º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia - #8ART. 
Uma luminária fluorescente abrigava um pequeno pote de vidro com o fluido 
magnético dentro. O público deveria vestir uma luva branca que continha um 
imã na ponta dos dedos polegar e indicador. Assim, seria possível manipular o 
fluido magnético fazendo-o subir pela parede do vidro enquanto sua configura-
ção tridimensional se formava. 

A primeira obra foi uma experiência simples, mas muito importante. Re-
presentava para a minha pesquisa um futuro possível e uma aproximação efeti-
va com a nanotecnologia. 

Em um segundo momento, quando eu buscava mais informações sobre 
o fluido magnético, encontrei o autor do vídeo exibido na palestra citada, o Prof. 
Dr. Francisco Ricardo da Cunha, diretor do Vortex-UnB (Grupo de Mecânica dos 

Imagem 2. Nano Fractal. Renata Homem. Galeria Espaço Piloto. Brasília, 2009
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Fluidos de Escoamentos Complexos). Após receber-me com muita boa vontade, 
o Prof. Francisco se interessou pela proposta artística e fomos ao laboratório do 
Vortex realizar algumas experiências com os ferrofluidos que ele tinha. Foi pos-
sível observar características importantes como solubilidade, meio e força do 
campo magnético. O Prof. Francisco cedeu, então, uma pequena quantidade do 
fluido para um novo trabalho artístico.

A segunda obra, “Fluido Vital” foi apresentada na exposição “Instinto Com-
putacional”, realizada no Museu da República em novembro de 2009. Desta vez, 
o fluido não apresentava a mesma característica do fluido anterior, pois o fluxo 
magnético gerado não era capaz de formar os spykes, mas era suficientemente 
forte para reagir ao campo do imã, permitindo que o público pudesse movê-lo 
dentro do pote de vidro. 

Nesta obra, foi possível experimentar como o fluido reage em diferentes 
soluções. Misturas que continham glicerina, tinta fluorescente, tinta metálica, 
gel, aquarela e goma, foram inseridas em seis potes diferentes. Cada um dos 
potes assumia configuração diferente após a manipulação do público.  

No momento, a obra em desenvolvimento “Magnetomembrana”, consiste 
em uma membrana de plástico transparente a qual abriga o fluido magnético.  
Desta vez, ao ser manipulado pelo público (por meio dos imãs) o fluido poderá 
assumir uma configuração mais orgânica. Para essa obra, foi comprada a ferrita 
em pó, em uma empresa especializada em nanotecnologia (Nanum). Esse pro-
jeto pretende continuar explorando as possibilidades do magnetismo e dos des-
dobramentos anímicos, baseados na pesquisa e na poética da consciência nano.

Imagem 3. Fluido Vital. Renata Homem. Museu da República. Brasília. 2009.
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Resumo
A conjunção entre o marketing e a cultura visual é objeto de estudo relevante a 
ser analisado na concepção de empresas e produtos, pois, a partir de suas obser-
vações, pode-se dar origem a segmentos com maior aceitabilidade pelo público. 
Assim sendo, o texto ressalta a importância de uma abordagem sistêmica na 
elaboração de prospectivas comerciais, com base no comportamento subjetivo 
de cada indivíduo, para que se possa obter, a partir dessa pesquisa, fundamentos 
que auxiliem na elaboração de novos conceitos. 

Palavras-chave: Cultura Visual; marketing ; desenvolvimento  de produtos.

Abstract
The conjunction between marketing and visual culture is a relevant object of 
study to be analyzed, during the conception of products and companies. Becau-
se with its observation it’s possible to raise segments with more acceptability 
by the public. Therefore, the text emphasizes the relevance of a systemic appro-
ach when formulating commercials foresight based in the subjective behavior 
of each one, so that it’s possible to prepare the groundwork that assists at the 
developing of new concepts.

Keywords: Visual culture; marketing; product development. 

Introdução

A atual sociedade de consumo se estabelece através do signo da abun-
dância. Segundo Baudrillard (1995), a população consome a partir de simulações 
a que ela foi submetida, e toda a definição de um modo de vida social já foi pre-
viamente estipulada pela economia de mercado. Nesse sentido, o fato é que as 
empresas precisam vender, porém não podem forçar explicitamente o consumi-
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dor a comprar. E, para solucionar essas questões, surgiu o marketing, uma vez 
que, com as estratégias e veículos empreendidos a partir da pesquisa de merca-
do, pode-se direcionar a peça fabricada para o ato da venda. Articula-se, desse 
modo, a importância da cultura visual na constituição de base dessa pesquisa, 
como elemento principal na análise de tendências, que, posteriormente, irão ser 
aplicadas na concepção e reformulação de marcas e produtos. 

Conceitos Visuais

A cultura visual é um campo de estudos que se desenvolveu no ramo 
das Artes, quando começaram a aparecer questões que nem a História da Arte, 
tampouco, a Estética poderiam resolver. Para isso, os estudos culturais surgi-
ram e ganharam espaço, sendo ensinados como disciplina em universidades. 
Segundo Mitchell (2005), é preciso diferenciar estudos culturais e cultura visual. 
Cultura visual, portanto, é composta por todas as categorias de elementos vi-
suais significativos e significantes de uma sociedade. É todo o endossamento 
visual a que esses indivíduos buscam referência e ajudam a desenvolver ao 
mesmo tempo. Sendo assim, não é somente “a construção visual do campo so-
cial, mas a construção social do campo visual” (MITCHELL, 2005, p. 9). E, por 
conseguinte, essa situação demonstra a contemporaneidade e especificidades 
imagéticas de uma sociedade em formação, a qual fomenta, conjuntamente, 
um contexto de aparências e simbologias. Desse modo, ela é analisada holisti-
camente pela cultura visual, para identificação simbiótica de uma época palia-
tiva, na qual se desenvolve e edifica. 

A cultura visual é uma estratégia para estudar a genealogia, a defini-
ção e as funções da vida cotidiana pós-moderna desde a perspectiva 
do consumidor, mais que da visão do produtor. Da mesma forma que 
o século XIX foi representado por meio da imprensa e da novela, a 
cultura fragmentada que denominamos pós-moderna é mais bem  en-
tendida e imaginada através do visual (MIRZOEFF, 2003, p. 20 – tra-
dução das autoras).

Isto significa que a cultura visual foca os momentos nos quais o consu-
midor busca a informação, o prazer, o significado e a leitura imagética da tecno-
logia visual. De acordo com Mirzoeff (2003), a tecnologia virtual seria qualquer 
forma de aparato desenhado, no qual possa ser observado o aumento da visão 
natural. Desse modo, têm-se como exemplos a pintura a óleo, a mídia, as ar-
tes em geral, e mesmo a internet, que com o vasto campo de conhecimentos 
disponíveis, torna-se banco de dados para o espectador refletir e obter conclu-
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sões sobre o que está sendo transmitido. A recepção dessas informações pelo 
consumidor e o modo como ele interpreta essas questões é campo de estudos 
a ser observado pelos que se interessam em estudar uma sociologia cultural 
baseada nas imagens e na sua absorção pelos indivíduos. Assim sendo, Bryson 
(1994) apud Mirzoeff (2003, p. 21) disserta que “alguns críticos pensam que a 
cultura visual é simplesmente a história das imagens, manejadas com um con-
ceito semiótico de representação”. Este conceito, entretanto, abrangeria uma 
extensa área de pesquisa, que nenhum grupo ou pessoa poderia estudá-la e 
analisá-la por completo. Outros autores, ainda, consideram que é “uma forma 
de criar uma sociologia da cultura visual que estabeleceria uma teoria social do 
visual” (MIRZOEFF, 2003, p. 21). Todavia, esta definição estaria focando a ideia 
de que o visual é independente dos outros sentidos, e que está relacionado 
apenas com a experiência real, quando o que ocorre é a junção tanto do virtual 
quanto do real na construção de uma experiência apreendida por todos os sen-
tidos, e não só pela visão. O conhecimento imagético atribuído a cada pessoa, 
entretanto, é resultado de tudo o que foi vivido e sentido, e o modo como esses 
fatores foram processados é o que irá contribuir no conceito de cultura visual, 
a qual nada mais é do que a ampla busca e análise das recepções visuais por 
parte do público. 

O surgimento da cultura visual dá lugar ao que Mitchell denominou Te-
oria da Imagem, segundo a qual alguns aspectos da ciência e da filosofia 
ocidental adotam uma visão do mundo mais gráfica e menos textual. Se 
isto é verdade, supõe um importante desafio a noção do mundo como 
um texto escrito que dominava com grande força o debate intelectual 
entre os movimentos linguísticos como o estruturalismo e o pós-es-
truturalismo. Na opinião de Mitchell, a Teoria da Imagem é produto da 
compreensão de que os elementos que formam parte da condição de 
espectador (o olhar, o olhar fixo, a visão, as práticas de observação, a 
vigilância, e o prazer visual) podem ser um problema tão profundo como 
as diversas formas de leitura (o ato de decifrar, decodificar, interpretar, 
etc.), e essa “experiência visual”, ou “alfabetismo visual”, não podem ser 
explicados por completo mediante o modelo textual (MIRZOEFF, 2005, p. 
25 – tradução das autoras).

Assim sendo, através do modelo lingüístico não é possível exprimir fiel-
mente as emoções presenciadas através do visual. Essa dualidade gráfica/textual 
é trabalhada em conjunto pelo artista plástico Ebon Heath (figura 1). O seu traba-
lho é baseado em tipografia e na reunião de diversas letras compondo estruturas 
esculturais, as quais ressaltam o que o artista chama de barulho visual. Ou seja, é 
o invisível traduzido para o real através das esculturas com formas de letras, que 
representam tudo o que rodeia e é absorvido pela sociedade. Portanto, as obras 
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de Heath representam a necessidade de informações transmitidas e absorvidas 
de forma gráfica pela sociedade, porém com os elementos textuais que ainda são 
importantes para a comunicação entre indivíduo e ambiente. A cultura visual, 
nesse sentido, é trabalhada nas obras de Heath através da demonstração do que 
seria a união do virtual (representado pelas letras, que significam o barulho, ou 
seja, os diversos tipos de informações disseminadas) e do real, que seria a obra 
propriamente dita. 

Mitchell (2005) assevera que essa experiência cotidiana do visual é o que 
a cultura visual prioriza e, deste modo, um importante tópico para elaboração 
do conceito olhar. É a visão do outro originada a partir de estereótipos, cari-
caturas e classificações, fazendo com que se organize características de uma 
sociedade a partir das ideias e preceitos sugeridos aos indivíduos. Locke apud 
Rizolli (2007, p. 27) afirma que “é a mente, portanto, que constrói o mundo, 
de acordo com um potencial que lhe é próprio, a partir de uma matéria bruta 
fornecida pelos sentidos”. Então, é com essa perceptividade que se estabele-
cem relações cognitivas do próximo com os indivíduos e com o ambiente que 
os circunda.

Os estudos culturais, destarte, são um ramo dentro da cultura visual. É uma 
área mais específica, em que, de acordo com o problema que se quer solucionar, 
recorre à cultura visual para embasamento de pesquisa. Os estudos culturais 
expandem, dessa forma, o significado do objeto estudado para outros campos 
e sentidos, ao utilizar, como endossamento científico, áreas que geralmente não 
seriam utilizadas pela cadeia tradicional acadêmica no ensino das Artes. Por isso, 
que é impossível delimitar o ramo dos estudos visuais, pois, devido ao seu ca-
ráter interdisciplinar, torna-se amplo ao explorar diversos tipos de ciência, bus-
cando informações tanto na sociedade atual, quanto nas referências estéticas, 
semióticas e sociológicas de outrora. 

A arte seria todo o texto visual que apresenta a estética como função bási-
ca.  Por sua vez, o objeto estético consistiria na imagem que tem a função estética 
como secundária. Destarte, leva-se em consideração que uma peça de roupa, 
descontextualizada de sua função – que é ser vestida, quando exposta em um 
museu ou galeria, assume uma postura legítima de obra de arte, pois sua função 
principal foi deslocada (MUKAROVSKY apud LAMPERT, 2005, p.3).
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Logo, o conceito de arte estende-se e modifica-se de acordo com a percep-
tividade do espectador, que se torna mediador do processo ao difundir e conju-
gar ideias.  Mirzoeff (2006) define esse indivíduo como sujeito visual, ou seja, a 
pessoa que é agente e objeto dos discursos de visualidade, mas que, também, se 
torna efeito de uma série de categorias de subjetividade visual. É importante de-
finir, neste momento, os conceitos de visão e visualidade. O primeiro é a questão 
física corporal, a visão como um dos sentidos biológicos. O segundo tem duas 
vertentes contraditórias dependendo do objeto de estudo – pode ser conceituado 
como a implantação da cultura dominante ou os modos utilizados para se resistir 
a ela. Ponderando essas questões, Mirzoeff (2006) relata que, embora a visão seja 
considerada a parte mecânica da esfera visual e a visualidade o fato social. Elas 
não são contraditórias e, sim, complementares. Porquanto, assim como a nature-
za e o ambiente circundante estão para a cultura, a visão está para a visualidade. 
Dessa forma, é possível estabelecer essa relação, uma vez que as observações 
feitas são captadas com a visão, mas são socializadas a partir da produção subje-
tiva individual, transformando esses dados em algo público e relevante. 

Em seu artigo Ghostwritting, Mirzoeff (2002) contribui com esse pensamen-
to ao comparar cultura visual e clarividência. Na cultura visual, as notícias são 
lançadas e/ou convivem com o público, mesmo que esse não note sua presença 
ali. O autor colaciona esses conhecimentos como se eles fossem espectros ou fan-
tasmas que pairam sobre a sociedade e influenciam (in)diretamente no modo de 
vida dessas pessoas. Os espectros não têm o poder social da visualidade enquan-

Figura 1. Obra de Ebon Heath. Fonte: http://graphicdefiner.files.wordpress.
com/2009/01/stereotype-3.jpg (Acesso em 23/08/2009).
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to conhecimento global, mas estão presentes em diversos ambientes deixando 
impressões por onde passam. Uma vez que essas impressões são agregadas e 
reconhecidas, pode-se obter informações de qualidade antes que outros setores e 
pessoas as reconheçam. É possível, a partir dessa observação, estar à frente nas 
previsões comportamentais e sociológicas do futuro. Por isso, a utilização da pala-
vra clarividência, que nada mais é do que o poder de prever o futuro. 

Esse paralelo vem a enriquecer o conceito de utilização da cultura visual 
como fundamento de marketing e prospectivas, pois não são todas as pessoas 
que conseguem perceber os sinais de uma sociedade em desenvolvimento - ape-
nas os indivíduos que captam as direções e estabelecem comparações, filtrando 
o que é relevante, e que são, portanto, os verdadeiros sujeitos visuais. Os estu-
dos culturais, sendo um campo crítico da comunicação e da mídia, têm infor-
mações cabíveis, como nas asserções postuladas, que podem tornar-se úteis no 
emprego de estratégias de marketing na concepção de produtos interessantes e 
inovadores. Marketing pode ser definido como:

O processo de planejar e executar a concepção, o preço, a promoção e a 
distribuição de ideias, mercadorias e serviços para produzir trocas que sa-
tisfaçam objetivos individuais e organizacionais. O elemento chave desta 
definição é a troca entre o cliente e o fornecedor. Cada parte dá algo de va-
lor ao outro, com o objetivo de satisfazer suas respectivas necessidades, e, 
no processo, ambas as partes ganham (ENGEL, 2000, p. 04). 

Essa troca de conhecimentos, por conseguinte, pode-se estabelecer atra-
vés da prática de pesquisa do consumidor, focando o comportamento motiva-
cional. A relação empresa-cliente possibilita benefícios para ambas, tanto para a 
lucratividade da firma quando para a satisfação do usuário. O consumidor está 
sempre em constante mudança, assim como o ambiente que o rodeia. 

Nenhuma vantagem empresarial está mais comandando. Nenhuma 
transformação, não importa o quanto for dramática, proporciona cinco 
anos de segurança contra as forças em curso, que giram descontroladas. 
No mundo de rápida mudança de hoje, onde nem sequer sabemos os 
nomes dos concorrentes do próximo mês, muito menos suas estruturas 
de custo, ninguém tem uma liderança segura. Para o futuro previsível, as 
organizações devem aprender a gostar de mudanças e apreciar o tumul-
to constante tanto quanto resistiram à mudança no passado (ENGEL, 
2000, p.14)

Consequentemente, é importante estabelecer um bom embasamento de 
pesquisa de mercado para saber quais aspectos que deverão ser trabalhados 
pela marca para a obtenção do sucesso. 
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A pesquisa de marketing é uma ferramenta que as empresas usam para 
descobrir os desejos e as necessidades dos consumidores de modo a 
satisfazê-los com suas ofertas de produtos. É a fonte de informação do 
gerente de marketing sobre as condições do mercado. Ela cobre tópicos 
que variam de planejamento em longo prazo a decisões táticas em cur-
to prazo. A pesquisa de marketing é o processo sistemático e objetivo 
de geração de informações – coleta, registro e análise de dados – para 
ajudar na tomada de decisão de marketing. Deve ser conduzida de for-
ma sistemática e não casual, devendo ser objetiva para evitar efeitos de 
distorção por vieses pessoais. A pesquisa de marketing pura ou básica 
busca aumentar o conhecimento de um conceito ou verificar a aceitabi-
lidade de uma teoria. A pesquisa aplicada enfoca problemas específicos 
ou auxilia nas decisões de determinados cursos de ação. [...] O conceito 
de marketing diz que uma empresa deve ser orientada tanto para a sa-
tisfação do consumidor como para a lucratividade a longo prazo (em vez 
do volume de vendas a curto prazo). Além disso, todos os aspectos da 
empresa precisam ser integrados para que esses objetivos sejam atingi-
dos (ZIKMUND, 2006, p.22).

Os dados da pesquisa, portanto, podem ser obtidos através da aplicação 
do que foi observado por meio da cultura visual que permeia o público alvo. A 
partir desta coleta de informações, filtram-se as mais relevantes para solucionar 
o problema de concepção do produto. Consoante Malhotra (2006), existem dois 
tipos de pesquisa que abrangem as questões a serem estudadas: (a) pesquisa 
para identificação; (b) solução de problemas. A primeira objetiva identificar dis-
funções que talvez não sejam superficiais, mas que talvez sejam empecilhos no 
futuro. Como exemplos, pode-se mencionar pesquisas de potencial e participa-
ção de mercado; imagem da marca; análise de vendas; tendências de negócio e 
previsões a curto e longo prazo. O segundo tipo de pesquisa é mais específico 
e trabalha pesquisa de segmentação; produto; promoção; preço e distribuição. 
O conhecimento do público e o embasamento de pesquisa tornam-se necessá-
rios, se o esperado for uma demanda compatível com a capacidade produtiva da 
empresa. Para isso, existem quatro pontos relevantes a serem considerados no 
processo de captação e fidelização de clientes: 

(1) Proximidade com o consumidor: significa fazer um estudo etnográfico do 
público-alvo, focando seu perfil e suas peculiaridades. A partir disso, verificam-
-se os dados analisados e estabelecem-se estratégias focadas e, potencialmente, 
competitivas. Pode-se citar o relógio Expedition da marca Timex (figura 2) como 
exemplo, que, além de ter todas as funções regulares de um simples relógio 
possui o dispositivo de hidratação e, ao ser posicionado no pulso, é ativado a um 
contador disparando um alarme para lembrar o consumidor de ingerir líquidos 
durante o treinamento – é a praticidade aliada à funcionalidade. 
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(2) Marketing individualizado: considera as experiências que o compra-
dor procura ou vivencia dentro da loja ou com o objeto de venda. Por meio do 
marketing individualizado e, nesse sentido, personalizado, é possível desen-
volver produtos originais e autorais que agradam ao comprador por ser uma 
peça exclusiva e de qualidade. Essa situação além de melhorar o relaciona-
mento da clientela com a companhia faz com haja uma identificação mútua e 
a busca por esse tipo de serviço, uma vez que o consumidor sabe que irá ser 
atendido,  com especificidade, em seus anseios. Esse tipo de estratégia pode 
ser verificado em lojas que apresentam roupas feitas sob medida para o clien-
te, por encomenda, além das vestimentas regulares oferecidas no estabele-
cimento. Grandes griffes como Valentino, Chanel, dentre outras apresentam 
esse tipo de função;

(3) Prioridade na satisfação e retenção do cliente: simboliza a questão de que 
é mais fácil manter um público já existente do que ganhar novos participantes;

(4) Renovação sobre o valor patrimonial da firma: é importante que o público 
consumidor confie na marca. Por causa disso, as marcas investem em propa-
ganda,  tanto para manter o cliente já existente, quanto para adquirir outros com 
igual ou superior potencial de compra.

A partir da pesquisa de tendências, é possível prever esses estados e es-
tipular uma combinação de conceitos na fabricação de produtos. Por exemplo, o 
site de prospecção de tendências Trendwatching, em maio de 2009, apresentou 
seu relatório mensal com ideias para os setores de referência e criação da indús-

Figura 2. Relógio Expedition, da marca Timex. Fonte:http://www.itechnews.net/wp-content/
uploads/2009/02/timex-expedition-ws4-adventure-watch-1.jpg  (Acesso em 23/08/2004).
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tria (TREND WATCHING, 2009). Um dos tópicos desenvolvidos é o eco-bounty, 
ou seja, a busca por elementos com caráter de sustentabilidade do meio ambien-
te. Essa vertente acaba se traduzindo para o sistema de objetos como produtos 
que aliam inovação, através de novos materiais e tecnologias juntamente com 
um design diferenciado, possibilitando uma releitura das formas orgânicas de 
um modo conceitual e original. Isso, além de atrair a atenção dos espectadores, 
atribui valores positivos à imagem da marca ou do designer quando bem utiliza-
da. Outro viés dessa tendência se constata através da reciclagem de materiais e 
aplicação da consciência ambiental na linha de produção das fábricas, visando 
minimizar os efeitos poluentes e impactantes no meio circundante. Um exemplo 
disso é a griffe House-Wear (figura 3), de Laura Sansone, em que a matéria-prima 
das roupas fabricadas é um papel resistente e facilmente reciclável. As peças são 
leves, práticas e podem ser lavadas em máquina, o que facilita sua utilização, 
além de ter o conceito ecológico incutido no produto e na imagem da marca. 

Considerações finais

O ser humano está em constante transformação, acompanhando assim, 
as variações de seu meio. Os comportamentos se modificam constantemente. 
É preciso estar atento e analisar os dados e informações a que se é submetido 
diariamente, a fim de saber os rumos pelos quais passará a sociedade. Nesse 
contexto, insere-se o conceito de cultura visual que, além de estabelecer um es-

Figura 3. Produtos da marca House-Wear. Fonte: http://www.inhabitat.com/wp-content/
uploads/house-wear-tree.jpg (Acesso em 23/08/2009).
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tudo dessas variações, utiliza conhecimentos científicos nas mais diversas áreas, 
propondo um trabalho interativo em que tanto o observador quanto o meio ava-
liado estão relacionados, e um acaba sendo causa e conseqüência do outro. Com 
isso, as informações extraídas têm melhor fundamento, e podem ser utilizadas 
pelas empresas para melhoria de sua imagem pública e, também, na concepção 
de seus produtos. Esses tópicos, logo, tornam-se prospectivas a serem empre-
gadas no crescimento das marcas e, igualmente,  na relação com o público-alvo, 
através da tradução do seu estilo de vida em artigos disponíveis para o consumo.
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Resumo
Esta pesquisa aborda o desenvolvimento de um projeto de design para estam-
paria têxtil direcionada para decoração e uso em cabeceiras de cama, utilizando 
como referências visuais a caligrafia árabe e sua representação artística. Este 
projeto é fundamentado em pesquisa qualitativa e pesquisa bibliográfica im-
pressa e on-line. A metodologia projetual adotada para o design de estamparia 
é baseada na proposta de Gui Bonsiepe com técnicas analíticas que orientam a 
identificação e solução da problemática. Há um ajuste metodológico ao processo 
criativo com a proposta de Munari e Bonfim relacionado ao levantamento de 
idéias e necessidades do fornecedor e consumidor, investigando a necessidade 
de mercado do produto. O resultado final é a construção de oito protótipos de-
senvolvidos em estamparia digital.

Palavras-chave: design; estamparia; caligrafia árabe; cabeceiras.

Abstract
This research deals with developing a design project for textile printing aimed 
for decoration and use on headboards, using as visual references the Arabic 
calligraphy and its artistic representation. This project is based on a qualitative 
research and printed bibliography research and online. The projectual methodo-
logy adopted for the printing design is based on Gui Bonsiepe`s proposal with 
analytical techniques that guide the identifying and solving problems. There is a 
methodological adjustment to the creative process with Munari`s and Bomfim`s 
proposal related to survey of ideas and needs of the supplier and consumer, in-
vestigating the need of the product market. The final result is the construction of 
eight prototypes developed in digital printing. 

Keywords: design; printing; calligraphy Arabic; headboards.
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Introdução

Durante o período de aulas teóricas do curso de Especialização em Design 
de Estamparia alguns aspectos da cultura árabe são estudados como os costumes 
de alimentação, o modo de vestir, as particularidades da religião muçulmana e as 
diversas expressões artísticas, incluindo a caligrafia. Ao se aproximar deste tema, a 
cultura árabe, percebe-se a sua riqueza a ponto de utilizar o tema como referência.

A principal característica da arte árabe é a figura geométrica e orgânica, 
entrelaçadas até o infinito. É representada em diversas superfícies, como por 
exemplo, a cerâmica, com artigos utilitários e de decoração, o papel, com os li-
vros ornamentados, o metal, com utensílios, a tapeçaria, com variedade formal 
e cromática, e a arquitetura, com as fachadas e portas dos templos decoradas. 
A caligrafia como expressão artística surge da necessidade de representar por 
meio da escrita os ensinamentos corânicos, pois um livro sagrado precisava ter 
uma caligrafia igualmente sagrada. É a partir deste momento que algumas varia-
ções e estilos de caligrafia aparecem e as novas edições do Alcorão se tornam 
uma mais bela que a outra. Sendo assim, o tema deste artigo é a Caligrafia Árabe 
aliada a sua representação artística, denominada Khat.

Este artigo tem como objetivo desenvolver um projeto de estampas têx-
teis, através do estudo estético-formal e da representação da caligrafia árabe, 
para artigos decorativos de dormitórios/ cabeceiras. É importante salientar que, 
por mais religiosa que seja a origem desta cultura, não se tem a intenção de pas-
sar a mensagem corânica, mas sim o desejo de trabalhar com a referência árabe, 
cuja finalidade neste trabalho é a representação da caligrafia como um elemento 
abstrato, evidenciando suas principais técnicas e características plásticas.

No contexto dos artigos decorativos de dormitórios, este estudo tem como 
produto uma proposta de cabeceira para cama. Nesta década de 2009, este é o 
objeto mais representativo na decoração de um dormitório, pois com a saúde e 
qualidade de vida nos principais debates, muito se discorre sobre as horas de 
descanso e um sono reparador. Assim, valoriza-se em um quarto mais espe-
cificamente as camas e suas cabeceiras. A chegada e difusão no mercado das 
camas americanas Box, traz uma versatilidade em relação à decoração e permite 
diversas formas e materiais no uso de cabeceiras, constituídas de almofadões 
em tecido fixados por varal de cortina, por exemplo. Este tipo de cabeceira é mui-
to procurada no mercado pelo baixo custo, fácil execução e manutenção.
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Neste produto, cabeceira para cama, o desenvolvimento do projeto de es-
tamparia têxtil prevê o emprego da caligrafia em seus variados estilos e com uma 
característica própria, seja de suavidade ou de rigidez, que são exploradas gra-
ficamente através de diversas linguagens, técnicas e procedimentos: colagem, 
pintura, textura, xerox, recorte, aguada, entre outros. Também são enfatizados 
os recursos disponíveis na época da origem da caligrafia árabe, como o cálamo, 
desenvolvido em bambu; os pigmentos mais puros representados pelos corantes 
e o nanquim; e, os papiros representados por papéis e superfícies atuais que nos 
remetem à época, como o papel reciclado, o papel jornal e papel seda. Após a eta-
pa de estudos formais, as imagens são digitalizadas e manipuladas em softwares 
gráficos usando as técnicas de desenho de estamparia, o resultado é a construção 
de oito protótipos de cabeceiras com estamparia digital sobre tecido de algodão.

A Arte da Caligrafia Árabe

A civilização árabe se desenvolveu sob os preceitos do Islamismo e por 
isso, ao se falar em arte islâmica também estamos nos referindo à arte árabe, 
pois ambas estão interligadas. O movimento dos traços e os arabescos logo fa-
zem da caligrafia árabe uma forma de expressão autêntica e peculiar, mas para 
os islâmicos ela vai além, pois é sobretudo sagrada. Representa a palavra divina 
revelada ao profeta Maomé, motivo pelo qual um calígrafo árabe é considerado 
um representante de Maomé, responsável pela transmissão da Palavra. A de-
nominação de Khat para a arte da caligrafia se dá por todos estes motivos e em 
árabe, a palavra significa “arte do traço” e o “belo escrever”.

Existem duas hipóteses para a origem da escrita árabe, ambas afirmando 
que a origem da forma cursiva é do aramaico antigo (1.100 a 200 a.C.) e que a 
horizontalidade e a linha base para cartas é do alfabeto dos povos nebateus do 
séc.II, comerciantes da região fronteiriça entre a Síria e a Arábia, entre o rio Eu-
frates e o mar Vermelho. Na verdade as duas hipóteses reconhecem a influência 
da língua siríaca e dos nebateus, mas em graus diferentes.

A cronologia da história da caligrafia árabe começa em 611 d.C onde Mo-
hammed (Maomé) recebeu a revelação da Palavra Divina, o Corão. Como Maomé 
era analfabeto ele decorava os capítulos, as surahs em árabe, e para transmitir 
os ensinamentos da Palavra Divina ele recitava-os para que seus companheiros 
também os decorassem, são os chamados de Detentores da Palavra. Massoudy 
(2002) acredita que a escrita chega tardiamente aos Árabes por causa do costu-



903

Sessão de 
Artigos

(GT2)
Poéticas Visuais 
e Processos 
de Criação

me da oralidade. O início da escrita é atribuído a vila de Koufa fundada em 638 
d.C. no Iraque, ao sul do Rio Eufrate, um grande e antigo campo militar. Atual-
mente a caligrafia árabe possui vários estilos de escrita e os nomes destes são 
dados de acordo com a província de origem.

Com o passar do tempo os sucessores profeta planejaram reunir todos os 
textos já escritos e registrar o que estava na memória dos detentores. A partir 
deste momento é criado um comitê de calígrafos e o primeiro livro escrito em 
árabe fica pronto, o Al Corão (em português Alcorão). As imagens são reduzidas 
dentro dos livros e a caligrafia torna-se grande e absoluta, perdendo às vezes em 
legibilidade, mas ganhando em estética formal. O marco desta unificação, entre 
escrita e arte, acontece quando Khalid Ibn Al Hayyaj, escreve o Alcorão de uma 
maneira jamais vista e que surpreende seus contemporâneos. Ele é o autor das 
caligrafias da Mesquita do Profeta em Medina, onde as letras são feitas em ouro.

As técnicas e materiais dos calígrafos

Em meio aos materiais básicos para um calígrafo está o cálamo, uma es-
pécie de pena artesanal, feito com uma planta tipo junco com hastes flexíveis. 
No oriente é encontrada no Mar Mediterrâneo esta planta ou em lugares muito 
úmidos com sol e vento, este último o responsável pela planta ter fibras fortes, 
flexíveis e resistentes juntamente com uma superfície brilhante e lisa.

Para a fabricação dos cálamos o calígrafo deve ter uma espécie de cani-
vete com uma fina lâmina muito cortante e cabo de ossos ou marfim. Segundo 
MASSOUDY (2002, p.37) o melhor calígrafo era aquele que sabe fabricar o seu 
cálamo e domina o corte da ponta com a amplitude e obliquidade necessária para 
o estilo de letra que deseja fazer e para melhor de adaptar à sua mão e posição. 
No fim do século XIX a indústria europeia começa a fabricar penas metálicas 
especialmente construídas para as necessidades dos calígrafos.

A cor da tinta utilizada na caligrafia árabe é essencialmente a preta e seus 
matizes dão a vida ao traço. Existem duas principais categorias de tinta: uma a 
base de fumo, em que é utilizado o carbono resultante da queima de diversos ma-
teriais e, a outra base é a goma arábica. Essa goma dá elasticidade e uniformidade 
à tinta, evitando que o calígrafo precise ir ao tinteiro muitas vezes. Um preto a base 
de fumo de boa qualidade deve ser volumoso, de textura muito fina e de cor negra, 
os calígrafos procuram esta tinta porque aumenta o contraste no papel branco.
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Existem também outros pigmentos que dão as variadas cores das tintas 
para decorar, como o sulfato de arsênico, que é muito utilizado para a substitui-
ção do ouro ou dourado. Os ocres são extraídos da terra, a cor azul é extraída 
da pedra lápis-lazúli proveniente de minas localizadas no Afeganistão, o que faz 
com que o azul seja caro como o ouro. Ambos servem para decorar as primeiras 
páginas do Alcorão e os títulos das surahs. Há também, os pigmentos de origem 
vegetal, extraídos das flores de maneira muito complexa e largamente utilizados, 
mas desbotam e perdem o contraste com o tempo. 

Os primeiros textos árabes são gravados sobre a pedra, mas a verdadeira 
caligrafia evolui com o uso dos papiros, O papel de pergaminho rapidamente é 
substituído por este novo método que tem baixo custo e é mais difícil de falsificar 
e apagar. Com este papel desenvolvem-se os ofícios do livro ligados ao calígrafo, 
como o copista e o encadernador.

Existem algumas técnicas para desenvolver a caligrafia que trabalham ba-
sicamente a respiração, o calígrafo pode prolongar a fração de tempo existente 
entre a inspiração e a expiração. Massoudy (2002) diz que neste momento pro-
longado se tem a sensação de estar fora do seu tempo e o seu gesto faz-se mais 
preciso, controlando os traços cheios e finos das letras. O ar é retido para traçar 
uma letra longa e retomado ao mesmo tempo em que a tinta escorre. Diz um 
ditado popular que se ensina ao jovem calígrafo a não usar todo ar dos pulmões 
assim como toda a tinta do seu cálamo no momento de realizar um gesto longo e 
lento. Atualmente, os aprendizes estão habituados a rapidez da vida e tendem a 
não compreender essa respiração, pois são muito apressados e preferem inclu-
sive as penas metálicas às tradicionais. Então surge a caligrafia contemporânea, 
permitindo uma instantaneidade do gesto com traços mais dinâmicos e espontâ-
neos, no entanto, acredita-se que a técnica milenar, continua presente no espírito 
permitindo o domínio da rapidez.

Procedimentos Metodológicos

Metodologia de Pesquisa 

A investigação e o levantamento de dados sobre a temática aconteceu 
através de uma metodologia de abordagem qualitativa com aproximação da pes-
quisa histórico-cultural. Com o apoio bibliográfico impresso e on-line e pesquisa 
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iconográfica, são apontadas informações relevantes para a compreensão da cul-
tura árabe e o contexto da caligrafia para os povos muçulmanos. 

A escassez de livros sobre caligrafia árabe em língua portuguesa, fez com 
que o levantamento bibliográfico ocorresse através das editoras importadoras e 
com artigos e revistas adquiridos através da internet, com o apoio de consulados 
e bibliotecas virtuais árabe-islâmicas. As diferentes áreas de estudo que fazem 
parte desta pesquisa, como design, arte, estamparia têxtil, moda e decoração, 
teve seu levantamento realizado em bibliotecas regionais e publicações periódi-
cas como revistas.

O levantamento de dados sobre os tecidos se deu através de pesquisa 
qualitativa junto aos lojistas, vendedores, clientes, fornecedores da região e pes-
quisa on-line. Foram realizadas pesquisas de campo em lojas especializadas em 
revenda de tecidos decorativos e artigos para cama da região de Santa Maria e 
na capital Porto Alegre. A pesquisa é o resultado de questionamentos feitos dire-
tamente aos vendedores e clientes, e de levantamento fotográfico e técnico dos 
tecidos selecionados para análise.

Metodologia Projetual

A metodologia projetual para a criação de um produto teorizada por Gui 
Bonsiepe (1986) é a base deste estudo. Consiste na descrição de diversas téc-
nicas analíticas, na listagem de requisitos e deveres, nos métodos de represen-
tação e na experimentação para alcançar a solução do problema. Porém, são 
mencionados aspectos relevantes da estrutura metodológica e na exploração do 
processo criativo dos autores Munari (1981) e Bonfim (1995) com a intenção de 
enriquecer cada etapa do desenvolvimento de estampas.

Técnicas Analíticas

No levantamento da lista de verificação, levaram-se em consideração al-
guns aspectos como a composição e gramatura do tecido, sensação tátil e con-
forto, beneficiamento, resistência ao uso e lavagem, dentre outros. Na análise 
das características do produto em relação ao uso, observa-se que as cabeceiras 
de cama têm como objetivo decorar e estabelecer o espaço utilizado pela cama 
dentro de um ambiente. 
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Na análise diacrônica, a finalidade é evidenciar a utilização dos tecidos na 
decoração, bem como seu desenvolvimento. Pezzolo (2007) agradece às pesqui-
sas arqueológicas pelas descobertas sobre a história dos tecidos, pois as pesqui-
sas mostram que a decoração das casas se iniciou com o linho, inclusive que os 
romanos dormiam em lençóis desta fibra. Muito se descobriu sobre a decoração 
através da pintura, a qual retrava a época e os costumes e acredita-se que o início 
da valorização da decoração aconteceu durante o período do Renascimento.

Durante a análise sincrônica constata-se que na última década, a cama es-
tilo Box se firma no Brasil, ela é herança de um estilo americano de cama que não 
usa estrado e economiza espaço. Consideradas mais modernas e práticas pelo 
seu visual de caixa, pois permite que seja acoplado a vários tipos de cabeceiras, 
Isso impulsionou o comércio e a indústria, que observando esta necessidade de 
mercado lançam e desenvolvem diversos estilos.

Problematização

  A definição do problema deste projeto compreende o conjunto de in-
formações levantadas nas pesquisas histórico-culturais, etnográficas e visuais, 
relacionadas com as análises feitas. Tem-se como o objetivo criar estampas têx-
teis para cabeceira de cama box e utilizando como referencial a caligrafia árabe. 
Munari (1981) diz que a definição do problema é importante para fornecer os li-
mites que o designer terá para realizar o projeto. Para isso, é importante salientar 
que não se deseja transmitir a escrita árabe e que este projeto tem a intenção de 
representar a estética formal da caligrafia expondo de forma abstrata os caligra-
mas e suas principais características plásticas.

Estamparia Digital e Protótipo

 Para a realização deste projeto o método de estamparia têxtil escolhido é 
o digital, pois permite imprimir qualquer tipo de desenho com cores ilimitadas e 
com metragem mínima pequena. Considerada a modernidade do método, o uso 
dessa tecnologia proporciona rapidez e qualidade de impressão, também pratici-
dade, pois são eliminadas as fases de impressão de artes finais e revelação das 
telas, como acontece na estamparia à quadros. Atualmente existe a preocupação 
com o meio ambiente e este método proporciona economia de água pouco uti-
lizada, pois não há tingimento como nos métodos tradicionais. A empresa con-
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tratada utiliza a máquina Ruby V® da Stork Prints®, que permite a impressão de 
tecidos com até 1,60 metros de largura.

A cabeceira escolhida para representar este trabalho é feita em tecido de 
algodão, por ser uma fibra resistente e de fácil manutenção, permitindo ao pro-
duto praticidade e durabilidade, e também por ser naturalmente térmica e resis-
tente a fungos e mofos. Para sua construção final, foi necessária a criação de dois 
protótipos com a finalidade de corrigir possíveis erros de modelagem. Na esco-
lha do modelo considerou-se a praticidade da confecção e as linhas simples com 
a finalidade de destacar a estampa. A sofisticação do modelo fica na escolha das 
alças largas para a fixação do varal, que são dubladas com a aplicação de entre-
tela garantindo melhor estrutura ao produto. O avesso da cabeceira em contato 
com a parede é do mesmo tecido na cor do fundo das estampas e o acabamento 
final se dá através de pespontos duplos. A haste de bambu é apresentada como 
sugestão de aplicação para substituir o varal de cortina, normalmente de metal. 

Processo Criativo

 Todo processo de design é tanto um processo criativo como um processo 
de solução de problemas, pois se reúnem informações que são analisadas, ela-
boradas e relacionadas criativamente. Produzem-se alternativas de soluções de 
problemas que são julgadas segundo os critérios estabelecidos e finalmente se 
desenvolve a alternativa mais adequada. Löbach (2001, p.139) afirma “espera-se 
que o designer industrial produza soluções novas para os produtos (...) ele deve 
possuir capacidade criativa”. No período de conhecimento do problema e coleta 
de informações algumas idéias e sugestões vão surgindo e essas mais tarde são 
descartadas ou colocadas em prática, mas o importante do processo é acontecer 
esse brainstorming, a tempestade de idéias.

Durante o período de aprofundamento da temática algumas informações 
são consideradas relevantes para o processo criativo. Entre os materiais básicos 
para um calígrafo, fica evidente a importância do cálamo e para melhor represen-
ta-lo, são analisadas as características de algumas plantas e o bambu é o esco-
lhido, pois atende aos requisitos e é facilmente encontrado na região. Durante o 
corte das hastes do bambu, procurou-se atender a outro fato estudado, a impor-
tância da variedade de larguras e tipos de corte dos cálamos. Após a secagem do 
bambu, as hastes são cortadas em diversos comprimentos e as pontas talhadas 
em vários ângulos formando as chanfraduras. Com a intenção de explorar as 
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diversas técnicas de criação para estamparia, os bambus também são utilizados 
para desenvolver carimbos aproveitando a forma circular do corte transversal e 
o desfiado das fibras, que lembra um tipo de broxa.

Ainda entre os materiais básicos, a tinta usada pelos calígrafos é essen-
cialmente preta e para os estudos práticos a escolha mais aproximada foi o nan-
quim. As outras cores da época são dos pigmentos naturais e por isso a gama 
fica entre os tons de terra, amarelos e ocres. Para representar o dourado do ouro 
e o azul do lápis-lazúli, são escolhidos os pigmentos acrílicos puros ou diluídos 
em água que também se assemelham à textura do nanquim e à necessidade de 
fluidez para o uso dos cálamos.

As superfícies que os calígrafos exploravam são pedras, couro, argila e 
papel, e para iniciar os estudos práticos, são selecionados papéis como o camur-
ça, o vegetal, o reciclado, o de seda, o jornal e alguns outros. O movimento do tra-
ço mais rígido da caligrafia árabe é representado com o uso de fitas de larguras 
variadas aplicadas em colagens e xerox. O uso de pincéis chatos e muito largos 
com as cerdas desfiadas é utilizado para os movimentos de textura e longos.

Estudos Formais

 Os estudos formais se iniciam com a combinação dos diferentes mate-
riais selecionados, deste modo o traço ganha movimento e aos poucos se identi-
fica com a caligrafia árabe. Nesta etapa trabalha-se com intensidade a fluidez do 
traço com o cálamo e pincéis largos para melhor representar a estética formal da 
caligrafia, ressaltando que de forma abstrata, pois a relevância deste estudo são 
as principais características plásticas. O movimento e comprimento do traço são 
o primeiro desafio. A forma e a expressão para desenhar são imaginadas e pro-
jetadas no espaço, mas é o domínio do pincel ou do cálamo, com a quantidade de 
tinta correta que confirmar a construção da forma. 

 Para os estudos são repensados os movimentos de escrita ocidental que 
são praticados inconscientemente, da esquerda para a direita. A mente e as 
mãos são forçadas a desenhar da direita para a esquerda o que acrescenta 
personalidade aos resultados. A combinação de cores é trabalhada com uma 
quantidade de tinta maior no primeiro traçado e o mesmo movimento é repeti-
do com outra cor de tinta em quantidade menor: o resultado é um efeito de luz 
e sombra na forma.
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Estudos Compositivos

 Após a compreensão do desenho e dos movimentos da caligrafia através 
dos estudos práticos gestuais, são selecionadas e identificadas algumas formas 
e texturas que melhor traduzem a escrita árabe. Essas formas são digitalizadas 
e neste momento os estudos são desenvolvidos em softwares de computação 
gráfica, trabalhando-os em escalas de tamanhos e em positivo e negativo. Com 
isso é possível identificar quais formas podem ser trabalhadas grandes, quais 
funcionam melhor pequenas e quais devem ser descartadas porque a pesquisa 
estética formal não teve todos os resultados satisfatórios e se tornaram formas 
muito rígidas e pouco agradáveis de olhar.

Com o conhecimento de como as formas funcionam repetidamente, em 
gradação e contraste, dá-se início ao trabalho de construção modular utilizando 
as técnicas de desenho de estamparia como as possibilidades do uso da sime-
tria nas repetições apresentado por Wong (1998). Isso gera descobertas e pos-
sibilidades de interação entre as formas, que se misturam e se completam ou 
não funcionam bem visualmente. Pode-se trabalhar com as unidades de formas 
para a construção de um módulo e depois a construção do rapport, aplicando 
a repetição, rotação, translação, reflexão, deslizamento e gradação das figuras. 
Nesta etapa são selecionados os módulos e inicia-se a criação das estruturas 
de repetições múltiplas (rede quadrada, retangular, de deslizamento, em curva, 
triangular, hexagonal, entre outras.) Cada módulo se adéqua melhor a um tipo de 
rede e determinando, consequentemente, os rapports e os encaixes da estampa.

Estudos Cromáticos 

 A escolha das cores que compõem a cartela ocorre através do levanta-
mento histórico da cultura árabe, das imagens das caligrafias e de referências 
fotográficas das principais mesquitas. Representando a cerâmica e os mosaicos, 
a cartela de cores possui tons de terra e argila; possui também a riqueza do ouro, 
a versatilidade do gesso, tons de ocre, cores como papiro, amarelo e branco in-
dicam o papel. O preto é a principal cor das letras e a cor bambu representa o 
cálamo utilizado. Os tons de lilás envelhecido, os verdes e os azuis são retirados 
das referências fotográficas de imagens das mesquitas e suas cúpulas. Durante 
o desenvolvimento da cartela cromática, as cores com tonalidade muito próxima 
foram mescladas ou sintetizadas, após esta etapa, dá-se início aos estudos de 
combinações cromáticas que ajudam a compor as variações de cores e bandei-
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ras de cada estampa, e ao segui-las, por mais diferentes que sejam as estampas 
umas das outras, elas adquirem uma ligação e é possível perceber que fazem 
parte da mesma coleção.

Apresentação dos resultados

1) Cálamo: os estudos formais da composição são desenvolvidos com 
cálamos de bambu e nanquim sobre papel Canson. A construção da unidade de 
forma é a combinação destes estudos gestuais sobrepostos e em seguida rebati-
dos e reflexionados com computação gráfica. 

2) Jelli: o resultado da unidade de forma é a combinação de texturas gestu-
ais criadas com o pincel largo, chato e desfiado, trabalhado em duas cores sobre 
papel de seda. Um estudo iconográfico feito com cálamo de bambu e nanquim 
é sobreposto à textura. O resultado do módulo é a unidade de forma seguida de 
uma unidade com rotação. O rapport é o resultado de uma reflexão do módulo 
apenas horizontalmente. Acima do módulo há a textura maximizada.

3) Mosaico: a construção da unidade de forma é a aplicação da textura, 
resultado de estudo com pincel sobre papel de seda e digitalizado em uma cor, 
com forma e movimentos da caligrafia criados com calamos de bambú meno-
res, que ganham um contorno através dos softwares. O módulo é a unidade de 
forma transacionada para baixo com deslizamento, proporcionando um encaixe 
ao módulo com uma linguagem visual mais agradável. O rapport também é uma 
translação do módulo com deslizamento formando uma linha diagonal, ajustada 
à estampa em uma grade diagonal com direção equilibrada e proporcional.

Jelli: Unidade de forma (20x 15 cm) e registro fotográfico do produto com impressão digital.
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4) Escritura: a sua unidade de forma é a união de estudos da forma da ca-
ligrafia com cálamos menores. Estes estudos são reduzidos e sobrepostos a uma 
forma em tamanho maior, também produzida através dos cálamos. O módulo é 
a unidade de forma com uma reflexão horizontal e deslizamento. Para a melhor 
solução visual na construção deste rapport é realizada a translação do módulo. A 
estampa é o resultado de uma rede quadrada básica do rapport.

5) Caaba: a unidade de forma é um estudo iconográfico da caligrafia, produzido 
com pincel. A sobreposição é uma textura desenvolvida com as fibras do bambu e 
aguada sobre papel de seda. O resultado do rapport aplicado em rede quadrada básica.

6) Arabesco: a unidade de forma do estudo é a representação da caligrafia 
em proporção menor e posicionada da esquerda para direita indicando a escrita 
oriental. Sobre a escrita se encontra a forma iconográfica selecionada no estudo 
Jelli reproduzida de maneira diferente, mostrando que se pode gerar possibilida-
des para uma mesma forma. 

Mosaico: Unidade de forma (7x 19cm) e registro fotográfico com impressão digital.

Escritura: Unidade de forma (5,5x 7,5cm) e registro fotográfico com impressão digital.
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7) Medina: a representação da escrita feita nos estudos gestuais com o 
cálamo e a textura de duas cores feitas com pincéis largos sobre papel de seda. 
Durante a computação gráfica, a representação é centralizada e recebe um con-
torno para contrastar. Neste estudo a textura está em evidência. Alguns pontos 
se sobrepõem com a finalidade de equilibrar os espaços vazios. 

8) Koufi: a unidade de forma é a mesma proposta na Medina, no entanto 
aqui é trabalhada de maneira maximizada com 21cm de altura. O módulo é com-
posto de três unidades de forma, em gradação de tamanhos e encaixes com des-
lizamentos. O rapport é formado por uma translação e deslizamento horizontal 
do módulo. A estampa Koufi é o resultado da aplicação do rapport em rede tijolo.

Conclusão

 Durante o desenvolvimento do projeto de design para estamparia têx-
til com referência na caligrafia árabe, ocorreu uma grande inquietação: como 
definir uma maneira adequada para representar esteticamente a caligrafia sem 
insultar a comunidade islâmica, pois se trata de algo extremamente religioso e 
respeitoso para eles, quando a intenção é homenagear. Muitas vezes, as unida-
des de forma eram tão semelhantes às referências que foi preciso descaracteri-
zar para não parecer cópia ou algo, pode-se dizer assim, mal escrito. O processo 
criativo, sem dúvida alguma, foi fundamental para responder estas indagações. 
Durante o processo percebeu-se as principais formas e movimentos que com o 
auxílio do cálamo de bambu reproduzido e os pigmentos na textura certa, foram 
desenhados naturalmente e aos poucos se identificando com a caligrafia, nos 
remetendo ao oriente, transmitindo apenas sensações e não mensagens corâni-
cas. O uso das cores também foi fundamental para a identificação com o tema, 
por mais que a combinação das cores seja suave, sempre deveria haver uma cor 

Koufi: Unidade de forma (21x 25cm) e registro fotográfico com impressão digital.
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tônica, pois assim é na caligrafia, algo sempre se destaca, seja um versículo, um 
título ou um nome, mas algo sempre está em evidência.

 As técnicas analíticas da metodologia de Gui Bonsiepe foram muito im-
portantes para a compreensão do produto e dentre os dados analisados foi pos-
sível identificar a importância histórica da decoração de dormitórios, qual a rea-
lidade das cabeceiras no mercado atual e quais os tecidos utilizados. O resultado 
do modelo é uma cabeceira confortável, resistente e prática, cuja estampa digital 
possibilitou dar cores ilimitadas aos desenhos sem as adversidades da estam-
paria a quadros. Esse método também permite nitidez nos riscos pequenos e 
delicados, sem manchas, no entanto, perde-se na tonalidade da cor o que torna 
o método ideal para tons suaves. Com uma análise mais detalhada é possível 
ver a quadricromia nas cores chapadas principalmente nas cores de fundo, o 
que resulta em uma aparência mesclada e podendo identificar inclusive listras, 
portando com a estamparia digital não se consegue chegar ao resultado de co-
bertura da estamparia a quadros que é mais nítido e liso. Entretanto, levando 
em consideração a dinâmica da vida moderna e as preocupações com o meio 
ambiente, o método é imbatível em rapidez, praticidade e redução do tempo. Há 
a movimentação na economia com a terceirização da etapa de impressão. É o 
método de estampagem que consome menos água, gerando benefícios para o 
meio-ambiente. 
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A FOTOGRAFIA NA ARTE CONCEITUAL. DOCUMENTO – PROCESSO – OBRA. 
LENÇÓIS ESQUECIDOS NO RIO VERMELHO – INTERVENÇÃO URBANA
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Prof° Dr. José Cesár Clímaco
Faculdade de Artes Visuais – UFG

Resumo
Este trabalho reflete sobre a presença da fotografia na arte conceitual, principal-
mente nas propostas de caráter efêmero. Visa a conceituar a imagem fotográfica 
como documento, processo e obra artística. Também investiga as funções pon-
tuais e cambiantes que a fotografia assume na minha pesquisa em poéticas, na 
obra Lençóis esquecidos no Rio Vermelho – intervenção urbana. Essa obra site spe-
cific se relaciona com a memória e a história das mulheres lavadeiras de roupas 
no rio, no percurso urbano da Cidade de Goiás. 

Palavras-chave: intervenção urbana, arte conceitual, fotografia, documento, 
processo.

Abstract
This work reflects on the presence of photography in conceptual art, mainly in 
the propositions of an ephemeral character. It also investigates the punctual and 
altering functions that photography takes on in my research on poetics, in the 
work: Sheets forgotten at the Red River – urban intervention. This site specific 
work communicates with the memory and history of the women washers of the 
river, in the urban path of the City of Goias. 

Keywords: urban intervention, conceptual art, photography, document, process.

Para entendermos a relação entre a fotografia e a arte conceitual, princi-
palmente na intervenção urbana – land art, site specific1 e outras derivações da 
concepção de escultura no campo ampliado –, recorreremos à fotografia na his-
tória da arte e à arte fotográfica.

A fotografia dos artistas tem toda uma história, mais caótica, menos estru-
turada do que a história da fotografia, porque durante muito tempo os fotógrafos 
estiveram presos à questão documental. Os artistas que, a partir de 1939, utili-

* A artista visual Selma 
Parreira vive e trabalha  
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Licenciou-se em Desenho 
e Artes Plásticas pela Uni-
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da instituição. Realizou 
exposições individuais e 
coletivas, e fez  algumas 
curadorias. Trabalha com 
pintura, fotografia, instala-
ção e vídeo.
1 Site specific, ou sítio 
específico, faz menção a 
obras criadas de acordo 
com o ambiente e com 
um espaço determinado. 
Dialogam com o meio 
circundante, para o qual a 
obra é elaborada.
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zaram a fotografia na arte, atuaram no contrapé da fotografia feita pelos fotógra-
fos. Colocar uma máquina no meio da arte era como colocar um lobo no meio 
das ovelhas. A foto comportou-se como um vírus que minou a arte por dentro, 
informando-a durante todo o século XX.

Ainda no século XIX e início do século XX, o impressionismo foi “virtu-
almente” fotográfico. Ele diferenciou-se de forma importante das pinturas ante-
riores, porque rompeu fortemente com todos os princípios: adotou como temas 
cenas do cotidiano, modificou a noção de perspectiva, abolindo o seu sistema 
simbólico, rompendo com a transcendência da arte. E é isso que a fotografia tam-
bém faz. Os impressionistas pintaram cenas da trivialidade, com personagens 
ordinários, trazendo a pintura para o plano da imanência. Do mesmo modo, o 
mundo incorporado pela foto é imanente, ancorado no mundo tal qual é, sem se 
prender a um mundo ideal. Por fim, os impressionistas adotaram uma maneira 
de pintar que capta a luz. A dimensão do instante nessa pintura permite dizer 
que ela é informada pela fotografia.

Os ready-made de Marcel Duchamp são essencialmente fotográficos. Ob-
jetos triviais são “escolhidos” e colocados em “campos artísticos”, e são estes que 
dão à coisa o seu valor de arte. Não há um know-how manual, o artista não cria 
a forma. Esse procedimento tem uma similaridade com a atitude fotográfica: a 
fotografia não pressupõe um saber fazer manual. Ela é uma captura, de uma só 
vez: o fotógrafo “escolhe”, enquadra os objetos. 

Andy Warhol utiliza fotografia na prática pictorial. Sob o slogan “I want to 
be a machine”, ele quer se opor ao expressionismo abstrato, fortemente gestual 
e emocional. Warhol usa a fotografia para despicturalizar a arte, fazer imagens 
mecânicas. Sua obra é feita de fotografias, elas são seu material.

As questões apresentadas pelo teórico francês André Rouillé (2009) per-
meiam as reflexões sobre a fotografia: “A fotografia designa, não apenas captura 
e grava passiva, alguma coisa; ela ‘faz ser’, ela é o ‘há de vir’ ou o ‘por vir’ real”. 
E complementa, enfatizando: “Fazer obra de arte é criar um real, fazer fotografia 
é advir o real, ela nos apresenta a realidade das coisas de que não temos consci-
ência, seja o ‘por vir’.” (ROUILLÉ, 2009, p.19)

Mas é no final da década de 1960, momento de tensões e conflitos políti-
cos na Europa e Estados Unidos, que a arte se posiciona. Nos Estados Unidos, 
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os artistas criam novas linguagens para elaborar e expor suas críticas às insti-
tuições de arte, aos condicionamentos do corpo, ao gênero e a outras questões 
políticas e sociais pertinentes naquele momento.

Entre as inúmeras manifestações que surgiram na arte conceitual e que 
privilegiavam a ideia, o processo e a ação – a maioria delas de caráter efêmero, 
como os happenings, as performances e as instalações –, algumas dependiam e 
usavam a captação em vídeo e fotografia para serem catalogadas e documenta-
das posteriormente.

Outra tendência da arte conceitual, a arte do corpo, ou body art, usa o cor-
po como meio e portador de experiências. Entre os primeiros artistas dessa ten-
dência destaca-se Bruce Newman (1966), que registra, em seu atelier, imagens 
em vídeo e fotografia das ações em que ele desafiava os limites e a resistência do 
seu corpo. Vitor Acconci (1969) deixou registradas suas polêmicas obras/ações 
realizadas em galerias e ruas, merecendo destaque a performance Perseguição. 
Nela, o artista seguiu pessoas nas ruas por três semanas seguidas, e durante 
todo esse período registrou a performance em fotos e vídeo. 

Uma das principais referências daquele momento foi o atuante Fluxus, 
formado por um grupo de artistas que promovia performances e happenings de 
diferentes métodos e conteúdos. Os eventos foram registrados muitas vezes de 
forma amadora pelos artistas, e esses documentos, fotos e filmes passaram a ser 
mostrados nas galerias e nos museus de Nova York. 

Outras fortes vertentes, nas quais a fotografia torna-se fundamental para 
os artistas, são a land art, ou arte da terra, a intervenção urbana, o site specific 
e suas evoluções e desdobramentos. Essas modalidades estão incorporadas ao 
conceito de escultura no campo ampliado, termo criado em 1978 pela crítica e 
historiadora da arte Rosalind Krauss. Esse conceito foi gerado para abarcar pro-
postas que se confrontavam, invertiam e questionavam as convenções espaciais 
de paisagem, arquitetura e escultura. 

As inovações começaram com ocorrer na escultura, com as obras de Ro-
din e Brancusi, mas foi na década de 1960, quando Robert Morris apresenta na 
Green Gallery uma obra composta de módulos distribuídos na paisagem ocorreu 
a ruptura com os conceitos de escultura. Em relação a essa construção, esses 
módulos não faziam parte da paisagem e também estavam muitos distantes do 
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conceito de escultura. Seguidamente, muitos outros artistas produziram pro-
postas híbridas envolvendo paisagem, arquitetura, desenho e fotografia, entre 
outras tantas expressões que se agrupam para a função de divulgar diferentes 
ideias. Esse momento é assim definido por Rosalind Krauss: 

Quando isto ocorre, quando um é capaz de conceber o 
próprio caminho para essa expressão, pode-se -logica-
mente – outras três categorias, todas elas condições do 
campo em si e nenhuma assimilável à escultura. Porque 
como se pode ver a escultura já não é o privilegiado termo 
médio entre os termos alheios. A escultura não é mais 
que um termo na periferia de um campo no qual há ou-
tras possibilidades estruturadas de diferentes maneiras. 
E temos conseguido a “autorização” para pensar nessas 
outras formas ( KRAUSS,1998,p 87a 93.) 

Foi a partir 1968 -1970 que inúmeros artistas perceberam, ao mesmo tem-
po, a possibilidade de conceberem essa nova linguagem - o campo expandido. 
Um após outro, Robert Morris, Robert Smithson, Michael Heizer, Richard Serra, 
Walter de Maria, Robert Irwin, Sol Le Witt, Bruce Nauman, dentre outros, es-
tavam todos participando de um momento crucial da arte contemporânea com 
suas novas concepções, se afastando da condição de artista moderno para se 
inscreverem no pós-modernismo. 

Essas propostas, surgidas nos anos 1960 e institucionalizadas no trans-
correr dos anos 1970, deixaram de ser projetos de caráter irreverente e improvi-
sado para se tornarem, a partir da década de 1980, em grandes e até extravagan-
tes produções artísticas. Nessa esteira das intervenções urbanas e da land art, a 
fotografia acompanha, registrando. 

Para o historiador da arte Andre Rouillé (2009), a legitimidade cultural e 
artística da fotografia é recente. É a partir de 1970 que, segundo ele, na França 
e no mundo Ocidental a fotografia migrou do restrito território do real para o da 
cultura e da arte.

E foi por meio desse deslocamento que a fotografia deixa as cenas domés-
ticas e indicial, apenas documental e jornalística, e passa a circular nos festivais 
especializados, nas galerias de arte, provocando a abertura de departamentos 
especificos nas universidades, o que gera pesquisas teóricas, etc. Houve assim 
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uma grande solicitação dos fotógrafos por parte dos artistas, aquecendo o mer-
cado. A fotografia deixa de ser meio e se torna material da arte contemporânea: 
surge a arte fotográfica, ou seja, uma outra arte dentro da arte.

A fotografia na intervenção urbana – Lençóis esquecidos 
no Rio Vermelho 

Nesta segunda parte deste artigo, comento a presença da fotografia no 
projeto Lençóis esquecidos no Rio Vermelho - intervenção urbana. Essa obra atua 
em um sítio específico e se relaciona com a história e a memória do lugar, es-
pecialmente das mulheres lavadeiras de roupas no percurso urbano do rio, no 
centro histórico da Cidade de Goiás.

Durante o projeto, foram realizados dois eventos: primeiro, a intervenção 
urbana no Rio Vermelho e, posteriormente, a exposição/instalação no Centro de 
Educação Profissional (CEP) da Cidade de Goiás. O site specific atuou e alterou 
a paisagem do Rio Vermelho, num percurso urbano de aproximadamente 500 
metros de extensão. A obra foi realizada no dia 28 de setembro de 2009, segunda 
feira, das 6 às 18 horas. Após ser retirada, não deixou nenhum resíduo no lugar. 

Esta proposta artística, Lençóis esquecidos no Rio Vermelho - intervenção ur-
bana, é de minha autoria e integra a pesquisa em poéticas visuais de minha dis-
sertação de mestrado, ainda em andamento. O projeto foi premiado pelo Edital 
Arte e Patrimônio-2009, promovido pelo IPHAN e Ministério da Cultura. 

O meu interesse em realizar a intervenção nesse lugar específico deve-se 
a uma pesquisa que fiz sobre a extinção da atividade das lavadeiras de roupas 
no Rio Vermelho, atividade praticada por mulheres pobres da cidade, que por 
muitas décadas lavaram suas roupas e as de outras famílias às margens e no 
leito desse rio. Hoje esse trabalho está proibido. O tema lavadeiras de roupa é 
recorrente em minha produção e tenho elaborado propostas visuais em várias 
categorias da arte contemporânea enfocando esse universo, desde 2002. 

Fotografia – documento

Para conhecer as potencialidades espaciais, culturais e sociais do lugar 
e estabelecer conexão entre a história do Rio Vermelho e a intervenção urbana 
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Lençóis esquecidos no Rio Vermelho, passei a buscar informações, principalmen-
te as visuais, que transmitissem a memória do rio, lembranças de uma prática 
lá ocorrida no passado. Encontrei registros em pinturas, desenhos, fotografias, 
reproduções de imagens e livros. Os depoimentos orais dos moradores e das 
antigas lavadeiras, os textos literários e os antigos periódicos da cidade também 
complementam e acrescentam veracidade às imagens.

Refletindo sobre os depoimentos de Andre Rouillé (2009), entendo tam-
bém que o documento é indicial e iconográfico. A fotografia é um indício, uma 
contiguidade física, e não de semelhança entre a coisa e a imagem; por exemplo, 
a fumaça não se parece com o fogo, mas o lembra. O autor também enfatiza que, 
em si só, a fotografia não é um documento, mas está provida de um valor docu-
mental, variável em seus valores de credibilidade, segundo as circunstâncias em 
se encontra.

A contrário do que se prega, a fotografia sozinha não é a grande verdade 
entre as coisas e as fotos, pois entre o real e a imagem sempre se interpõe uma 
série infinita de outras imagens ocultadas pelo recorte do fotógrafo. Sendo as-
sim, entendemos que a fotografia é menos captura do que criação ou construção 
da verdade.

 Na pesquisa inicial do projeto Lençóis esquecidos no Rio Vermelho, a pri-
meira referência visual que obtive foi uma foto de uma página de um calendário, 
que, todavia, não trazia data nem autoria. Essa imagem apresentava a paisagem 
do rio e de um grupo de mulheres lavando roupas em seu leito. Trazia impresso 
no rodapé da página: “Tradição da antiga Cidade de Goiás - mulheres lavando 
roupas no rio.”

Essa reprodução, supostamente manipulada, foi colorida por processos 
gráficos, e veio a ser um registro muito relevante na investigação. Naquele mo-
mento, foi com ela que constatei a prática de grupos de mulheres lavando roupas 
no Rio Vermelho.

  A segunda fotografia que recebi foi uma imagem digitalizada, re-
produção de uma foto de autoria de Joaquim Craveiro, sem data. Esse documen-
to, manipulado, passou por vários processos, como os de foto analógica, impres-
são gráfica e, a partir desta fonte, foi escaneado, tratado e digitalizado para ser 
enviado como imagem virtual.
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Essa fotografia registra um grupo de mulheres lavando roupas no leito do 
Rio Vermelho, enquanto outras peças estão quarando nas pedras. A foto registra 
também edificações históricas e a ponte velha da Cidade de Goiás, com a Serra 
Dourada ao fundo. A partir dessas informações visuais documentadas, senti-me 
segura para prosseguir com a proposta de intervenção no espaço. O Rio Ver-
melho oferecia, sim, potencialidades físicas, espaciais, sociais e históricas para 
serem discutidas e abordadas pelo site specific Lençóis esquecidos no Rio Vermelho.

A terceira imagem que compõe este conjunto é uma fotografia reproduzi-
da de uma impressão gráfica e de má qualidade, sem autoria e data, que recebi 
em arquivo digital, provavelmente com alterações. Essa foto, apesar da precarie-
dade técnica, é documental e contém muitas informações sobre o cotidiano da 
Cidade de Goiás provavelmente do início ou meados do século XX. Na fotografia, 
em preto e branco, as mulheres estão espalhadas no leito e na margem direita do 
rio, se misturam e se integram à paisagem. Elas estão com suas bacias e varais, 
e muitas peças de roupas aparecem quarando nas pedras e barrancos do rio. 
Esse documento revela a memória das mulheres lavadeiras e faz recordar essa 
atividade, extinta na atualidade.

 Apesar da fragilidade dos documentos, sem catalogação adequada e lacunas 
nas informações, essas imagens fotográficas foram fundamentais e se tornaram re-
ferências para meu trabalho. Elas me fizeram lembrar o rio, fator importante para 
aproximação e reconhecimento do espaço específico para a intervenção urbana.

Rio Vermelho, Cidade de Goiás – GO. Foto: Joaquim Craveiro 
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Fotografia – Ferramenta e processo

 Para escolher quantos e quais seriam os melhores lugares para instalar 
a intervenção urbana Lençóis esquecidos no Rio Vermelho, realizei vários estudos. 
Foram mapas, desenhos, gráficos e anotações sobre as potencialidades do lugar, 
identificando as forças espaciais, culturais e sociais atuantes no espaço. 

Nessa etapa do projeto, o registro fotográfico foi fundamental; percorri 
várias vezes o leito do Rio Vermelho, no centro urbano da Cidade de Goiás. En-
quanto caminhava no percurso de aproximadamente 500 metros no qual seria 
instalado o site specific, indo e voltando, fotografei as pedras e os barrancos, o 
fluxo do rio, a transparência e os reflexos das águas, as árvores, o desenho do 
trajeto e as curvas do rio cortando a cidade, as pontes e as edificações históricas. 

Logo em seguida, busquei os lugares identificados nas fotografias antigas, 
aquelas imagens que me contaram como era o rio no passado. Então fotografei 
também aqueles três lugares, fiz alguns recortes e várias panorâmicas da paisagem.

Numa série de 30 fotografias digitais realizadas naquele dia (19 de junho de 
2009) captei detalhes da paisagem congelada, do entorno e do leito Rio Vermelho. 
Posteriormente, e distante do rio, sem as interferências urbanas do cotidiano no 
espaço, como ruídos, barulho do trânsito, vento, odores e excesso de luminosida-
de, foram designados por mim os três lugares para o site specific.

Os lugares escolhidos, impregnados de lembranças das lavadeiras, são in-
diciais, dotados de elementos iconográficos, forças espaciais e formais. São eles:

A ilha – lugar que só aparece quando as águas do rio estão baixas. Tem a 
forma oval, alongada, e é toda coberta de vegetação rasteira e pequenas pedras. 
Está localizada próximo da Ponte do Carmo. Sobre a vegetação dessa ilha foram 
distribuídas 25 bacias de alumínio, algumas contendo água com anil, enquanto 
outras traziam também lençóis brancos “de molho” na água azulada.

O grande lajeado – também conhecido pelas lavadeiras como “pedra bran-
ca”, fica na margem direita do rio e próximo do Mercado Municipal. Nesse gran-
de lajeado, foram colocados para “quarar” cerca de trinta lençóis brancos.
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A ponte da Casa de Cora – é um dos principais símbolos da Cidade de Goiás 
e possui ampla visibilidade espacial e a impregnância histórica do Rio Vermelho. 
Na velha e iconográfica ponte, ainda antes do sol nascer, foi montado um varal, 
no qual estavam “estentidos” lençóis brancos, pintados de anil.

Depois de selecionados esses três lugares, fotografei-os novamente, ago-
ra com mais detalhes. Essas imagens, registradas por câmera digital amadora, 
tornaram-se ferramentas imprescindíveis no processo, principalmente para o pi-
loto Kiko Maccarato e o fotógrafo Vicente Sampaio, que não conheciam a Cidade 
de Goiás e teriam de sobrevoá-la para fazer a documentação aérea do trabalho. 
Essas fotografias possibilitaram-nos planejar a distância, discutir os detalhes téc-
nicos da montagem e a documentação da obra.

Fotografia – Registro / documento 

 Para montarmos a obra Lençóis esquecidos no Rio Vermelho, uma equipe 
de trabalho foi composta por dez profissionais. Tínhamos por tarefa construir e 
documentar a instalação site specific. A intervenção aconteceria por um período 
de doze horas e logo em seguida seria desfeita, de tal forma que os lugares fica-
riam sem nenhum vestígio da obra. Os resíduos seriam os registros das imagens 
fotográficas e videográficas, os textos críticos e os relatos.

´grande lajeado´- Rio Vermelho, Cidade de Goiás. Foto: Selma Parreira 2009.
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Nesse momento da documentação do site specific, todos os registros foram 
feitos por fotógrafos publicitários, mas que também possuem produção autoral. 
O fotógrafo paulista Vicente Sampaio documentou, com cenas aéreas, a Cidade 
de Goiás, o desenho do rio cortando a cidade e a intervenção Lençóis esquecidos 
no Rio Vermelho dentro do rio. Já Paulo Rezende, o outro fotógrafo convidado 
para participar da equipe, fez registros de detalhes do trabalho e panorâmicas, 
captando a obra na paisagem. Ambos trabalharam explorando a luz nos vários 
horários em que a intervenção urbana permaneceu no Rio Vermelho.

O documentarista Pedro Diniz registrou em vídeo imagens aéreas da ar-
quitetura colonial da Cidade de Goiás, gravou cenas do Rio Vermelho durante 
todo o período em que a intervenção urbana esteve lá instalada. Também regis-
tramos em vídeo saudosos e dramáticos relatos de três mulheres que por muitos 
anos lavaram roupas no Rio Vermelho: Dona Dita, Dona Fia e Dona Joseli. Com 
esse material, finalizamos um documentário de dez minutos: Azul Anil,memórias 
do Rio Vermelho.

A participação dos fotógrafos neste trabalho ultrapassou a função de ape-
nas registrar o momento e documentar o acontecimento: as imagens que captu-
raram foram incorporadas à instalação/exposição. 

Intervenção Urbana. Rio Vermalho, Cidade de Goiás. Foto: Vicente Sampaio, 2009.
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Fotografia obra

A finalização e apresentação da proposta Lençóis esquecidos no Rio Verme-
lho – intervenção urbana ocorreu com a montagem de uma instalação em espaço 
expositivo convencional. Até o momento de escritura deste artigo ela já havia 
sido apresentada numa das salas do CEP da Cidade de Goiás e no Centro Cultu-
ral Dragão do Mar, em Fortaleza, Ceará. 

Essa instalação é composta de fotografias, vídeo projetado em lençóis pin-
tados de anil e algumas bacias de alumínio. As fotografias que integram a obra 
são imagens em grandes formatos, das quais três foram realizadas por Vicente 
Sampaio e três, por Paulo Rezende. São ampliações em polietileno, medindo 120 
x 80 cm cada.

A exposição contou também com um outro conjunto de nove fotografias em 
preto e branco, duas delas de autoria do italiano Cândido Penso. São reproduções 
de fotografias do começo e meados do século XX, pertencentes ao Museu de Arte 
Sacra da Boa Morte, da Cidade de Goiás. As outras sete fotografias são de auto-
ria do fotógrafo austríaco Alois Feichtenberger, reproduzidas a partir de negativos 
pertencentes ao Museu da Imagem e Som de Goiás, em Goiânia. Esse conjunto de 
fotografias, que tem como tema o cotidiano das lavadeiras do Rio Vermelho, tam-
bém está montado em polietileno, nos formatos 60 x 60 cm e 60 x 80 cm. 

Intervenção Urbana. Rio Vermalho, Cidade de Goiás. Foto: Paulo Rezende, 2009.
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A fotografia, portanto, está presente na pesquisa, no processo de produ-
ção, no registro e na documentação da obra Lençóis esquecidos do Rio Vermelho – 
intervenção urbana. Ela entra pela porta da frente e ocupa a posição tão disputada 
e defendida pelo historiador francês André Rouillé: é arte fotográfica ou, como a 
chamamos, fotografia de arte.
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Resumo
A rigidez dos sistemas de programação de computadores e a complexidade em 
sua utilização, em dado momento, deu lugar a uma instância mediadora, cen-
trada na visualidade, com o implemento da interface gráfica do usuário (GUI), 
cuja qualidade encontra-se condicionada à melhor adequação e aplicação da ca-
pacidade de auto-representação do computador, então convertido em “máquina 
simbólica”. Propõe-se aqui a utilização da base metodológica extraída da Poética, 
de Aristóteles, convertida à questão das interfaces gráficas, para que se possa 
melhor visualizar nestas o emprego de recursos estéticos voltados ao encanta-
mento do usuário. 

Palavras-chave: Interfaces gráficas, Poética aristotélica, encantamento e prazer.

Abstract
The rigidity of the systems for computer programming and complexity in its 
use at a given moment, has provided a mediating body, focusing on visual, with 
the implement of the graphical user interface (GUI), whose quality is subject to 
adequate and implementation of capacity for self-representation of the computer, 
then converted into “symbolic machine.” We propose the use of the methodolo-
gical basis extracted from the Poetics of Aristotle, translated the question of gra-
phical interfaces, so you can better visualize the use of these resources directed 
to the aesthetic charm of the user.

Keywords: Graphical interfaces, Aristotelian Poetics, enchantment and pleasure.

Aristóteles (2005:19), ao tratar da arte poética, estabeleceu que todas as 
suas formas viriam a ser imitações1. Tomando a imitação como figura central, o 
filósofo considera como origem da arte poética o fato dela ser algo “natural ao 
homem desde a infância” (Idem:21) e o fato de que “todos têm prazer em imitar” 
(Ibidem:21). Ao continuar sua explanação, aproxima a idéia de imitação à de re-
presentação, ao defender que:
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Prova disso é o que acontece na realidade: das coisas cuja visão é penosa 
temos prazer em contemplar a imagem quanto mais perfeita; por exem-
plo, as formas dos bichos mais desprezíveis e dos cadáveres (Ib.:22). 

Assim, conclui que a vista das imagens proporciona prazer a quem as con-
templa pela identificação de cada original ou, conforme tradução de Gazoni (2006): 

Por isso comprazem-se olhando as imagens, porque ocorre que, ao 
contemplá-las aprendem e montam raciocínios do que é cada coisa, por 
exemplo, este (que está desenhado) é aquele (que eu já tinha visto ante-
riormente) (2006:42).

A nosso ver, colocada dessa maneira, enfatiza-se a idéia de representação, 
termo utilizado no lugar de “imitação” por Dupont-Roc e Lallot (ver Nota 1). As-
sim, em suma, a arte poética se funda na imitação (ou representação), que é algo 
inerente ao homem, e no prazer que resulta de forma natural do reconhecimento 
dessa imitação ou representação. 

Entretanto, o ato de reconhecer na representação o que a deu origem, 
pressupõe logicamente o conhecimento, ou seja, que haja referencial prévio em 
nosso repertório mental de imagens2 e conceitos. Tendo em vista que nem tudo 
nos é dado a conhecer previamente, Aristóteles pontuou que, se não pelo reco-
nhecimento, o prazer viria pela “execução, ou pelo colorido, ou por alguma outra 
causa semelhante” (2005:22). 

Por se tratar de parte central da Poética, a forma como Aristóteles define a 
tragédia e explicita o caminho formal para sua construção na busca pelo belo e, 
por conseguinte, pela fascinação do espectador, dará a clara noção do objetivo 
de seu texto: estabelecer modelos orientados à obtenção de um determinado 
fim, identificar convencionalidades, verificando sua aplicabilidade e resultados. 
É com esse espírito que parte para a definição de tragédia, determinação e hie-
rarquização de suas partes. Assim: 

É a tragédia a representação duma ação grave, de alguma extensão e 
completa, em linguagem exornada, cada parte com o seu atavio adequa-
do, com atores agindo, não narrando, a qual, inspirando pena e temor, 
opera a catarse própria dessas emoções (ARISTÓTELES, 2005:24). 

Assim, dentro da definição proposta do que constituiria a tragédia, identifica 
suas partes, seus caracteres fundamentais, seus elementos constitutivos, a manei-
ra de classificá-los e a forma correta para a organização ou de disposição desses, 

jogabilidade em interfaces 
gráficas de sites sociais, 
sob a coordenação e 
orientação do Prof. Dr. 
Cleomar Rocha.
1 Com base em Fernando 
Gazoni (2006:33), que em 
sua tradução de Poética 
utiliza o termo ‘mímese’ 
no lugar de ‘imitação’ (ter-
mo utilizado na tradução 
feita por Jaime Bruna), 
aponta para a existência 
de controvérsia acerca 
do termo, refletida em 
suas diversas traduções, 
sendo utilizado ainda 
como ‘representação’ por 
Dupont-Roc e Lallot. 
2 É importante ressaltar 
que, tanto na tradução 
proposta por Jaime Bruna, 
quanto na de Fernando 
Gazoni, para o original em 
grego de Poética, a palavra 
imagem ocupa lugar cen-
tral na argumentação de 
Aristóteles, o que atenderá 
plenamente o propósito 
deste artigo, direcionado 
ao campo das visualida-
des, mais propriamente 
às bases conceituais das 
interfaces gráficas compu-
tacionais. 



929

Sessão de 
Artigos

(GT2)
Poéticas Visuais 
e Processos 
de Criação

a fim de se obter uma autêntica tragédia e, principalmente, atingir os seus efeitos 
esperados: o desencadeamento de pena e temor, que conduzirão à catarse3. 

Levar o espectador à catarse, na tragédia, torna-se para Aristóteles algo 
plenamente possível e facilmente controlável. Enfatizamos no presente artigo, 
reações imediatas despertadas no sujeito, tratadas por Aristóteles como “aspecto 
de maravilha” ou “encantamento”. Com relação a isso, temos:

Das fábulas e ações simples, as episódicas são as mais fracas. Chamo 
episódica aquela em que a sucessão dos episódios não decorre nem 
da verossimilhança nem da necessidade [...] O objeto da imitação, po-
rém, não é apenas uma ação completa, mas casos de inspirar temor e 
pena, e estas emoções são tanto mais fortes quando, decorrendo uns 
dos outros, são, não obstante, fatos inesperados, pois assim terão mais 
aspecto de maravilha do que se brotassem do acaso e da sorte. (ARIS-
TÓTELES, 2005:29). 

Entretanto, conforme o filósofo, na tragédia, deve-se enfatizar os recursos 
poéticos necessários para se atingir os prazeres que lhes são característicos, e 
não qualquer tipo de prazer. Dessa maneira coloca que “aqueles que deparam 
por meio do espetáculo, em vez do sentimento de temor, apenas o monstruoso, 
nada tem de comum com a tragédia, pois nesta não se deve procurar todo e qual-
quer prazer, e sim o que lhe é próprio” (Idem;33).   

Partindo para o estudo das interfaces gráficas computacionais em vista do 
tema central da Poética, verificamos a viabilidade na aproximação entre a forma 
de análise construída por Aristóteles, como a utilizada no estudo da tragédia, 
por exemplo. Olhando dessa forma, temos que a situação de maravilhamento 
ou encantamento do usuário computacional advém da melhor exploração e ma-
nipulação pelo elaborador da interface, dos elementos estéticos que conduzirão 
aos prazeres próprios desses “ambientes gráficos”. 

Cabe deixar um parêntese quanto ao sentido da aplicação do texto aristo-
télico que aqui se propõe. Logicamente, não se pretende retomar significados de 
conceitos aristotélicos, em um trabalho de pura exegese, muito menos ter a pre-
tensão de formular uma cartilha para a criação de interfaces encantadoras. Seus 
conceitos são aqui, como proposto por Brandão (2005) “encarados isoladamente 
como formulações definidoras do específico literário, enquanto postura teórica 
preocupada em explicar o funcionamento da literatura” (Idem:1), devendo-se, 
então, fazer a conveniente passagem do âmbito literário às GUI.   

3 Catarse (do gre-
go �������� “kátharsis”) é 
uma palavra utilizada em 
diversos contextos, como 
a tragédia, a medicina ou 
a psicanálise, que significa 
“purificação”, “evacuação” 
ou “purgação”. Segun-
do Aristóteles, a catarse 
refere-se à purificação das 
almas por meio de uma 
descarga emocional provo-
cada por um drama.



930

Sessão de 
Artigos

(GT2)
Poéticas Visuais

e Processos
de Criação

Inter-relações: poética e interfaces gráficas

O fundamento da aproximação entre o texto aristotélico e as interfaces 
gráficas computacionais surge na medida em que estas revelam-se instância 
mediadora, representacional (ou, como veremos, simuladora), na qual figuram, 
sobretudo no âmbito das visualidades, estratégias voltadas ao encantamento do 
usuário: convenções, metáforas, animações, jogos, dentre outros elementos uti-
lizados em sua elaboração. Propomos então, dentre as possíveis aproximações, 
as que mais nos aparentam estarem em função do  entendimento da questão do 
encantamento do espectador, ou usuário, que se propõe aqui, a saber: em rela-
ção à imagem; em relação à representação e ao reconhecimento e em relação às 
sensações específicas causadas pelos ambientes digitais.

Fazendo o devido ajuste conceitual, temos que interfaces gráficas, obvia-
mente, diferem-se das tragédias ou da arte literária em geral, das peças cênicas 
ou pinturas, muito embora seja possível vincular narrativas na base visual das 
GUI. Tratamos aqui meramente de seu suporte visual conceitual e seu funciona-
mento padrão.

Em relação à imagem

A aproximação ressaltada neste tópico, diz respeito à ênfase dada por 
Aristóteles à imagem na Poética e pela importância que as interfaces gráficas 
computacionais, assentadas em imagens, tidas como “metáforas visuais”, assu-
miram desde as suas primeiras aplicações experimentais. 

Torna-se necessário ressaltar o papel da imagem dentro do texto da Poé-
tica, pois, pelo tema tratado em seu corpus, somos conduzidos a relegar o papel 
da imagem a plano secundário, deixando a arte literária em primeiro. Como des-
tacado por Brandão: “como reflexão sobre os problemas da arte em geral e em 
especial sobre a literatura, a Poética aristotélica ocupa hoje um lugar relevante” 
(in ARISTOTELES, 2005:1). 

Entretanto, mesmo centrada na literatura, a Poética dedica importantes 
referências à pintura e à questão da imagem, em diversas de suas passagens. A 
que damos maior destaque, dado o interesse desse artigo, e pela forma como é 
colocada, refere-se ao que Gazoni destacou como uma espécie de “teoria geral da 
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representação” (2006:25), que Aristóteles exemplifica utilizando-se da referência 
à imagem, demonstrando daí os dois fundamentos da poesia: imitar (represen-
tar, mimetizar) e adquirir conhecimentos pela imitação, e o prazer advindo dessa 
imitação. Assim, numa referência expressa à imagem, completa: “temos prazer 
em contemplar a imagem quanto mais perfeita” (2005:22). 

Ainda com relação à imagem, dentro de sua “teoria da representação”, 
destacamos dois momentos que implicarão diretamente no tratamento das inter-
faces gráficas. O primeiro, partindo da representação imagética como base con-
ceitual, diz respeito à tríade representação-reconhecimento-prazer, e o segundo 
momento, corresponde ao prazer advindo de outras causas que não oriundas da 
base da representação. Assim:

Se a vista das imagens proporciona prazer é porque acontece a quem 
as contempla aprender a identificar cada original; por exemplo “esse é 
fulano”; aliás, se, por acaso, a gente não o viu antes, não será como re-
presentação que dará prazer, senão pela execução, ou pelo colorido, ou 
por alguma outra causa semelhante (ARISTÓTELES, 2005:22).

Encontramos várias outras passagens em que Aristóteles (Idem:25) trata 
da imagem, e, em alguns casos, mais propriamente da pintura, como ocorre no 
Capítulo VI. Dentro dessa relação com a imagem, temos que, em sua própria de-
finição e na origem do termo, as interfaces gráficas representam a “tradução de 
toda a informação digital numa linguagem visual” (JOHNSON, 2001:16). Formal-
mente, são “softwares que dão forma à interação entre usuário e computador” 
que “trabalham com sinais e símbolos” (Idem:17) numa linguagem visual que 
permita a compreensão do usuário, como colocado por Johnson (2001).  

Conforme o autor “a própria palavra interface evoca imagens de desenho 
animado de ícones coloridos e lixeiras que se mexem” (Ibidem:18). Para John-
son, a adoção das GUI transformou o modo como pessoas e computadores inte-
ragiam, o que permitiria que pessoas desconhecedoras das interfaces baseadas 
em “linhas de comando” pudessem entender e utilizar os computadores.

Dentre as modalidades de interfaces computacionais, tratamos aqui tão 
somente das interfaces perceptivas, dentro das quais as “interfaces gráficas do 
usuário” 4, ou interfaces gráficas computacionais, ou ainda somente interfaces 
gráficas, ou GUI. 

4 Difundidas pelo termo, 
em inglês, Graphical Usu-
ary Interface ou GUI, sigla 
pela qual também são 
conhecidas.
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A representação da informação em linguagem visual, que, “no mais das 
vezes assume a forma de metáfora” (Ib.:18), criou a chamada “manipulação di-
reta”, conceito que está na base da implementação das interfaces gráficas, que, 
conforme Johnson (2001), implica que:

Em vez de teclar comandos obscuros, o usuário podia simplesmente 
apontar para alguma coisa e expandir seus conteúdos, ou arrastá-la 
através da tela. Em vez de dizer ao computador para executar uma tare-
fa específica – “abra este arquivo” –, os usuários pareciam fazê-los eles 
próprios. A manipulação direta tinha uma qualidade estranhamente pa-
radoxal: na realidade, a interface gráfica havia acrescentado uma outra 
camada entre o usuário e sua informação. Mas a imediatez tátil da ilusão 
dava a impressão de que agora a informação estava mais próxima, mais 
à mão, em vez de mais afastada. (Ib.:21-22). 

Bem, o estabelecimento das interfaces gráficas, certamente foi um dos 
acontecimentos mais importantes da chamada “revolução digital”. Entretanto, 
acreditamos que a mera substituição de sistemas operacionais baseados em co-
mandos, por softwares assentados no conceito de manipulação direta, ou seja, 
baseados em imagens ou metáforas visuais, não seria, por si só, responsável 
por esta revolução, sem a correta observação e aplicação dessa nova técnica.  A 
partir daí surge, então, a necessidade de saber estruturar as imagens de forma a 
facilitar a formação das relações ou conduções que se buscam frente ao usuário 
dentro do sistema gráfico da interface. 

Se, na realidade, o próprio conceito de “manipulação direta” é paradoxal, 
pois, de fato, a interface gráfica pressupõe a instauração de uma outra camada 
entre usuário e informação, é simplesmente porque soube-se, estrategicamente, 
utilizar-se dos elementos necessários para a construção dessa verdadeira ilusão. 
E é dentro dessa mesma idéia que Johnson (2001) justifica o paradoxo em ques-
tão, em que é a “imediatez tátil da ilusão” que “dava a impressão de que agora a 
informação estava mais próxima” (Ib.:22). Logo encontramos a ilusão na base do 
conceito de interface gráfica. 

Provavelmente o sentido do termo “ilusão” aqui, relaciona-se mais pro-
priamente ao conceito de simulação. Distinguindo a imagem ilusionista do simu-
lacro, Jacques Aumont (2002:102) defende que este não provoca, em princípio, 
ilusão total, mas sim parcial, forte o suficiente para ser funcional. Dessa forma, 
“o simulacro é um objeto artificial que visa ser tomado por outro objeto para de-
terminado uso – sem que, por isso, lhe seja semelhante” (Idem:102). Acerca dos 
simuladores de vôo, propõe: 
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A imagem que lhe é proposta não é ilusionista, ninguém a confundirá 
com a realidade; mas é perfeitamente funcional porque imita traços se-
lecionados (em termos de distâncias e velocidades) que bastarão para a 
aprendizagem do vôo (Ib.:102-103). 

Nesse sentido, Cleomar Rocha (2009) em Metáforas, Metonímias e Outras 
Velhas Figuras de Linguagem na Poética das Interfaces Computacionais mostra que 
podemos ser conduzidos a equívocos interpretativos se adotarmos o ponto de 
vista representacional em detrimento da funcionalidade, no que tange à essas 
metáforas. Assim, a sua gênese no discurso poético da arte tecnológica em geral 
não se mantém na relação de semelhança, “mas no nível funcional da experiên-
cia estética” (ROCHA, 2009:5). 

Tendo sempre em vista a estruturação da arte poética voltada à condução 
aos prazeres específicos a cada modalidade poética, como proposta por Aristó-
teles (2005), relacionando-a à estruturação das interfaces gráficas, em favor dos 
prazeres comuns a esse meio, Johnson (2001) propõe o que podemos identificar 
como uma das regras fundamentais para a obtenção de uma interface gráfica sa-
tisfatória, chamando, então, a atenção para o hiato que deve existir entre os dois 
pólos de significação da metáfora, o que indicará seu sucesso ou sua força, ao 
passo que em metáforas baseadas na identidade total entre os pólos não consti-
tuiriam propriamente metáforas5.

Com essa regra, da mesma forma como Aristóteles (2005) previa formas 
para incrementar as sensações no espectador da tragédia, criando o “aspecto de 
maravilha” ou o “encantamento”, pode-se, dentro da base imagética oriunda da 
simulação e funcionalidade, causar no usuário um estado semelhante, melhor 
verificado na análise do prazer advindo do reconhecimento e aquele advindo não 
do reconhecimento, mas de outros elementos próprios dos ambientes digitais, 
como veremos a seguir. 

Em relação à representação e ao reconhecimento

Como seu estudo toca na questão da catarse do espectador, Aristóteles 
destaca o lugar do prazer na relação com as imagens como representações, ad-
vindo do “aprender” e do “identificar” o original, ou, se não como representação, 
pelo colorido, pela execução, ou por alguma outra causa semelhante.  

5 Para Ingrid Finger 
(1996:84) em seu trabalho 
Metáfora e Significação, 
a riqueza das metáforas 
pode ser explicada como 
sendo aquilo que as 
torna open-endend, não-
-parafraseáveis literal-
mente, aparecendo como 
proferimentos vagos, 
casos em que o contexto 
não permite a derivação 
de uma única crença que 
o ouvinte possa atribuir ao 
falante para maximizar a 
coerência nesse sistema 
de crenças que é atribuído 
ao falante.
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A base imagética das interfaces gráficas é a simulação e não a represen-
tação. Como apontado por Aumont (2002), trata-se de relação que não se pauta 
necessariamente na relação de semelhança, mas sim na aparência, na funcionali-
dade, ao imitar traços devidamente selecionados da realidade. Nesse caminho, a 
ênfase dada a essa distinção se deve, pois, conceitualmente, a simulação é oriunda 
do processo de “deslastreamento”, ou seja, ela se produz sem necessariamente ter 
que se remeter a um “real pré-existente”, como propõe Stella Senra (2001) ao apon-
tar esse “deslocamento da questão da representação, através do qual a imagem 
não está mais ‘no lugar de’, mas passa a ser, ela própria, a informação” (Idem:162). 

Vejamos a metáfora que deu origem à proposta de sistematização de siste-
ma operacional na base gráfico-visual, o desktop. Partindo da metáfora original da 
escrivaninha, o pesquisador Alan Kay partiu da limitação existente na metáfora 
inicial das janelas, como proposta por Engelbart, imaginando a tela do computador 
como uma escrivaninha e cada projeto ou suas partes como papéis sobre a escri-
vaninha, o que, conforme Johnson (2001:39) deu profundidade ao computador6.  

Embora trate não de representação mas de simulação, as interfaces gráfi-
cas baseiam-se, como a tragédia e a arte poética em geral, em metáforas e naqui-
lo que consentimos aos poetas, ou seja, no consensual, ou no que poderíamos 
classificar como convenções. Com isso pode-se afirmar que a máxima aristotéli-
ca acerca do fundamento da arte poética (na representação, no reconhecimento, 
no aprendizado e no prazer advindo daí), aplica-se perfeitamente à lógica imagé-
tica das interfaces gráficas, o que se observa desde suas primeiras aplicações. 
Ratificando esse ponto de vista, podemos citar Johnson, que, ao tratar da melho-
ria da interface do desktop, afirmou:

[...] a metáfora original da escrivaninha de Kay foi se tornando cada vez 
mais concreta. Se o computador podia assumir qualquer forma imaginá-
vel, por que não o fazer imitar o velho mundo analógico que iria substi-
tuir?[...] Parte da solução era simplesmente funcional. Era possível usar 
como fundamento o potencial e as aptidões que o usuário já possuía. 
Saber alguma coisa sobre organização de fichários nos ajudaria na orga-
nização de nossos arquivos digitais, assim como conhecer o funciona-
mento de lixeiras nos ajudaria a excluir arquivos (2001:40). 

Como as interfaces gráficas se fundam numa relação metafórica que pau-
ta menos pela relação de semelhança com o objeto real, que pela funcionalidade, 
esta última será obtida com sucesso pela instauração de elementos visuais ca-
pazes de terem sua função reconhecida pelo usuário. “Se você sabia se sentar a 
uma escrivaninha e revirar papéis, podia usar a máquina” (Idem:40). E ainda, em 

6 Johnson aponta que, pe-
los padrões atuais, a escri-
vaninha de Kay não tinha 
nada de “metáfora visual”. 
Sentar diante do compu-
tador não tinha nada em 
comum a estar sentado 
diante de uma escrivani-
nha simulada. Segundo o 
autor “a metáfora era só 
uma maneira de explicar 
por que algumas janelas 
pareciam em determina-
do instante bloqueadas 
por outras; não era uma 
tentativa de simular uma 
escrivaninha do mundo 
real [...]” (2001:40). 
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direção ao encantamento, “metáforas gráficas divertidas, animadas, tornariam a 
idéia de usar um computador menos intimidante” (Ibidem:40). 

Entre teorias acerca das metáforas, simulações e representações, John-
son acaba por referir-se à Poética para, citando a definição aristotélica de metá-
fora, justificar que o que a torna poderosa é justamente a questão da abertura, 
da diferença, ou, como proposto por Finger (1996:84), seu caráter open-endend7. 
Sob esta ótica, sugerimos mais uma aproximação à teoria de Aristóteles, mais 
propriamente ligada às questões do encantamento ou maravilhamento, pela pro-
positura de Alan Kay da chamada “ilusão de usuário”. Esta traduzia exatamente 
a necessidade de não deixar que a interface se transformasse numa imitação 
perfeita do mundo real, mas sim, que a aproximasse das conotações relaciona-
das às metáforas tipo open-endend, “conotações de palco, arte dramática e mági-
ca” (2001:48), idéia de ilusão, de mágica, que nos leva a pensar em catarse, em 
encantamento, nos prazeres dados ao usuário pelas GUI. 

O prazer relacionado ao “aprender algo da realidade pela representação” 
será tomado aqui dentro da acepção de “aprender a estrutura de uma ação”, no 
caso, aprender a estrutura de funcionamento, entender a funcionalidade dentro 
da simulação proposta. Assim, dentro da aproximação entre a teoria aristotélica 
acerca da tragédia e as GUI, associa-se aqui este tipo de prazer, e de maneira 
inseparável, ao prazer pelo reconhecimento de forma já vista.

O “esquema gráfico” da lixeira no desktop, adotado como padrão para a 
ação de excluir arquivos, baseou-se mais em nosso conhecimento acerca do fun-
cionamento de lixeiras que na perfeição gráfica da simulação. Um outro exemplo 
de esquema claramente fundado em convenção é a ação de “salvar” um texto em 
um editor tipo Microsoft Word, para a qual foi criado o esquema gráfico de um dis-
quete. Como a construção de interfaces gráficas, para obter sucesso, deve partir 
de conhecimentos que se preveja que grande parte dos usuários já possuam do 
mundo, abriga-se assim o espaço do reconhecimento, que surge como uma sín-
tese intelectual, ou catarse, prevista na Poética. 

Em relação às sensações específicas 
proporcionadas pelos ambientes digitais 

Em sua analogia com a pintura, Aristóteles defendia que, se não pela re-
presentação, o prazer viria “pela execução, ou pelo colorido, ou por alguma outra 

7 Ver nota 28. 
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causa semelhante” (2005:22). Esse prazer, que não se atribui ao reconhecimento, 
logo, advém de elementos sublimes, como proposto na analogia com a pintura, 
e, além de sublimes, elementos específicos, próprios a cada meio representacio-
nal. Dentro dessa perspectiva apontamos aqui às sensações especificas que as 
interfaces gráficas ou, ambientes digitais, tomando emprestado termo utilizado 
por Janet Murray (2003), proporcionam aos seus usuários. 

Assim como as cores, a execução, as camadas de tinta etc., vão gerar sen-
sações, que comumente são desencadeadas pelas pinturas em quem as admira, 
causando prazer, vejamos as sensações causadas pelo cinema extraídas do rela-
to de Tom Gunning (1995), ao analisar o cinema de atrações8. O autor destacava 
a importância da dupla natureza contida na transformação da imagem imóvel 
na ilusão de movimento. A sensação causada ao espectador que se colocava à 
frente desse mecanismo era de espanto e reconhecimento, o que resultava em 
prazer derivado da “energia liberada pelo jogo causado pela ilusão de perigo e o 
deleite com sua mera ilusão” (Idem:55). 

Como a pintura, mencionada por Aristóteles, ou o cinema, por Gunning, 
as interfaces gráficas levam ao mesmo resultado, ou seja, o prazer. Entretanto o 
faz por intermédio de sensações específicas que esse meio normalmente desen-
cadeia, as quais cumpre tratar nesse momento. 

Em seu trabalho Hamlet no Holodeck, O Futuro da Narrativa no Ciberespaço, 
Janet Murray (2003) parte para a análise do ciberespaço como um novo meio para 
se contar histórias. Baseada em críticos ferrenhos da televisão, Murray (Idem:35) 
apresenta o que chamou de “visão distópica” acerca das novas tecnologias da in-
formação. Mostra que o fundamento das críticas geralmente se pautava nas novas 
capacidades estéticas dos ambientes digitais. Com relação a esse temor:

A partir das décadas de 1970 e 1980, o mesmo medo provocado pelo 
advento do cinema e da televisão começou a se fazer sentir contra os 
videogames, que adicionaram interatividade aos encantamentos senso-
riais da visão, do som e do movimento (Ib.:36). 

Apesar de dar foco à relação entre narrativa e ciberespaço, como o pró-
prio titulo do trabalho pressupõe, é possível aproveitarmos-nos das conclusões 
de Murray acerca da “estética do meio” 9. Logo, com base na autora, destacamos 
os três elementos estéticos próprios das interfaces gráficas ou dos ambientes 
digitais, a saber, a imersão, a agência e a transformação.

8 Tom Gunning (1995:53) 
chamou de cinema de 
atrações ao estilo cinema-
tográfico que predominou 
no final do século XIX 
e início do século XX, 
em que a narrativa não 
exercia papel de maior 
relevância no filme. Neste 
cinema o que importava, 
segundo o autor, seria 
muito mais a consciên-
cia da ação de olhar, a 
excitação da curiosidade e 
a sua satisfação, que um 
envolvimento com a ação 
narrativa. 
9 Enunciado da segunda 
parte do livro, em que 
a autora analisa quais 
são esses elementos 
intrínsecos próprios que, 
comumente, formam os 
ambientes digitais. 
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Murray relaciona a imersão à “experiência de ser transportado para um 
lugar primorosamente simulado” (Ib.:102), tida como uma experiência prazerosa 
em si mesma. Logicamente a palavra “transportado” não está sendo tomada aqui 
em seu sentido literal, devendo-se considerar o sentido metafórico do termo. 
No caso do termo “imersão”, Murray faz questão de indicar ser este um termo 
metafórico derivado da experiência física de estar submerso na água, que aponta 
para a qualidade das interfaces gráficas, tomadas aqui por ambientes digitais, de 
criar uma sensação psicológica de envolvimento por uma realidade estranha, 
diferente, que se apodera de nossa atenção, de nosso sistema sensorial.  

A autora vê a imersão como algo intrínseco ao próprio computador, tido 
como um “objeto encantado” que pode atuar “como um ser autônomo e anima-
do, percebendo seu ambiente e executando processos internamente gerados” 
(2003:102). A chave para a imersão, conforme a autora, é a atividade participativa 
do usuário, ou seja, a possibilidade dada pelo sistema para a entrada de dados e 
a construção ou modificação de resultados conforme o solicitado. Por isso afirma 
que a participação em ambiente imersivo deve ser cuidadosamente estruturada 
e restringida, buscando-se um limite ideal, o equilíbrio, de forma a não deixar o 
“transe imersivo” se romper.

Apesar de, em alguns momentos, a autora tratar da imersão como prazer, 
a consideramos uma forma própria de experiência, que é dada ao usuário, que 
tem o foco em sua participação, o que levará ao prazer. Transportando o senti-
do aristotélico da Poética, temos que a habilidade em saber dosar a participação 
poderá melhorar a sensação de imersão, otimizando o prazer do usuário, assim, 
causando-lhe encantamento. 

Agora, em relação à agência, Murray (2003) defende que quando as coisas 
que fazemos em ambientes de imersão nos trazem resultados tangíveis, expe-
rimentamos o que chama de “prazer de agência”, sendo esta, propriamente, “a 
capacidade gratificante de realizar ações significativas e ver os resultados de 
nossas decisões e escolhas” (Ib.:127). Assim:

Esperamos sentir agência no computador quando damos um duplo cli-
que sobre um arquivo e ele se abre diante de nós, ou quando inserimos 
números numa planilha eletrônica e observamos os totais serem reajus-
tados (Ib.:127).
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A autora utiliza-se do exemplo da estrutura de jogo como base para enten-
der a agência. Dessa forma:

A agência, então, vai além da participação e da atividade. Como prazer 
estético, uma experiência a ser saboreada por si mesma, ela é oferecida 
de modo limitado nas formas de arte tradicionais, mas é mais comumen-
te encontrada nas atividades estruturadas a que chamamos jogos. Por-
tanto, quando se transfere a narrativa para o computador, ela é inserida 
num domínio já moldado pelas estruturas dos jogos (Ib.:129).

Por isso verifica-se a ocorrência habitual de elementos implícitos de joga-
bilidade em interfaces gráficas de sites sociais da Web, por exemplo, elementos 
que podem ser ressaltados nesses sites a fim de aumentar a sensação de agên-
cia, incrementando o prazer do usuário e ocasionando seu encantamento. Con-
sideramos aqui, como fizemos em relação à imersão, a agência uma sensação, 
comumente causadas aos usuários pelos ambientes digitais, certamente ligada 
a um dos princípios do design, o feedback 10, primordial dentro da perspectiva de 
criação de qualquer tipo de interface gráfica computacional. 

Por fim, Murray vê na mutabilidade de formas oferecida pelos computa-
dores como potencialmente causadora de prazer aos usuários. Definiu-a como 
“prazer da transformação”, que, como os outros dois “prazeres” já vistos,  cha-
mamos por sensação. Aponta para a capacidade dos computadores de capturar 
processos e sugerir-nos processos, mesmo quando apenas exibe informações, 
e, “como os objetos no meio digital podem assumir múltiplas representações, 
eles trazem à tona nosso prazer pela variedade em si mesma” (Ib.:153). 

Trazendo a relação para os ambientes digitais, dizemos aqui que a sensa-
ção de liberdade ou autonomia na navegação pela Web, por exemplo, a capacida-
de de modificar os ambientes gráficos computacionais e retomar o estado ante-
rior a qualquer momento, o rápido retorno de informação dado pelos sistemas 
aos usuários, ou feedback, ou seja, todas as sensações próprias encontradas em 
ambientes digitais, separadas por Murray nas três categorias aqui vistas, levam 
ao prazer, mas não pelo reconhecimento e sim pelas próprias especificidades 
das sensações despertadas pelo meio em questão. 

Logicamente isso não implica que em contato com as interfaces gráficas 
não há prazer pelo reconhecimento, o que pode ser facilmente defendido frente 
à percepção da funcionalidade aliada a alguma metáfora visual já conhecida, ou 
seja, o reconhecimento de uma convenção adotada, por exemplo.

10 Conforme Donald Nor-
man (2006:50), o feedback 
é um dos princípios do 
bom design e diz respeito 
à preocupação em dar ao 
usuário o retorno de infor-
mações sobre a ação que 
foi, de fato, executada, o 
resultado obtido, tratando-
-se de conceito conhecido 
na ciência de teoria e 
controle de informações.
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Conclusão

Vimos que, tomando a base conceitual aristotélica para análise estética 
das interfaces gráficas, base esta produzida pelo filósofo em vista da arte poética 
de sua época, partindo de sua “teoria da representação” e fazendo a devida ade-
quação ao universo teórico das GUI, conclui-se que estas despertam em seus 
usuários sensações, que levam ao prazer pelo reconhecimento das estruturas vi-
suais simuladas, em vista da funcionalidade das mesmas. Ou então, não relacio-
nando-se ao reconhecimento,  mas a elementos estéticos específicos presentes 
em interfaces gráficas, produzem sensações relacionadas à imersão, à agência 
ou à transformação que, por sua vez, conduzem o usuário ao prazer.

Aristóteles, partindo de sua “teoria da representação”, passa a compor ca-
minhos que definem categorias estéticas para a arte poética, sensações e praze-
res próprios de cada categoria, definição dos elementos estéticos formadores de 
cada uma delas e, o mais importante, maneiras de se utilizar dessas ferramentas 
estéticas específicas para o incremento das sensações, logo, do prazer produzi-
do no espectador. Logo, trata-se de estratégias voltadas ao seu encantamento. A 
aproximação frente ao tema das interfaces gráficas, a qual tentou-se justificar no 
corpus do presente artigo, teve a intenção de, ao delinear alguns de seus elemen-
tos estéticos formativos, apontar, também, para a possibilidade de organização 
destes na direção do encantamento do usuário. 

Assim, a eficiência de qualquer interface gráfica estará diretamente con-
dicionada à melhor utilização dessas estratégias estéticas, sendo possível, ainda, 
agregar a estas outras estratégias também ligadas ao encantamento do usuário, 
entretanto relacionadas a aspectos mais contextuais que propriamente estéticos, 
o que seria tema para um outro debate. 
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo, abordar a relação entre vídeo etnográfico e xa-
manismo. O xamã assim como o etnógrafo é tradutor e ambos transpõe mundos 
e cosmos. Recorrerei a alguns dados do meu trabalho de campo, na licenciatura 
intercultural indígena da UFG, que ainda está em fase de conclusão, também 
utilizarei a literatura antropológica e de vídeo etnográfico, bem como algumas 
etnografias produzidas sobre xamanismo.  

Palavras chave: Vídeo etnográfico, Xamanismo, etnografia.

Abstract
This work is aimed at addressing the relationship between video ethnography 
and shamanism. The shaman is the ethnographer as translator and transposes 
both worlds and cosmos. Recur to some data from my fieldwork in undergra-
duate intercultural indigenous UFG, which is still being completed, also will use 
the anthropological literature and ethnographic video, as well as some produced 
ethnographies on shamanism.

Keywords: Video ethnography, Shamanism, ethnography.

Etnografia 

Decidi fazer o meu trabalho de campo com as alunas e alunos no núcleo 
Takinahaky de formação de professores indígenas em licenciatura intercultural 
indígena na Universidade Federal de Goiás. Na licenciatura Intercultural Indí-
gena as alunas e alunos são professoras e professoras em suas aldeias. São no 
total onze povos indígenas –  Tapirapé, Karajá, Javaé, Krahô, Xerente, Apinajé, 
Gavião, Krikati, Guarani, Guajajara e Tapuia. Trabalhei como monitor durante 
duas etapas (este é o nome dado a cada fase em que os alunos e alunas vem 
assistir às aulas no campus da UFG) a primeira em julho de 2009 e a segunda 

* Graduado em Ciências 
Sociais, licenciado em 
Sociologia. Cursando mes-
trado em Cultura Visual na 
Faculdade de Artes Visuais 
da UFG (orientadora Rosa 
Berardo). Experiência com 
mostra de cinema. Pro-
gramador do Cine UFG. 
Bolsista de projetos de 
extensão, como Conexões 
de Saberes, Povo Kalunga. 
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em janeiro de 2010. Ainda está previsto a minha participação como monitor em 
outras duas etapas da licenciatura.   

A licenciatura como proposta representa o empoderamento, ou seja, é 
mudar a vida dos sujeitos que estão envolvidos nela. Isto significa, estar dis-
posto a perceber o conhecimento que o outro compartilha ou oferece, significa 
aproximar-se do sujeito em vez de observá-lo à distância.  O empoderamento 
dos povos indígenas significa que eles têm o controle e autonomia do gerencia-
mento da educação, isto é eles tem o direito de decidir sobre o que é melhor ou 
ideal para a comunidade.

O meu estudo baseia-se numa tentativa de abordar o olhar indígena 
sobre o processo de produção imagética produzida por eles e sobre eles. Isso 
envolve Dialogar com a teoria cinematográfica e a reflexão antropológica so-
bre o tema. Historicamente as imagens produzidas sobre os povos indígenas 
são lidas através da leitura da teoria antropológica, como um atestado ou 
complemento do trabalho de campo do etnógrafo. Vale ressaltar que essas 
imagens assim como toda e qualquer etnografia sobre qualquer povo é uma 
tradução. 

Recuso aqui a categoria de povos tradicionais ou cultura tradicional, uma 
vez que, essa categoria atribui a esses povos a imagem de que estão parados no 
tempo praticando os mesmos rituais que praticavam séculos atrás. Parece-me 
também que quando os denominamos assim, atribuímos a nossa cultura e  es-
trutura de pensamento a ausência de tradições, ora o conhecimento hegemônico 
é “moderno’ e tradicional ao mesmo tempo. Penso que a vitalidade dos conheci-
mentos não científicos fez com a ciência os reconhecesse, ainda que como “lo-
cais”, “tradicionais”, exóticos” ou ainda “etnociências”. O que observo em relação 
aos saberes não hegemônico é que para serem legitimados, convém que sejam 
tradicionais.  

O vídeo etnográfico nasce juntamente com as primeiras imagens cine-
matográficas. Desde que os irmãos Lumiere produziram os primeiros registros 
de imagens estava nascendo o cinema vídeo etnográfico e também o cinema de 
ficção. Um dos precursores do cinema vídeo etnográfico foi Robert Flaherty que 
produziu na década de 20 Nanook of the Noth (esquimós). Na década de 40, sur-
giu Jean Rouch, diretor francês criador do Cinema Verdade, com a forma de fazer 
cinema inspirado na obra de Dziga. O objetivo de Jean Rouch ao criar o Cinema 
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Verdade era o de mostrar a verdade sobre o cinema e não uma determinada ver-
dade como muitos acreditavam. A finalidade do Cinema Verdade ou do Cinema 
Direto é não atingir uma determinada verdade ou tempo do jornalismo, que visa 
transmitir as informações em um tempo alucinante no mundo virtual. Mas sim, 
atingir um antes e um depois, pois coexiste com a imagem produzida na narra-
tiva documental, é inseparável dela. Seria o sentido do cinema direto, ao ponto 
em que é uma componente de qualquer cinema: atingir a apresentação direta do 
tempo. (DELEUZE, 2005). 

Margaret Mead e Gregory Bateson, que realizaram vídeo etnográficos et-
nográficos que suscitaram reflexões importantes neste campo da antropologia 
visual. Marc Henri Piault (1999), afirma que, um filme etnográfico permite uma 
‘interrogação recíproca’ possibilitando a construção de novos pontos de vistas 
sobre o nativo, ele afirma que “o objetivo não é mais (...) descrever os fatos e os 
objetos, mas de tornar pensável a possibilidade de toda a relação e a necessida-
de de se estabelecer uma troca, qualquer que seja a probabilidade de realizá-la 
como compreensão efetiva.” (p.18).

Inicialmente foi gerado um importante debate em torno do vídeo et-
nográfico, pois alguns etnólogos afirmavam que o vídeo etnográfico não po-
deria ser considerado etnografia. Segundo eles, o diretor ao filmar, fazia-se 
um recorte de determinada realidade ou mesmo de um ritual, a forma de 
posicionamento da câmera, ou a escolha do que filmar ou como filmar e pos-
teriormente no momento da edição do vídeo era realizado um novo recorte 
(HENLEY, 1999).

A justificativa era de que, o vídeo etnográfico não retratava de forma “fiel” 
a realidade devido a essas questões. No entanto é importante dizer que, o etnó-
logo ao fazer a observação de determinada sociedade ou ritual não deixa de fazer 
uma tradução ou interpretação daquela sociedade observada. O observador não 
consegue apreender totalmente a realidade e essa pretensa verdade ou distan-
ciamento da realidade é impossível, uma vez que a nossa concepção ideológica 
está presente em nossos discursos (HENLEY, 1999).

Um outro importante momento na história do vídeo etnográfico foi a pro-
dução de vídeos pelos próprios nativos. Primeiramente não acreditavam na ca-
pacidade intelectual dos povos indígenas para operar as tecnologias como câ-
mera filmadora, computadores e equipamentos e programa de edição de vídeo.  



944

Sessão de 
Artigos

(GT2)
Poéticas Visuais

e Processos
de Criação

Perpetuando assim o pensamento eurocentrico que criou dos povos indígenas 
a imagem de que eles são incapacitados para pensar, operar determinadas tec-
nologias ou mesmo governarem as suas próprias sociedades. (SHOHAT, STAM, 
2006), (QUEIROZ, 1998).

Foi apontado também que a inserção de tecnologias como as câmeras 
filmadoras, televisão, iriam contaminar a cultura desses povos. Mas como foi 
afirmado por Vincent Carreli (QUEIROS, 1998), o colonizador já levou para as 
aldeias as doenças, outras línguas e religiões, portanto inserir esses equipa-
mentos não seriam o principal fator que levaria à descaracterização da cultura 
desses povos. É importante levarmos em consideração que a aprendizagem do 
uso desses equipamentos é essencial para produção de seus próprios discur-
sos sobre eles mesmos. 

No início das produções de vídeos, os índios tinham a preocupação es-
tética, pois alguns pensavam que nós, que não temos as mesmas definições 
estéticas que eles, poderíamos não gostar do que veríamos. Uma importante 
dúvida que surgiu entre eles foi, o que mostrar e como mostrar, será que po-
demos mostrar esse ritual o que eles, os brancos irão pensar? No entanto, as 
preocupações foram deixadas de lado, pois eles não estão mais preocupados 
se nós vamos ou não gostar do que vemos, mas se eles gostaram do que fize-
ram (QUEIROS, 1998).

Bill Nichols (2005) apresenta algumas categorias de representação no Ví-
deo etnográfico. A primeira categoria de representação é “Nós falamos deles 
para nós ou para vocês” essa categoria refere-se ao filme que produzido por 
alguém que vai filmar um grupo ou sociedade da qual ele não faz parte. Outra 
categoria é “Nós falamos de nós para nós mesmos ou nós falamos de nós para 
os outros” essa refere-se ao documentarista que se propõe a filmar um grupo ou 
sociedade da qual ele faz parte. Segundo o autor esse é um exemplo e auto etno-
grafia, pois é há uma grande diferença entre as duas perspectivas, o que expõe a 
necessidade de uma produção audiovisual indígena. 

Essa proposta de produção vai ao encontro dos filmes etnográficos ou de 
ficção produzidos por diretores não indígenas. Esses diretores fazem um recor-
te da realidade daquela sociedade e produzem as suas próprias interpretações 
sobre o que vêem. 



945

Sessão de 
Artigos

(GT2)
Poéticas Visuais 
e Processos 
de Criação

A partir do momento em que os povos indígenas iniciam um processo de 
produção de imagem sobre si mesmos, eles passam também a produzir os seus 
próprios discursos. O vídeo etnográfico rompe com o modelo de tradição imagé-
tica crida pelos etnólogos brancos e assume uma nova perspectiva, a perspectiva 
do índio. 

A produção de um vídeo é veículo de reflexão e discussão, que possibilita 
que cada um tenha uma interpretação sobre o que está olhando. Um filme etno-
gráfico está em constante produção e construção, uma vez que, ele permite atra-
vés do debate e do diálogo tanto com o nativo quanto com outros pesquisadores, 
a construção e o compartilhamento de novas formas de saber. 

A produção audiovisual possibilita construção e desconstrução de este-
reótipos, dependendo do ponto de vista de quem produz essas imagens. Deste 
modo, as representações produzidas sobre os índios estão veiculadoras de cli-
chês, estereótipos e discriminação. O vídeo etnográfico é uma espécie de arma 
política que nos permite desconstruir esses discursos, contribuindo assim, para 
a emancipação das minorias. 

Assim, observa-se que há uma espécie de deslocamento no espaço de pro-
dução das imagens, há uma mudança de foco. Em outras palavras, trata–se de 
saber como desconstruir as antigas metáforas de representação dos povos indí-
genas construídas pelo homem branco e deste modo construir novas referencias 
imagéticas desses povos. A recusa na aceitação do nativo como um sujeito ou 
como sujeito pensante impede uma relação de alteridade ou como afirma Stratern 
“O modo como cada um compreende o outro é comprometido pelo modo de como 
cada um imagina que o outro compreende, mas que não pode saber [como é]”. 
(STRATERN, apud VIVEIROS DE CASTRO, 2007).

Ao produzirem imagens de si mesmos, os alunos/professores da licen-
ciatura indígena podem utilizar uma estratégia reflexiva, o que permite novas 
formas de representações sobre a sua cultura. 

Através de um ângulo diferenciado de abordagem os cineastas indígenas 
utilizam a câmera, como uma nova relação com as questões imagéticas, na pro-
dução da auto-imagem, como instrumento político e de auto-afirmação. Trata-se 
de estabelecer novas relações com as imagens. Durante uma mostra do Vídeos 
nas Aldeias, realizada em Goiânia em 2009, o cineasta indígena Maracá, autor dos 
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filmes Cheiro de Pequi e O dia que a Lua menstruou, observou que, um branco não 
filmaria um ritual indígena da mesma forma que um índio, uma vez que, aquele 
faz parte de outro universo cosmológico e portanto terá outra visão sobre o que 
está sendo filmado. O interesse desse tipo de produção cinematográfica reside 
na colisão de perspectivas, isso demonstra a necessidade que temos de novas 
imagens e isso se desdobra numa crise de categorias e imagética.

O cineasta indígena faz uma tradução para a nossa língua, da perspec-
tiva que eles têm da floresta. O cineasta Ashaninka, Isaac Pinhata vê o vídeo 
na seguinte perspectiva “Eu tenho usado o vídeo para toda a comunidade, é 
um sistema para todo mundo olhar, não é um sistema formal. Todas as crian-
ças os jovens... Todo mundo assiste e dá a sua visão, o seu ponto de vista” 
(PINHANTA, 2004, 17), ou seja para os índios a produção audiovisual  “É o 
ponto de vista que permite que o Eu e o Outro acedam a um ponto de vista” 
(DELEUZE, 1995, 79).  

No início das produções dos vídeos pelo Vídeos nas aldeias, os índios 
estavam preocupados em que filmar, o que filmar , como filmar determinadas e 
mostrar para os brancos, será que devemos mostrar isso para eles?  Por exem-
plo, alguns mitos sagrados não podem ser mostrados para os brancos, o xamã 
também não gosta de ser filmado. É importante ressaltar aqui que, ainda para 
muitos povos indígenas a relação com a máquina fotografia ou filmadora ainda 
é uma relação espiritual, uma vez que muitos ainda temem perderem a alma ao 
serem fotografados, pois a câmera captura a alma e a leva para dentro daquela 
caixa ou câmera escura.  

Penso, portanto, que o cinema sempre demonstrou compatibilidade com 
o pensamento ameríndio e com a reflexão sobre a diferença. Assumir essa pers-
pectiva, não se trata de esconder-se atrás de uma objetividade ou encerrar-se 
em uma suposta ciência, mas, sublinhar a possibilidade de uma relação entre 
mundos diferentes. A partir disso sinto que no lugar da teoria, está a minha sub-
jetividade e dos demais sujeitos que participam da pesquisa.

Sob certo aspecto, a experiência etnográfica representa o que está fora 
de uma opinião doutrinal e ao mesmo também, a aversão a um pensamento 
disciplinador. Ou como Viveiros de Castro (2006)  afirmou sobre o caráter 
indisciplinador da Antropologia, “A Antropologia sempre foi vista como a ci-
ência da superstição, da crença, da não-ciência”, ou um “pensamento indisci-



947

Sessão de 
Artigos

(GT2)
Poéticas Visuais 
e Processos 
de Criação

plinado”, ou “A Antropologia do indisciplinado, sobre o indisciplinado, para o 
indisciplinado”. 

O meu objetivo era trabalhar com a temática de produção áudio visual, a 
intenção era entregar algumas câmeras fotográficas e filmadoras para que eles 
fotografassem e filmassem qualquer coisa que eles e elas se interessassem, mas 
com o passar do tempo eu queria definir melhor com eles, o que filmar e como 
filmar. E posteriormente iríamos para a mesa de edição, sem dúvida a parte mais 
difícil. O objetivo não era dar voz aos alunos e alunas indígenas, mas sim ouvir o 
que eles tinham a me ensinar. 

Ao refletir sobre a decisão de não definir roteiro, mas deixar os alunos 
livres para decidirem o que filmar e como filmar, isso não eliminava a minha 
participação e interferência no processo de gravação. Primeiramente a decisão 
foi tomada por mim, e antes de ir a campo eu já havia estruturado como seria a 
minha pesquisa, ou seja ainda continuo colocando as minhas decisões em pri-
meiro plano. Sem dúvida se sentássemos para discutir sobre os rumos da minha 
pesquisa ou mesmo do filme, as diferenças gravitariam em torno do processo 
de elaboração e decisão sobre qual caminho a seguir. A turma com qual eu tra-
balhava a produção do vídeo era composta por alunas e alunos de sete povos 
diferentes e que falam línguas diferentes, então eu me perguntava como elabo-
rar um roteiro de um filme nessa complexa teia de relações? De que forma os 
diferentes conhecimentos possíveis estarão presentes no filme? Portanto tomei 
a seguinte decisão, vou deixar que cada grupo tome a decisão sobre o que filmar 
e como filmar, posteriormente eu sentaria com eles para decidir sobre os rumos 
da montagem.

Por outro lado os resultados no trabalho de campo nunca são os espe-
rados pelo pesquisador, eles são sempre incertos e sempre surpreendentes. A 
pesquisa vai ganhando múltiplos contornos. Observando pelas margens fui ten-
tando fazer a montagem do filme na minha mente, utilizando o universo no qual 
estava tentando me inserir. Todos os dias eu montava e desmontava o filme na 
minha mente, transformei a minha imaginação numa ilha de edição para produ-
zir um filme que era composto de diversas agências. 

Desde o inicio eu previa e desejava o maior envolvimento possível com os 
sujeitos autores da minha pesquisa. Eles interagiam comigo e com a câmeras, 
mas ao mesmo tempo ela parecia para alguns, um instrumento sem importância 
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alguma, pelo menos naquele contexto. Teve um momento que me chamou muito 
atenção, tinha um grupo de três Karajá conversando, daí cheguei até eles e pedi 
para que eles fossem escolher algo para filmar, mas o Paulo Karajá virou para 
mim e disse “a gente não quer filmar agora não, por que você não entrega as 
câmeras para as mulheres em vez de só pedir a nós [homens] para filmar, elas 
também tem que aprender” (PAULO KARAJÀ 2009). 

No desenrolar da minha experiência espacial, temporal e imagética, es-
sas interações com esses instrumentos provocavam uma certa instabilidade em 
mim, o que me levava a pensar se eu conseguiria finalizar a minha pesquisa ou 
até mesmo terminar o filme.

Decidi que deveria assistir às aulas com as alunas e alunos, mas e não 
tinha a pretensão de ter uma olhar de distanciamento e imparcial. Assim que co-
mecei a freqüentar as aulas, no início de julho, a primeira disciplina que peguei 
foi de “Cosmologias e Visões Religiosas”. 

É necessário salientar que, eu não estava apresentando nada de novo para 
a grande maioria deles e delas, uma vez que, eles e elas já estavam bem familiari-
zadas com o uso de câmeras fotográficas e celulares ultra-modernos e alguns já 
haviam participado da produção de vídeos. 

Eu costumava todos os dias, na hora do intervalo, entregar as câmeras 
fotográficas para eles, para que pudessem familiarizando com o uso daquele 
modelo de câmera. Um determinado dia fui entregar a câmera para um Ga-
vião, e ao entregar-lhe a câmera ele perguntou “para que isso” eu lhe respon-
di “é para você tirar algumas fotos das pessoas” ele simplesmente de forma 
bem séria, respondeu “não eu não quero” e saiu e me deixou sozinho com a 
câmera na mão.  

Semelhanças Cosmológicas

Pretendo expor nesta parte do texto, alguns relatos sobre xamanismo, 
que anotei durante o meu trabalho de campo, e relacioná-los as teorias do ví-
deo etnográfico. A cosmologia indígena tem o mito como principal organizador 
da estrutura social e política dessas sociedades. Toda sociedade seja ociden-
tal, os diversos povos indígenas, as diversas sociedades africanas, tem o mito 
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como base para a sua cosmologia. A cosmologia é por definição, total no senti-
do de que não pode pensar tudo o que há, e pensá-lo a esse tudo que não é um 
Todo, ou esse todo que não é Uno, segundo um número finito de pressuposto, 
assim para os índios nenhuma dimensão da experiência humana é dada como 
(inteiramente construída) mas pelo contrário, as relações  devem sempre ser 
construídas como dado, se é dada, pode ser tomada ou destruída (VIVEIROS 
DE CASTRO, 2002).

O pensamento indígena tem o pensamento mágico mítico como principal 
organizador de sua cosmologia, não se pode atribuir o status de ciência ao conhe-
cimento  desses povos, uma vez que a para existir ciência tem que existir religião. 

Determinado dia um Karajá que se dizia evangélico, contou o mito da Arca 
de Noé relatado pela bíblia cristã, e disse que após conhecer esse mito ele desco-
briu por que os Karajá vieram da água. O mito de criação do povo Karajá relata 
que eles vieram do fundo das águas do rio Araguaia.   

Durante as aulas de Cosmologia e visões religiosas, Carlos Xerente, fez a 
seguinte a professora, “professora mito é a mesma coisa que imitação?”  A pro-
fessora respondeu que não, mas daí ele respondeu “é por que o mito foi criado 
antes de mim, pelos os meus antepassados e foram quem me contaram os mitos. 
Então para contar o mito para as pessoas que vieram depois de mim eu tenho 
que imitar as pessoas que me contaram o mito, por isso mito para mim é mesmo 
que imitação”. 

Determinado dia um Karajá estava caçando uma queixada, quando de re-
pente ela transformou-se num Karajá e disse que não era para o karajá caçador 
matá-la, pois, ele era seu primo, ou seja, a queixada também era Karajá. 

O trecho citado anteriormente, me faz projetar novas possibilidades de 
comunicação e que estão muito além da nossa capacidade de compreeder outros 
universos cosmológicos. Num diálogo entre dois karajás na língua deles e que 
posteriormente foi traduzido para mim, resumidamente eles disseram que, os 
pássaros sabem falar várias línguas, pois eles conversam com os xamãs Tapira-
pé, Karajá, Krahó e Xerente que falam línguas diferentes. 

Para os Kisedje, (COELHO 2009), conhecer é uma forma de criar relações 
com outros seres, o xamanismo é uma forma de conhecimento e comunicação, é 
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uma relação de alteridade. O xamã busca se relacionar com o diferente, algo que 
está distante e ao mesmo tempo muito próximo, o xamanismo é a abertura ao 
outro. O xamã é um animal e humano ao mesmo tempo. Por isso nunca é demais 
lembrar, o xamã é um ser múltiplo, é um fractal. O que significa dizer que o xamã 
incorpora tanto as diferenças dos humanos quanto as diferenças dos animais.

Manuela Carneiro(1998) destaca importantes pontos sobre o xamanismo 
utilizando a teoria dos fractais. Os fractais é uma teoria da matemática e da en-
genharia. Segundo essa teoria o todo é dividido em micro partes que representa 
o todo. Xamã é um ser que viaja por diferentes lugares, só ele tem a capacidade 
de andar por diferentes mundos seja dos vivos, seja dos mortos. 

Para Manuela Carneiro, o xamã é um tradutor que tem a difícil missão 
traduzir um conceito de uma língua com o mesmo significado para outra. A tra-
dução é uma interpretação. Tradução também é alteridade, pois o tradutor tem 
que sair de sua língua e ir para outra bem diferente e depois voltar para a sua 
novamente. Tradução significa diferença. Utilizo a teoria de Benjamin (1983) 
para referir-se ao xamanismo e tradução e narradção. O narrador não é somente 
aquele que viaja (o marinheiro, o comerciante), também o camponês. O comer-
ciante e o marinheiro viajam e trazem novas mercadorias e  novas histórias, já 
o camponês, sedentário ouve histórias das pessoas não para dar uma resposta, 
mas sim para dar uma continuação para a história contada.

Faço aqui a relação, entre xamanismo e narração, pois o xamã quando 
sai desse mundo e vai para o mundo dos mortos, ou para o mundo dos animais, 
quando ele volta, ele não só faz uma tradução, mas também uma narração de 
como foi o encontro com o espírito ou com os animais. Ele traz uma nova men-
sagem ou uma nova narrativa.

O vídeo etnográfico também nos traz uma narrativa, a oposição entre so-
nho e realidade, verdade e ficção. Ele nos conta uma história, a mesma história 
contada pelo marinheiro e pelo camponês de quem Walter Benjamin fala (1983).

Benjamin (1983, p. 96) afirma que “a arte de narrar está em vias de extin-
ção. É cada vez mais difícil as pessoas que sabem narrar devidamente”. Se hoje 
a arte de narrar está em declínio, as grandes responsáveis são a difusão da infor-
mação e a importância que se atribui a ela. As pessoas vêem televisão porque ver 
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a imagem de si próprias, de seus parentes, de seus amigos é uma necessidade 
em qualquer sociedade.  

Aparecida Vilaça (1999) recorre ao perspectivismo para falar da visão dos 
Wari sobre o que é ser e como tornar-se um xamã. A autora demonstra como o 
xamanismo se insere nas relações dos povos indígenas e como essas relações 
se dão tanto no plano dos humanos quanto na perspectiva dos animais e dos 
mortos. O xamã possui uma dupla identidade ele está tanto no mundo dos vivos 
quanto no dos mortos, ele tem um corpo de humano e outro de animal. 

O xamã não é um bom caçador, pois quando vai caçar ele vê o animal 
como humano. O corpo é uma referência importante para entendermos a cos-
mologia indígena, uma vez que a diferença não está se a onça é ou não é huma-
no, mas todos são iguais, a única diferença é o corpo. É este corpo que vai definir 
a forma de ver o mundo. Se uma pessoa é onça, neste caso, ela vai ver o mundo 
como uma onça, assim todos os outros humanos serão presas para ela.

Aparecida Vilaça compara o virar branco entre os Wari’ ou a duplicidade 
de corpos, com a duplicidade xamanica. Assim como o xamã, que tem um corpo 
de humano outro de animal, os Wari’ são Wari’e brancos ao mesmo tempo os 
brancos como inimigos. A viagem que os Wari’ fazem a cidade, tem o mesmo 
sentido e finalidade a viagem que o xamã faz aos outros universos cosmológicos, 
ou seja, a viagem que eles fazem também é uma forma de xamanismo. 

Como afirma Manuela Carneiro (1998, p. 17), hoje em dia é o múltiplo 
quem governa, e o xamã é um ser múltiplo, pois ele consegue reunir em si vários 
pontos de vistas. Assim ele pode ver o mundo de diferentes modos o que indica 
a sua constituição e localização. 

Entre os Wari’ o xamã é aquele que, por ser um ser duplo, pode assumir a 
forma de um animal, uma vez que ele também é um animal. O processo de tornar-se 
xamã inicia-se com uma doença, e quando o xamã morre vira animal, ou como afir-
ma Miguilim “As pessoas não morrem, ficam encantadas” (ROSA, 200, p 98). O xamã 
pode falar dos animais para os humanos, e falar para os humanos na perspectiva 
dos animais, pois ele também é um animal. Os animais são considerados inimigos, 
assim o xamã por ter a visão, ou melhor, por ser metade Wari’e metade animal, ele 
é responsável por expulsar os espíritos e proteger  os Wari’ do ataque dos animais. 
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O xamã vê muito além da mera metafísica kantiana ou do que a filosofia 
cartesiana pode conceber, pois para a filosofia indígena os animais também atu-
am no plano da cultura, e eles também possuem alma e também seus próprios 
xamãs a quem podem consultar. A estrutura do pensamento xamanístico é algo 
que poderíamos chamar de contra corrente ou a descontinuidade do pensamen-
to sociológico e antropológico.

O vídeo etnográfico assim, como o xamanismo, nasce da disposição de 
encontrar e ouvir o que o outro tem a dizer. O documentarista tem consciência 
da impossibilidade de dar conta do outro totalmente, ou seja, ele rejeita a per-
cepção positivista do filme e abandona a busca pela objetividade. A linguagem 
do vídeo etnográfico e do xamanismo representam um modelo transgressivo e 
traiçoeiro para verdade ocidental, ou como afirma Deleuze “Não há linha reta” 
(1977, p.12), na linguagem documental xamanica.

Estabelece-se entre xamanismo e vídeo etnográfico uma relação de afi-
nidade, o que  me leva a fazer tal afirmação é o caráter ilógico de ambos diante 
da estrutura das narrativas estabelecidas  pelo pensamento linear positivista.  O 
xamã não se deixa intimidar pela linha divisória entre o pensamento cientifico. 
O ponto de partida do seu pensamento é a experiência. Mas é bom deixar bem 
claro, essa experiência a qual me refiro não tem nenhuma relação com a experi-
ência destilada pelas escolas empiristas e positivistas. Ele segue a experiência in-
telectual e solitária de ter realizado diversas viagens, seja para outros contextos 
geográficos ou cosmológicos. O vídeo etnográfico e o xamanismo pensam como 
Riobaldo “o tudo que eu conto, é porque acho que é sério preciso” (ROSA, 2000, 
p 114), pois para o jagunço  “Digo: o real não está na saída nem na chegada: ele 
se dispõe para a gente é no meio da travessia.” (ibidem, 52). 

O vídeo etnográfico aponta para si mesmo como um tipo contrário aquilo 
que denominamos de informação imparcial, ou um traço assistemático. O que 
corresponde a idéia de que o vídeo etnográfico desafia qualquer tentativa de 
previsibilidade.

O xamanismo é uma agência indígena que serve como elo de comunica-
ção entre humanos e não-humanos, ou entre humanos. O xamã Serve como or-
ganizador do caos, mas ao mesmo tempo não podemos entender o xamanismo 
sem conflito. Ser xamã é uma função perigosa, pois implica na necessidade de 
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estar em constante alerta, tanto para proteger os moradores da aldeia da iminên-
cia de qualquer doença ou morte que chegar a aldeia. 

O xamanismo tem uma relação intima com as imagens, pois só é xamã 
quem tem a capacidade de sonhar (KOPENAWA 2002). O xamã é aquele que é 
capaz de entrar em outros universos cosmológicos e se relacionar com os outros 
seres. A relação que o xamã desenvolve com os espíritos dos mortos ou com o 
jaguar, se caracteriza como uma relação de diplomática e de tradução ao mesmo 
tempo. Para ser xamã tem que ser um bom sonhador.

Deste modo, a expressão, tornar-se xamã, significa tornar-se espírito, por-
tanto, o significado da  palavra que costumamos traduzir por xamã, não é algo 
que se é, mas algo que tem. 

O xamã também é afetado no momento em que se inicia a sua relação 
com os outros seres, ou seja, ele se transforma em jaguar. Essa relação se 
repete também no vídeo etnográfico que é marcado pela representação. As 
personagens, assim como aqueles filmam são afetadas pelas imagens. As per-
sonagens do vídeo etnográfico, ao narrarem uma história-estória, na maioria 
das vezes extrapolam os limites do que se pode dizer diante da câmera. Assim, 
a personagem explicita seu caráter de representação, fundindo-o à própria vida 
como representação.

“O xamanismo está carregado de conceitos visuais” (VIVEIROS DE CAS-
TRO 2006, p. 7), com isso Viveiros quer dizer que o xamã tem uma relação intima 
com as imagens, somente ele pode ver imagens que nós, pessoas comuns, não 
temos capacidade de ver ou de interpretar. O xamã é aquele que sonha “Como di-
zem os Ikpeng, todo aquele que sonha tem um pouquinho de xamã” (RODGERS. 
Apud VIVEIROS de CASTROS, p. 04).     

Os animais são humanos e se comportam como tal, assim como o xamã 
que é humano e jaguar ao mesmo tempo. É essa corporeidade que reflete ou 
define a forma de agir desses seres. O xamã é responsável pela negociação entre 
humanos e os espíritos dos mortos e dos animais, configurando assim, como 
uma espécie de relação social com diferentes seres e espaços diferentes. Isso 
nos permite enfatizar o caráter de mutiplicidade da agência xamânica, bem como 
a possibilidade de transposição para outros universos cosmológicos. Esse é um 
privilégio restrito ao xamã, somente ele tem a possibilidade de alternância ou 
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de fazer conexões com outras categorias de seres, operando a partir de outros 
componentes cosmológicos.

O etnógrafo e o xamã são como dois artistas bricoleures, eles reunem 
pedaços recolhidos, nos quais formavam gestos, imagens, rostos, a intensidade 
das palavras e das idéias formava uma narrativa. O vídeo etnográfico e arte xa-
manica viajam em outro tempo. Um tempo que não carece de uma estrada que 
corta uma cidade em duas. 

A palavra final é com o Xamã Davi Kopenawa:

Os espíritos são assim tão numerosos porque eles são as imagens dos 
animais da floresta. Todos na floresta têm uma imagem: quem anda no 
chão, quem anda nas árvores, quem tem asas, quem mora na água... 
São estas imagens que os xamãs chamam e fazem descer para virar 
espíritos xapiripë. É o nosso estudo, o que nos ensina a sonhar. Deste 
modo, quem não bebe o sopro dos espíritos tem o pensamento curto e 
enfumaçado; quem não é olhado pelos xapiripë não sonha, só dorme 
como um machado no chão.
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A ARTE DA PERFORMANCE NO VIDEO: 
REGISTRO DOCUMENTAL COMO SUPORTE DA VIDEOARTE
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Resumo
Em decorrência das novas tecnologias, o vídeo surge como ferramenta de uma 
nova forma de expressão, seja ele como característica de registro documental 
ou como ferramenta para execução de videoarte. Após a discussão do papel do 
vídeo no registro da arte da performance, será realizada uma reedição em que 
o registro documental em vídeo de uma performance do Grupo Empreza será 
apropriado de ferramenta de divulgação na internet e usado como suporte para 
a criação de uma videoarte.

Palavras-chave: Performance; apropriação; video; videoarte.

Abstract
In result of the new technologies, the video appears as tool of a new form of ex-
pression, either it as characteristic of documentary register or as tool for execu-
tion of videoarte. After the paper discussion of the video in the register of the per-
formance art, will be developed a reedition in which the documentary record in 
video of one performance from Grupo Empreza will be full of appropriated tools 
of revelation in the internet and used as support for the creation of one videoart.

Keywords: Performance; appropriation; video; videoart.

O Registro em vídeo na arte da performance

A arte é uma manifestação discursiva, não importando quais as ferramen-
tas e procedimentos adotados. Para ganhar uma materialização que lhe capacite 
de ser visualizada, são processadas uma série de informações combinatórias 
por meio de elementos sintetizados através de códigos e regras ditadas por um 
determinado dispositivo ou suporte. Diante de suas mais diversas formas de 
manifestação, visualização e contemplação, a arte tem um poder, por natureza, 
de transformar o que já existe, possuindo um poder de explosão dos sentidos, 
alterando assim a capacidade de surpreender o espírito e as formas de perceber 
daqueles que a recebem (OLIVEIRA, 1997). 
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Após as mudanças sociais e políticas trazidas pelo período pós segunda 
guerra mundial, a produção artística passa por uma mudança em sua execução e 
apresentação, indo além do caráter de entretenimento e do prazer estético. Dian-
te disto, é enfatizada uma das principais vocações da arte moderna, que é trazer 
à tona problemáticas importantes do mundo contemporâneo. Diante do exposto, 
Ramos & Bueno (2001) propõem que já no final dos anos 70, ocorre uma nova 
revolução no âmbito da indústria cultural, desta vez no âmbito da tecnologia, o 
que emancipou e difundiu novas formas de recepção e produção artísticas:

Um novo aparato tecnológico, até então de difícil manipulação e de alto 
custo, tornou-se acessível ao uso doméstico, introduzindo transforma-
ções nas relações das pessoas com o universo audiovisual. Esse fenô-
meno é responsável por uma nova reorientação no mundo da cultura. 
Os aparelhos mais econômicos e de fácil manipulação transformam todo 
receptor num produtor virtual. Com isso, tem-se uma nova forma de 
desterritorialização da produção audiovisual: para além das fronteiras 
dos grandes estúdios e das grandes gravadoras. Nos anos 80 e 90, houve 
uma ampliação considerável do número de produtores que conseguiram 
entrar no mercado utilizando a tecnologia doméstica. O campo das ar-
tes plásticas também foi afetado, com os artistas incorporando em suas 
produções os recursos audiovisuais, modificando o próprio universo do 
artista plástico. (RAMOS & BUENO, 2001, p.11)

O vídeo tornou-se uma forma de extensão do gesto artístico há muito tem-
po associado à pintura, possibilitando a gravação dos gestos dos artistas e a 
observação do seu corpo no ato da criação (RUSH, 2006, p.75).

No caso específico do registro das performances, o mesmo é efetuado por 
meio de imagens estáticas e dinâmicas, podendo ser usados vários tipos de equi-
pamentos, como câmeras fotográficas analógicas e digitais, bem como câmeras 
de vídeo de captura analógica e digital. Em uma breve análise de funcionalidade, 
o registro é visto como um memorial do ato performático, onde a imagem regis-
trada é um meio de arquivo documental. Dubois (2003) discorre sobre a impor-
tância do registro do trabalho do artista pelo registro fotográfico:

É evidente que num primeiro tempo a fotografia pode intervir em tais 
práticas como simples meio de arquivagem, de suporte de registro docu-
mentário do trabalho do artista in situ, ainda mais porque esse trabalho 
se efetua na maioria das vezes num lugar (e às vezes num tempo) único, 
isolado, cortado de tudo e mais ou menos inacessível, em suma, um local 
e um trabalho que, sem a fotografia, permaneceriam quase desconheci-
dos, letra morta para o público. (DUBOIS, 2003, p.283)
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Tratando ainda do registro das performances, Dubois (2003) relata que a 
fotografia, e também o vídeo para a prática performática, é um meio mer  amente 
documental de registro, para uma prática propriamente singular e efêmera, dis-
cutindo ainda sobre a contestação da originalidade e da necessidade do registro:

O importante aqui era então o próprio ato artístico, a atuação do corpo, o 
ritual cênico diante dos espectadores, e a foto (assim como o filme, e mais tarde 
o vídeo) era secundária: uma simples operação de memorização, que alguns ali-
ás não hesitavam em considerar uma negação ou como um desvio principal do 
trabalho, que se deveria por inteiro à sua condição de puro acontecimento que 
se desenvolvia aqui e agora entre parceiros e presentes e que não deveriam ter 
qualquer exterioridade ou posteridade, pretendendo desaparecer e se consumir 
com o próprio ato, sem deixar vestígios. (DUBOIS, 2003, p.289)

Dubois (2003) relata ainda que, ao lado de um radicalismo acerca do regis-
tro dos atos performáticos, vimos exemplos de experiências de atos da body art e 
performances que apelaram deliberadamente para práticas diretamente ligadas 
ao ato fotográfico, como quando Gina Pane executa ações ligadas à body art acom-
panhada de uma fotógrafa, “de acordo com um programa de deslocamentos, de 
enquadramentos, ritmos, tomadas, muito precisamente determinado e coman-
dado: ‘A fotógrafa é meu pincel’ diz ela.”

Dubois (2003) comenta também sobre o fato de o artista transpor para seu 
próprio corpo o processo estritamente fotográfico. O artista Dennis Oppenheim 
realiza uma ação chamada Reading position for 2nd degree burn, onde em 1970 
o artista expõe seu torso nu ao sol, pousando assim um livro aberto sobre seu 
peito. Ao tirar o livro, notou-se uma marca retangular em sua pele avermelhada 
e queimada, que era um vestígio da presença do livro.  Dennis assim faz do seu 
próprio corpo e de sua pele marcada pela queimadura solar e pela marca do livro 
uma película fotográfica sensível à luz.

Mais especifico em relação ao registro da arte da performance, Glusberg 
(2007) relata o triunfo desta modalidade de arte em relação à sua libertação das 
artes do ilusionismo e do artificialismo, destacando ainda a importância das no-
vas mídias para o registro das performances: 

Isto se deve principalmente ao advento de novos suportes, particular-
mente duas novas mídias – gravação de som em fita e o vídeo – que am-
pliaram muito os recursos da fotografia, do cinema e do disco, possibili-
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tando um registro mais completo das informações perceptivas emitidas 
pelo artista. (GLUSBERG, 2007, p.46)

O ato performático, com suas características de acontecimento efêmero 
e o artista sendo o centro da obra, é passível de um registro, seja ele realizado 
por imagens estáticas ou dinâmicas. O registro em imagens fotográficas ou em 
vídeo dos atos performáticos assume um caráter memorial, de registro, onde o 
dispositivo é apenas instrumento do ato de registrar, não obtendo nessa finalida-
de nenhuma expressão artística.

O vídeo como ferramenta de registro documental e produção artística na 
arte da performance.

Sobre as características do vídeo que o tornam viáveis e sua linguagem 
apta para o registro memorial das performances, Vieira (2003) discorre da “capa-
cidade de capturar e transmitir imagens em movimento em relativo tempo real, 
atribuindo à imagem um dinamismo que lhe é inerente em sua materialidade 
própria e em sua lógica interna”.

A presença do vídeo na cena artística surge na década de 60, com os tra-
balhos de Wolf Vostel e Nam June Paik, quando realizavam experiências usando 
os aparelhos de televisão interferindo no processo de produção de imagem dos 
mesmos, onde os trabalhos ainda não tinham a intenção de memorial ou regis-
tro, mas sim a proposta contemporânea de aproximar a arte da vida. Somente 
em 1965, com o lançamento da Portapack, da fabricante Sony, que as imagens 
passam a ser produzidas com maior desenvoltura mundialmente, podendo as-
sim ocorrer o registro dos corpos performáticos (VIEIRA, 2003).

Na década de 70, alguns artistas conceituais brasileiros realizam vídeos 
experimentais como registro memorial de seus trabalhos conceituais, grande 
parte deles usava o corpo como forma de expressão artística. Devido à ausência 
de recursos e conhecimentos técnicos levaram os trabalhos a apresentarem um 
estilo peculiar, com o artista explicito na tela em planos seqüência. Com a iminen-
te ausência de recursos, os processos de produção e pós-produção se fundiam o 
que evitava um processo posterior de edição (VIEIRA, 2003).
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Vieira (2003) relata ainda as palavras de Frederico Morais sobre a tran-
sição do corpo ao meio eletrônico e dos registros das performances em vídeo 
como meio de arquivo e validação cultural da expressão artística:

Como suporte de seu trabalho, captando e ritualizando os gestos mínimos 
que constituem sua essência diária. Inquisitivas, essas novas proposições, 
por isso mesmo, punham em questão o caráter aquisitivo da arte (...). Como 
validar culturalmente toda essa atividade? A solução foi, temporariamente, 
apresentar não a obra original que, feita, é logo desfeita, ma o documento: 
fotografias, gravações, textos, filmes, etc. (...).(VIEIRA, 2003, p.19).

A relação entre arte e corpo é de importância em nossa contemporaneida-
de em vários aspectos, sendo o mais relevante deles a possibilidade da interação 
entre o receptor e emissor sem a interferência de “quase” nenhum equipamento 
moderno de tecnologia. A palavra “quase” é usada para não extrair a importância 
e a presença in  egável do equipamento de vídeo nos atos performáticos, seja ele 
para registro ou para expressões artísticas ligadas á videoarte (GLUSBERG, 2007).

É fundamental esclarecer a diferença entre o registro memorial em vídeo 
dos atos performáticos e a videoarte. Os dois trabalhos são distintos, usando 
apenas o vídeo como dispositivo e meio de expressão artística, respectivamente.

 O registro memorial tem a finalidade exclusiva de documentação do ato 
performático, com a missão de registrar a expressão da performance com a maior 
capacidade de detalhes, sem perder sua seqüência e as informações perceptivas 
emitidas pelo performer. A performance é fruto de ações em seqüência, e tal só é 
entendida se relacionada com o que a precede e o que a segue. Para o espectador 
que não teve a oportunidade de assistir a performace in loco, o registro memorial 
funciona como ferramenta de aproximação ao ato ocorrido. Diferente do registro 
memorial na performance, a videoarte possui características distintas, onde o ví-
deo é usado como ferramenta para expressão do artista, distanciando e abstrain-
do a sua função tradicional de registro, de narratividade e seqüência.

O Grupo Empreza.

O Grupo Empreza foi formado em 2001, na Cidade de Goiânia, em Goiás, 
por um professor e ex-alunos da Faculdade de Artes Visuais da Universidade 
Federal de Goiás, e tem trabalhado, desde então, com pesquisa e prática em 
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performance, intervenção urbana e vídeo, tendo se apresentado em dezenas de 
capitais e cidades brasileiras, como também no exterior. 

A poética do grupo é fortemente ancorada na materialidade do corpo, e 
em suas qualidades simbólicas, remetendo às estratégias da Body-Art dos anos 
60 e 70 do século XX. As obras remetem ora a momentos de grande lirismo, ora 
a quadros de violenta escatologia, e pretendem-se sempre como alegorias corpo-
rais políticas do sujeito em seu meio.1

O Grupo Empreza teve trabalhos apresentados em várias cidades do Bra-
sil e do mundo, entre elas: Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Belém, São Paulo, 
Curitiba, Macapá, Porto Alegre, New York (Estados Unidos), Paris e Limonges 
(França), Havana (Cuba), Amsterdã (Holanda), dentre outras. 

Manipulação em vídeo do registro documental da performance “Sua Vez”

O registro memorial do Grupo Empreza que será reeditado se trata da 
performance “Sua Vez”. Realizada em 2002 em um local público, os artistas Fer-
nando Peixoto e Paulo Veiga sentam-se um de frente ao outro, com um relógio 
de xadrez ao centro. A performance se inicia quando um deles lança um tapa na 
face do outro (Figura 1), logo após o tapa, o performer aciona o tempo do relógio, 
como um jogo de xadrez, dando inicio ao tempo do outro artista, que quando 
conveniente lança um novo tapa e aciona o tempo no relógio (Figura 2), fazendo 
assim um jogo, onde cada um tem a sua vez de expressar sua violência

 Grupo Empreza. http://
www.ge.art.br Acesso 
em 21/4/2009.

Figura1: Frame  00’ 17’’



962

Sessão de 
Artigos

(GT2)
Poéticas Visuais

e Processos
de Criação

 

O registro documental da performance está disponível na Internet na pa-
gina de compartilhamento de vídeos “You Tube”, e tem duração de dois minutos 
e cinqüenta segundos. A tecnologia atual proporciona não só a visualização do 
vídeo, mas também o download do mesmo a qualquer momento por meio de 
um software específico. Após a apropriação do arquivo via download, propõe-se 
a manipulação do vídeo via edição digital, visando assim retirar seu caráter de 
registro documental.

 Após visualizar alguns trabalhos relacionados à videoarte, dois em espe-
cial me chamaram a atenção: O primeiro, do artista Douglas Gordon, é chamado 
de “24 hours psyco” (Figura 3). No trabalho realizado em 2003, o artista apropria 
do filme “Psicose” de Alfred Hitchcock e o projeta, após manipular e colocá-lo 
numa lentidão em que a projeção dura 24 horas. O segundo trabalho é do artis-
ta Martin Arnold, que em 1993 realiza a manipulação do filme “passage á l’acte” 
(Figura 4). Com 12 minutos de duração, o artista altera a seqüência linear do fil-
me, fazendo com que trechos do áudio e do vídeo se repetissem, algumas vezes 
exaustivamente.

Figura 2: Frame 00’ 21’’
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Tendo como base os dois trabalhos, realizei uma reedição do registro docu-
mental da performance “Sua Vez”, visando a transformação do trabalho de registro 
memorial em proposta artística. Inicialmente, a reedição propõe a manipulação do 
tempo, onde a velocidade foi reduzida em várias partes do vídeo, deixando alguns 
momentos que ela fosse de três a dez vezes mais lenta que o original. 

Ao reduzir a velocidade no vídeo entre as cenas em que os artistas se ba-
tem, espera-se fazer o espectador da projeção esperar. Com o tempo mais lento, 
a reação esperada é de provocação do espectador, para ver o quanto o mesmo 

Figura 3: “24hous Psyco – Douglas Gordon”

Figura 4: “Passage á l’acte – Martin Arnold”
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é capaz de aguardar para assistir uma cena de violência. Outra proposta para a 
lentidão das cenas é a capacidade de visualização com mais clareza das imagens, 
que com a rapidez com que os tapas são lançados, somos incapazes de vê-las 
com detalhes. Trata-se de uma possibilidade que a reedição lenta das seqüências 
trouxe para as imagens. 

Outra proposta artística apresentada por meio da reedição foi a alteração 
na linearidade do registro. Com a manipulação de alguns trechos das imagens, 
foi alterada a velocidade e a seqüência linear, fazendo que alguns trechos fossem 
repetidos, em velocidade normal e reversa, criando assim, com as ferramentas 
da edição e com as imagens do próprio vídeo, novas seqüências, antes inexis-
tentes.

O resultado final da reedição artística realizada após a apropriação do 
registro documental da performance foi concebido para projeção, nos mais di-
versos tipos de eventos artísticos e culturais, porém, podendo ser apresentados 
em outros eventos e dispositivos.
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Resumo
Tânia Bloomfield e Manoela Afonso vêm realizando, desde junho de 2009, trocas 
de documentos de processo criados a partir de ressignificações de tempos/espa-
ços experienciados nas cidades de Brasília e Curitiba. O objetivo principal dessas 
trocas é chegar a pontos de encontro, pois no projeto BSBCWB as ações artísticas 
dependem dos momentos de convívio para acontecerem. Neste texto apresenta-
mos algumas das condições nas quais nasceu o projeto, além de organizarmos 
cronológica e quantitativamente os documentos gerados em sua primeira etapa. 

Palavras-chave: Arte relacional, Convívio, Arte contemporânea.

Abstract
Since June 2009, Tania Bloomfield and Manoela Afonso are carrying out exchan-
ges of process documents made from the reinterpretation of time/space lived in 
the Brasilia and Curitiba cities. The main objective of these exchanges is to reach 
meeting points, because in the BSBCWB project the artistic actions depend on 
the conviviality moments to happen. Here we present some conditions in which 
that this project started. Moreover we have also organized chronologically and 
quantitatively the generated documents in the first stage of this project.

Keywords: Relational art, living together, Contemporary art.

1. O Ponto de Encontro Zero (PE0)

Na tradição filosófica materialista inaugurada por Epicuro e 
Lucrécio, os átomos caem paralelamente no vazio, seguin-
do uma leve inclinação. Se um desses átomos se desvia do 
curso, ele “provoca uma colisão [encontro fortuito] com o 
átomo vizinho e de colisão em colisão um engavetamento 
e o nascimento de um mundo”... Assim nascem as formas: 
do desvio e do encontro aleatório entre dois elementos até 
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então paralelos. Para criar um mundo, esse encontro fortuito 
tem de ser duradouro: os elementos que o constituem devem 
se unificar numa forma, isto é, “os elementos têm de dar liga 
(...). A forma pode ser definida como um encontro fortuito 
duradouro.” (BOURRIAUD, 2009, p. 26, grifos do autor).

Conheci Tânia Bloomfield1 no II Seminário Nacional de Pesquisa em Cultura 
Visual da FAV/UFG, no ano de 2009, em Goiânia. Esse encontro fortuito – ao qual 
atribuo o número zero e que considero o marco inicial da nossa produção artística 
conjunta – foi um momento de reconhecimento de afinidades e sincronicidades não 
só em nossas propostas de pesquisa em artes, mas também em nossos modos de 
vida. O principal dado motivador do início do nosso projeto artístico é o fato de Tânia 
ter nascido em Brasília e se mudado para Curitiba e eu ter nascido em Curitiba e me 
mudado para Brasília, cada uma a seu tempo e ambas com 27 anos de idade. Além 
disso, pesquisas em artes visuais que envolvem temas como a cidade, seus espaços, 
lugares, mapas, cartografias e territórios subjetivados, têm sido objetos de estudo de 
nosso interesse muito antes de termos nos conhecido. A partir do Ponto de Encontro 
Zero (PE0) passamos a trocar correspondências, objetos, vídeos, sons, textos, cartas, 
e-mails, planos/projetos, lembranças, coordenadas geográficas e afetivas, constituin-
do, assim, um arquivo repleto de documentos de processo (DP)2. Essa troca contínua 
é regida por uma proposta-base: nós devemos, no decorrer do projeto artístico BSB-
CWB, gerar documentos que re/apresentem a cidade-natal de uma de nós para a ou-
tra. Tânia me re/velará� Curitibas e eu lhe re/velarei Brasílias. Por enquanto compre-
endemos que todos os DP gerados neste projeto funcionam como ativadores (start) 
de deslocamentos e/ou transposições poéticas de espaços/lugares existentes em cada 
uma das duas cidades: Brasília (BSB) e Curitiba (CWB)4. Outra “regra do jogo” de nos-
so projeto artístico é: a produção e a troca desses DP devem culminar sempre num 
Ponto de Encontro (PE). Consideramos o PE a ação artística5 em si, que pode ou não 
contar com a participação de mais pessoas. Em cada um dos PE devemos produzir 
registros-resíduos das ações ocorridas nesta ocasião, os quais serão propulsores da 
produção de novos DP. As novas trocas nos levarão a novos PE, e é ao alimentar esse 
ciclo de produção-troca-encontro-resíduo que procuramos continuamente uma aproxi-
mação das Brasílias (BSB) e Curitibas (CWB) fragmentadas pela nossa experiência nos 
espaços dessas cidades. Utilizando as estratégias de encontro e convívio como ação 
artística, passamos a ressignificar e a reinventar nossas cidades (tanto a cidade-natal 
quanto a cidade-morada) constituindo, aos poucos, esse novo lugar: BSBCWB. A cada 
novo PE, BSBCWB consolida-se como uma cidade-natal em comum: é na criação de 
sentidos estéticos atribuídos a Brasília e a Curitiba, e no seu compartilhamento em 
cada um de nossos PE, que nascem as novas relações identitárias construídas, agora, 
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em conjunto. São essas relações que fundam BSBCWB: um novo lugar, efêmero, de 
existência possível apenas durante o evento PE.

2. Trajeto 1 (T1)

Chamamos de Trajeto (T) o intervalo existente entre dois PE. É durante 
esse intervalo que os momentos de produção e troca de DP acontecem. Do PE0 
(18 de junho de 2009) ao PE1 (21 de abril de 2010) temos o primeiro intervalo 
T1, o qual durou 306 dias. Neste período trocamos, entre outras coisas, diversas 
mensagens por e-mail e bate-papo, mas vamos nos deter aqui à apresentação 
das correspondências recebidas e enviadas por correio. Identificamos que du-
rante o intervalo T1, dez DP foram trocados sob essas condições. São eles:

a) DPP1TM6 - Um envelope postado no dia 14 de julho de 2009, contendo 
um cd com fotografias recentes de autoria de Tânia Bloomfield referentes às ci-
dades de Curitiba/PR, Morretes/PR e Goiânia/GO.

b) DPP2MT – Um exemplar da dissertação de mestrado intitulada Brasília 
Gravada, contendo comentários manuscritos dirigidos à Tânia Bloomfield. O ma-
terial chegou ao seu destino no dia 14 de setembro de 2009 (Figura 1).

c) DPP3MT e DPP4MT: Duas fotografias que fazem referência à passagem 
de Juscelino Kubitschek pela cidade de Jataí, em Goiás. As fotos foram enviadas 

Figura 1. DPP2MT – Brasília Gravada: dissertação comentada, de 
Manoela Afonso. Fonte: arquivo pessoal, Manoela Afonso.
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como postais diretamente da cidade de Jataí para Curitiba, chegando ao seu 
destino no dia 08 de outubro de 20097. Cada uma delas veicula mensagens ativa-
doras (start) carimbadas sobre as fotos. A foto-postal que mostra o Memorial JK 
da cidade de Jataí/GO carrega a mensagem ativadora ‘lembrança=ficção’ (Figura 
2). A foto-postal da placa contendo informações sobre primeiro o comício feito 
por Juscelino em campanha à presidência da república8, contém a mensagem 
ativadora ‘o que de fato foi real?’.

d) DPP5TM – Um envelope enviado no dia 20 de outubro de 2009, conten-
do o catálogo da exposição da artista francesa Sophie Calle, exposta no MAM-BA 
no período de 22 de setembro a 22 de novembro de 2009. Além disso, o envelope 
continha elementos ativadores (start) provenientes do ‘Projeto de Interação Entre 
Nós’10, de Tânia Bloomfield.

Figura 2. DPP3MT – Foto-postal do Memorial JK, Jataí/GO (lembrança = 
ficção)9, de Manoela Afonso. Fonte: arquivo pessoal, Manoela Afonso.
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e) DPP6TM – Duas caixas brancas com tampa de vidro de correr (Figura 
4) enviadas no dia 13 de fevereiro de 2010. É um jogo de memória chamado ‘De-
sígnio’: uma caixa possui fotos de Curitiba e, a outra, fotos de Brasília. É possível 
re/combinar as duas cidades e estabelecer re(L)ações11.

f) DPP7TM – Postal enviado no dia 9 de março de 2010, com uma instrução 
escrita à mão indicando como encontrar um objeto deixado pessoalmente por 
Tânia, em Brasília, para mim. A instrução era: “Museu da República, Esplana-
da dos Ministérios, Livro de Assinaturas, p. 95, linha 23, 9/3/2010”. Ao segui-la 
cheguei a um número de telefone e consegui pegar o tubo de pvc: ele continha 

Figura 3. DPP5TM – Entre Nós, de Tânia Bloomfield. Fonte: arquivo pessoal, Manoela Afonso.

Figura 4. DPP6TM – Desígnio, de Tânia Bloomfield. Fonte: arquivo pessoal, 
de Tânia Bloomfield.
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o objeto intitulado ‘A Transposição das águas do São Francisco’12, com 16 frascos 
cheios de água coletada no reservatório São Francisco, situado em Curitiba.

g) DPP8MT – Foto-postal enviada no dia 13 de março de 2010, contendo a 
mensagem ativadora (start) ‘DOMINEONÓ’13. Trata-se de uma imagem obtida no 
momento da execução da instrução enviada no DPP7TM. A partir de fotografias 
tiradas do trabalho do artista Rubens Mano14 manipulei digitalmente uma das 
imagens como um convite/desafio ao jogo estabelecido entre nós (Tânia e eu).

h) DPP9TM – Envelope enviado no dia 26 de março de 2010 contendo, 
além de fotografias (Figura 5) da visita de Tânia Bloomfield ao Reservatório São 
Francisco, em Curitiba, uma carta-provocação sobre “Como é o lugar quando 
ninguém passa por ele?”15.

Figura 5. DPP9TM – Reservatório São Francisco, em Curitiba. Fonte: arquivo pessoal, de Tânia Bloomfield.
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i) DPP10TM – Envelope enviado no dia 8 de abril de 2010, contendo a 
edição especial da revista Veja sobre o aniversário de 50 anos de Brasília e um 
cartão16 do Hotel Brasília, situado em Curitiba.

Esses foram os dez DPP trocados até o evento PE1, no qual nos propu-
semos comemorar o aniversário de 50 anos de Brasília na cidade de Curitiba. 
No dia 21/4 nos hospedamos no quarto 214 do Hotel Brasília, em Curitiba, para 
convivermos artisticamente em nosso PE1. Nos 306 dias decorridos entre PE0 
e PE1, as trocas de DP foram, aos poucos, indicando como e onde aconteceria 
nossa primeira ação artística. Mas só tivemos noção da real possibilidade desse 
acontecimento a partir do dia 2 de abril de 2010, quando percebemos a feliz coin-
cidência da minha ida a Curitiba justamente na semana do aniversário de Brasí-
lia. Nesse PE1 geramos muitos registros-resíduos (fotografias, vídeos, arquivos 
de som, mensagens trocadas via email e bate-papo com pessoas especialmente 
convidadas a participar desse PE1, telefonemas, slides, livros, músicas, bolo de 
aniversário, objetos, imagens, anotações, etc.) contaminados pelos DP trocados 
durante T1. E, por razões óbvias, chamamos o PE1 de “O Aniversário”, momento 
não só de comemoração para Brasília, mas principalmente fundante do lugar efê-
mero BSBCWB: nossa cidade-natal em comum que passa a existir somente pelo 
convívio durante os pontos de encontro. Atualmente estamos desenvolvendo o 
trajeto T2, rumo ao PE2, mas ainda não sabemos como e nem onde esse próxi-
mo encontro acontecerá. Estamos apenas em movimento produtivo e atentas às 
pistas apontadas pelas trocas dos novos DP. Assim, de PE em PE, desenhando T, 
configuraremos o mapa sensível de BSBCWB.

- As cidades também acreditam ser obra da mente ou do acaso, mas nem 
um nem outro bastam para sustentar as suas muralhas. De uma cidade, não 
aproveitamos as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas a resposta que dá 
às nossas perguntas. 

- Ou as perguntas que nos colocamos para nos obrigar a responder, como 
Tebas na boca da Esfinge.” (CALVINO, 1990, p. 44, grifo do autor).
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1 Artista visual e professora do Departamento de Artes da Universidade Federal do Paraná (DeArtes/UFPR)
2 Chamaremos de documento de processo (DP) todo elemento gerado durante os intervalos (T) existentes entre Pontos de 
Encontro (PEs).
3 Revelar: mostrar. Velar: cuidar.
4 BSB e CWB são códigos aeroportuários IATA (International Air Transport Association) atribuídos aos aeroportos das 
cidades de Brasília e Curitiba, respectivamente. Tais códigos são compostos por três letras e designam aeroportos de todo 
o mundo. Em nossa proposta artística vamos nos apropriar desses códigos para nos referirmos às próprias cidades, e não 
apenas aos seus aeroportos.
5 Um dos aspectos determinantes da dimensão relacional nas artes visuais é o ponto de encontro (Bourriaud, 2009). Uma 
obra e até mesmo um processo de criação podem ser provocadores de encontros individuais e/ou coletivos, casuais ou não, 
constitutivos de proposições artísticas sob a ótica relacional. Em alguns casos o objeto artístico pode ser um provocador de 
sociabilidades, mas em outros o próprio encontro pode ser o objeto - ou o produto artístico – almejado. O projeto artístico 
BSBCWB faz parte do Projeto de Pesquisa intitulado “A prática relacional nas artes visuais: comunicação, interação, convívio 
e proximidade como elementos constitutivos das proposições artísticas contemporâneas”, cadastrado no Sistema de Acom-
panhamento de Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (SAP/UFG). 
6 Os documentos de processo enviados/recebidos por correio levam a sigla DPP (documento de processo postal). As siglas 
TM e MT referem-se ao sentido do fluxo da correspondência: de Tânia para Manoela (TM) ou de Manoela para Tânia (MT).
7 “Oi Manoela! Os dois “postais”, que você mandou, chegaram. Eu achei estranha a imagem do Memorial JK, porque o único 
que achei que existia, estava em Brasília. Eu não sabia deste fato histórico - do pronunciamento do candidato JK à presi-
dência, em 1955, feito em Jataí - onde, oficialmente, Brasília nasceu. Muito legal a sua idéia, porque Brasília não está só, 
geográfica e conceitualmente, em Brasília. Diante de sua ação, estou pensando em qual será o meu próximo passo. Um beijo, 
Tânia” (BLOOMFIELD, Tânia B. CHEGARAM! [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por afonso.manoela@gmail.com em 
18 de outubro de 2009.
8 Na placa, que se encontra fixada na parede externa do estacionamento do Hotel Itamaraty, em Jataí/GO, está gravado o 
seguinte texto: “Neste local, em 4-4-55, em seu primeiro comício para a Presidência da República, JUSCELINO KUBITSCHEK 
DE OLIVEIRA, assumiu publicamente, o compromisso de construir BRASÍLIA. Jataí, 28-10-94”.
9 Estes dois postais fazem parte do projeto artístico c[atar]se, produzido para a exposição Habitação/Ocupação realizada no 
MAC-Jataí, com curadoria de Marcio Pizarro Noronha. Este trabalho nasceu a partir da busca por documentos/vestígios 
gerados durante as minhas três passagens por essa cidade entre os anos de 2007 e 2008. Durante esse garimpo as sobras 
ficaram evidentes e, a partir dos guardados, classifiquei os dejetos. Rasguei lembranças (CATARSE) e as transformei (CATAR-
-SE) numa correspondência ativadora de novos processos, sonhos, parcerias, vínculos, re-afetos (ATAR-SE). Ao morar no 
museu - mesmo que por um breve período - e ao lidar com esse projeto artístico, compreendi que não nos livramos assim 
tão facilmente das máculas provocadas por uma experiência. Pontos finais são importantes, pois determinam os novos co-
meços. Mas nos novos começos ressoam, ainda, os ecos das vivências passadas. Vídeos, fotografias, impressos e anotações 
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contendo informações sobre pessoas, lugares, projetos, renúncias e escolhas ligados de alguma forma a Jataí, foram os gera-
dores dessa proposta artística. Móveis, vídeo, carimbos, arte-postal, fotografia distribuídos no tempo e no espaço constituem 
o verbo multifacetado com o qual escolhi falar dessa habitAção.
10 “O projeto de interação Entre Nós terá lugar, durante o 18º Encontro Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas – 
ANPAP, em Salvador, BA. A partir de duas folhas de papel, cedidas pela coordenadora do projeto Mata Vida Suzana Azevedo, 
um colar foi confeccionado. As peças que o compõem foram recortadas à mão. Isto as singulariza; não existem duas iguais. 
Elas foram criadas por manobras imprecisas, que intervieram na frágil e efêmera materialidade da qual são constituídas. Em 
formato circular, todas estão ligadas por um fio. Por um triz. Em cada uma delas, foi marcada a frase Entre Nós. Estre os dias 
22 e 27 de setembro de 2009, todas terão sido distribuídas aos participantes do Encontro da ANPAP e a habitantes de Salva-
dor. A ênfase nas idéias de reciclagem, de rede, de compartilhamento, de circularidade, de troca, originariamente propostas 
por Suzana Azevedo, é o objetivo deste projeto de interação. O espaço – entre as coisas, entre as pessoas, entre eventos – é 
muito significativo. Ele pode ser tomado como uma medida, que não anula as particularidades dos elementos que estão em 
seus limites fluidos. Ao contrário, o Eu e os Outros, contidos no espaço Entre Nós, são potencializados em suas individualida-
des, quando se encontram em situação de interação. Em cada momento, em cada lugar, trata-se, então, de específicos Nós, 
entrelaçados em uma determinada configuração espaço-temporal que acarreta linhas de ação e experiências únicas. Entre 
Nós é um espaço aberto e pleno de possibilidades, à espera de surpreendentes conexões.” (Texto de Tânia B. Bloomfield, em 
16/09/09 para o Projeto de Interação Entre Nós).
11 “Oi Manoela! O trabalho que você recebeu é uma resposta às duas fotos que mandou, do Memorial JK, em Jataí, GO. 
Aquelas fotos, em si, são intrigantes, porque eu só tinha conhecimento do Memorial JK sediado em Brasília. Em uma delas, 
há a inscrição das palavras lembrança e ficção, que você marcou a carimbo, relacionadas como que em uma equação, em 
que há uma igualdade de grandezas. Na outra, na parte de trás, há a pergunta “O que de fato foi real”? Isso me fez lembrar 
que memórias não passam de construções, em constantes atualizações, em que aspectos racionais e emocionais, do passado 
e do presente, se intercambiam. Eu desconhecia este fato histórico, que diz respeito ao comício presidencial de JK, em Jataí, 
quando prometeu publicamente, pela primeira vez, que construiria Brasília. Isto foi em 4 de abril de 1955. Faz sentido haver 
um memorial, lá. Nesse meio tempo, eu tive acesso a uma edição especial da revista Veja (n. 2138), de novembro de 2009, 
sobre os 50 anos de Brasília que serão completados em 2010. Essa publicação trouxe importantes informações que eu desco-
nhecia, sobre os antecedentes históricos e políticos, detalhes sobre a construção e fundação da minha cidade natal. Entre as 
matérias, fruto de pesquisas textuais e visuais, há uma que faz referência ao comício de JK, em Jataí, naquele dia histórico. 
Em frente a uma multidão de umas 1.000 pessoas, JK discursou, em cima da carroceria de um velho caminhão, prometendo 
que cumpriria, na íntegra, a Constituição, e que, durante seu quinquênio, mudaria a sede do governo e construiria a nova 
capital federal (p. 40-46). Foi uma feliz coincidência ver isto na revista e nas fotos que você mandou. Enquanto pensava na 
resposta que te daria, comecei a trabalhar com as próprias palavras implicadas nas fotos. A palavra que se destacou foi 
memorial, memória. O ponto de partida para esse trabalho foi este. Mas, eu queria relacioná-lo de uma maneira orgânica, 
com algo que nos dissesse respeito, particularmente. Então, eu comecei a reunir as fotos digitais que tinha em acervo, no 
meu computador, de Brasília e de Curitiba, tiradas a partir de outras motivações, em diferentes épocas, em viagens com a 
família. Em muitas delas, eu percebi que havia um ponto em comum: a arquitetura de Oscar Niemeyer. No entanto, você 
perceberá que nem todas as fotos, principalmente as de Brasília, retratam projetos do Niemeyer. São como que cacoetes 
ruins, desdobramentos e heranças de uma racionalidade ditatorial. Os espaços das estruturas, interno e externo, dialogam. 
Há, obviamente, uma abordagem formalista, nas escolhas das fotos. Ela se impôs, pela ênfase derivada dos projetos de ar-
quitetura retratados. No entanto, a premissa que perpassa o trabalho tem a ver com os afetos, com a memória, com a nossa 
interação, com algo que nos identifica e com a qual possamos, eventualmente, nos identificar. E, como em outros trabalhos 
em que estou envolvida, neste momento, há um componente lúdico. Resolvi dispor as fotos em duas caixas - as de Brasília, 
em uma; as de Curitiba, em outra - de tal forma que funcionem como pares em um jogo de memória. Contudo, não se trata 
de um jogo de memória convencional, em que os pares são formados por imagens idênticas. Nesse jogo, cada par é assimé-
trico, dessemelhante em suas relações internas e relacionais, assim como somos nós. Na caixa de Curitiba, que corresponde 
a você, existem 34 fotos. Na de Brasília, que corresponde a mim, 46. Os números não são aleatórios, revelam nossas idades. 
A idéia é você combiná-las, de acordo com sua disposição momentânea. Pensando matematicamente, você terá centenas e 
centenas de combinações entre elas. As caixas foram escolhidas, pela possibilidade de funcionarem, tanto na vertical, quanto 
na horizontal. Desse modo, em uma dada disposição, você poderá tê-las, as duas, na vertical, na horizontal, ou, cada uma, 
em posições diferentes. Todas as fotos já estão nas caixas. Assim, você poderá ir escolhendo a combinação entre elas, en-
quanto as outras esperarão sua vez de vir para frente.Dei a esse trabalho, o nome de Desígnio. Esta palavra acolhe diferentes 
acepções, todas elas interessantes aos sentidos que estão implicados no trabalho. A primeira delas diz respeito à idéia de 
projeto/concepção. O nosso projeto, o projeto do Niemeyer. Provavelmente, você perceberá que o elemento humano, nas 
fotos, é quase inexistente ou insignificante. Isto, devido às sensações e representações que faço da arquitetura do Niemeyer. 
Só quem morou em Brasília ou de algum modo vivencia sua arquitetura pode entender o que estou dizendo sobre ela. Há 
uma frieza, uma limpeza formal excessiva, uma desumanidade construtiva e futurista típica da modernidade, expressa em seu 
desenho modernista. É uma arquitetura que convida a nos retirarmos. Não acolhe, não nos torna felizes. Em suas próprias 
palavras, Niemeyer queria fazer uma arquitetura que causasse assombro para o observador. Maldito seja, Le Corbusier e 
sua Cidade Radiante. Bendita seja, Jane Jacobs e sua tese Morte e Vida de Grandes Cidades. A segunda, à idéia de desenho. Há 
uma plasticidade envolvida nas fotos, que põe em destaque as linhas, as sombras, os volumes, as formas que, vistas separa-
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damente e/ou articuladamente, formam desenhos. O terceiro sentido implica a palavra desígnio como destino. Aqui, a idéia 
reitera as linhas que unem os nossos destinos cruzados: você nasceu em Curitiba e foi parar em Goiás; eu nasci em Brasília 
e vim morar em Curitiba. Dois lugares de partida, dois destinos, permutando-se. Temos amizades em comum, cuja relação 
só pode ser descoberta, porque o destino nos uniu em uma sala de aula da UFG, em Goiânia, em junho de 2009. Essa síntese 
disposta no trabalho, apresenta/esconde uma rede intrincada de significados que, do meu ponto de vista, nos aproxima ainda 
mais. Eu só posso te dizer que fiquei muito feliz em tê-la conhecido e por você ter se disposto a compartilhar comigo uma 
das linhas de desígnio, que existia em potência, em nossas vidas. Um beijo, Tânia.” (BLOOMFIELD, Tânia B. DESÍGNIO, 
JOGO DE MEMÓRIA - PROJETO BSB/CWB [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por afonso.manoela@gmail.com em 20 
de fevereiro de 2010.
12 Para mais informações sobre este trabalho, pesquisar o artigo “A transposição das águas do São Francisco: implicações identi-
tárias, estéticas e territoriais, na conexão Brasília/Curitiba”, nos anais da ANPAP do ano de 2010.
13 A imagem desta foto-postal mostra alguns blocos dos Ministérios, na Esplanada, em Brasília, e fazem alusão às peças do 
jogo dominó. Neste jogo o desafio é encontrar, o quanto antes, os números que formam pares para nos livrarmos de todas as 
peças que temos em mãos. O que fazer para não ficarmos como peças solitárias que não se encaixam no jogo? Entre tantos 
pares numéricos, as peças que sobram são o nó da questão, não se encaixam, sobram. Mas não se encaixar é fazer oposição 
à regra do estar junto pela equivalência. Entre nós vivemos uma experiência de se estar junto pela diferença, embora existam 
sincronicidades. À constância provocada pela igualdade, preferimos o ruído causado pela diferença. Assim há movimento.  
14 Exposição Futuro do Pretérito, de 27 de janeiro a 28 de fevereiro de 2010, no Museu Nacional do Conjunto Cultural da 
República, em Brasília/DF. “A exposição é um convite a uma re-visão da cidade a partir de uma retrospectiva e retroperspec-
tiva, oscilando no vai-e-vem da linha do movimento temporal. A partir daí, o espectador pode verificar, ao mesmo tempo, a 
Brasília que é, a que foi, a que viria a ser e, dentro dela, a que não terá sido. Futuro do pretérito! Foi nesse contexto que Ru-
bens Mano escolheu para efetuar uma re-visão da cidade. Para isso, inventou um dispositivo híbrido de fotografia e vídeo: a 
fotografia videografada. Assim, o público pode entrar no espaço próprio de Brasília e encontrar, no espaço-tempo da imagem, 
o espírito do lugar” 

(fonte: http://www.sc.df.gov.br/index.php?sessao=materia&idMateria=2713. Acesso em 11 de maio de 2010).
15 Como é o lugar 
quando ninguém passa por ele? 
Existem as coisas 
sem ser vistas? 

O interior do apartamento desabitado, 
a pinça esquecida na gaveta, 
os eucaliptos à noite no caminho 
três vezes deserto, 
a formiga sob a terra no domingo, 
os mortos, um minuto 
depois de sepultados, 
nós, sozinhos 
no quarto sem espelho? 
Que fazem, que são 
as coisas não testadas como coisas, 
minerais não descobertos - e algum dia 
o serão? 
Estrela não pensada, 
palavra rascunhada no papel 
que nunca ninguém leu? 
Existe, existe o mundo 
apenas pelo olhar 
que o cria e lhe confere 
espacialidade? 
Concretitude das coisas: falácia 
de olho enganador, ouvido falso, 
mão que brinca de pegar o não 
e pegando-o concede-lhe 
a ilusão de forma 
e, ilusão maior, a de sentido? 
Ou tudo vige 
planturosamente, à revelia 
de nossa judicial inquirição 
e esta apenas existe consentida 
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pelos elementos inquiridos? 
Será tudo talvez hipermercado 
de possíveis e impossíveis possibilíssimos 
que geram minha fantasia de consciência 
enquanto 
exercito a mentira de passear 
mas passeado sou pelo passeio, 
que é o sumo real, a divertir-se 
com esta bruma-sonho de sentir-me 
e fruir peripécias de passagem? 
Eis se delineia 
espantosa batalha 
entre o ser inventado 
e o mundo inventor. 
Sou ficção rebelada 
contra a mente Universal 
e tento construir-me 
de novo a cada instante, a cada cólica, 
na faina de traçar 
meu início só meu 
e distender um arco de vontade 
para cobrir todo o depósito 
de circunstantes coisas soberanas. 
A guerra sem mercê, indefinida 
prossegue, 
feita de negação, armas de dúvida, 
táticas a se voltarem contra mim, 
teima interrogante de saber 
se existe o inimigo, se existimos 
ou somos todos uma hipótese 
de luta 
ao sol do dia curto em que lutamos. 
(Andrade, 2002, p. 21)
16 “Manoela! Estive no hotel. Ele está arrumadinho. Depois, te falarei sobre as possibilidades de hospedagem no dia 20 > 
21/4”. Texto escrito por Tânia Bloomfield no cartão do Hotel Brasília, enviado na correspondência DPP10TM.
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FLORES DE ABÓBORA E LISTRAS: INOVAÇÃO NA TEMÁTICA 
PARA CRIAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE

Marcele Della Flora Cortes*
marcelecortes@yahoo.com.br

Resumo
Este artigo originou-se da pesquisa que propõe a criação de uma série de estam-
pas, usando como referência as flores de abóboras e as listras, com a função 
de revestimento de paredes na decoração de interiores. O referencial teórico foi 
firmado destacando as áreas de interesse: as flores de abóboras, as listras, o 
revestimento de parede e alguns pontos do design para estamparia têxtil e o de-
sign de interiores. Com esta primeira etapa fundamentada, o processo de criação 
teve início, com análises formais, cromáticas e compositivas através de variadas 
técnicas. As estampas foram aplicadas sobre a superfície têxtil em algodão cru, 
usando a técnica de serigrafia a quadro.

Palavras- chaves: flores de abóboras; listras e revestimento para parede.

Abstract
This article grew out of research that proposes to create a series of prints, using 
as reference the flowers of pumpkins and stripes, with the function of wall cla-
dding for interior decoration. The theoretical framework was signed highlighting 
areas of interest: the pumpkin flowers, stripes, the wall covering and some points 
of design for textile printing and interior design. With this first step reasoned, 
the creation process began with formal reviews, chromatic and compositional 
through various techniques. The prints were applied on the textile surface in raw 
cotton, using the technique of the silkscreen frame.

Keywords: flowers of pumpkins; stripes and wall coating.

Os tecidos definem as civilizações tanto quanto a arquitetura, a religião e a 
língua. Desde tempos mais remotos os homens julgavam seus semelhantes pelo 
modo como eles se vestiam e decoravam suas casas. Mesmo nos dias atuais este 
julgamento ainda acontece: muitas pessoas e tribos se aproximam pela identifi-
cação visual, pela aparência. Souza (2006, p. 03), afirma que “a estamparia pode 
ser definida como a criação de padrões partindo de imagens e informações visu-
ais”. No caso desta pesquisa, as flores das abóboras e as listras serviram como 
fonte de criação para o design têxtil, visando à decoração de paredes. 

* Especialista em Design 
para Estamparia pela 
Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), e 
graduação no curso de 
Desenho e Plástica com 
ênfase no ateliê de Design 
de Superfície também pela 
Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM).
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A temática que motivou este artigo as flores das abóboras, se justificaram 
através da atração estética pessoal pelas características gráficas das folhas, flo-
res, e das texturas, assim como a organicidade e todas as formas possíveis de ex-
pressão visual observáveis nas flores deste vegetal. Junto a estas, as listras, que 
surgiram como outro referencial devido às necessidades de equilíbrio e também 
por serem atuais no design de interiores. Para tanto me propus a desenvolver 
este estudo, onde foram criadas estampas em tecido para aplicação como reves-
timento de parede fazendo parte integrante da decoração de interiores.

Origem e flor da planta

A abóbora (cucurbita) é uma das mais importantes hortaliças, que apre-
senta considerável importância econômica principalmente no Centro Sul do Bra-
sil. Ela serve de alimento ao homem desde a antiguidade até os dias atuais. Stre-
ck (2002) propõe que Cucurbita maxima, Cucurbita moschata e demais espécies 
pertencentes ao gênero foram selecionados pelos índios americanos muito antes 
do descobrimento do continente em 1942. Ao chegarem às Américas, os euro-
peus encontraram a abóbora, junto ao milho e feijão, figurando entre os nativos 
(Astecas, Incas e Maias), sendo na América do Sul o seu local de origem mais 
provável como planta cultivada. 

Em algumas regiões as flores das abóboras são chamadas de “cambuqui-
ra”. As flores das abóboras apresentam tamanhos relativamente grandes, frágeis 
e de coloração amarela ou alaranjada. Possuem caule herbáceo rastejante, e suas 
folhas em geral são grandes, palmadas, pubescentes, com uma limitação bastan-
te irregular e de uma coloração verde escuro.

Existem características visuais diferentes entre os mesmos tipos de flores 
de abóboras ocorrentes devido à região onde a planta é cultivada, ao clima, tem-
peratura, sol e umidade atmosférica entre vários fatores. Porém, em geral, existe 
uma predominância no número de flores masculinas em relação às femininas. 

A maioria dessas flores possui uma cor amarela, e uma textura enrugada 
que conforme o ângulo de visão do observador é quase como que uma superfí-
cie “atoalhada” proporcionada por pêlos em toda a sua extensão. Alguns de seus 
formatos se assemelham as estrelas, já que assim como estas, as flores possuem 
5 ou até 6 “pétalas” pontiagudas em suas extremidades e quando vista de cima 
apresenta uma forma estrelar. Estas flores refletem um brilho, realçando as ner-
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vuras que migram todas do mesmo centro: da antera. Outras espécies podem 
diferenciar destas, apresentando em suas pétalas formatos mais irregulares e ou 
arredondadas.

As listras como padronagens têxteis e as estampas nos ambientes

Ao longo da história, o tecido listrado reuniu uma vasta quantidade de 
significados, sendo difícil de ignorar as listras na decoração.

Segundo Pezzolo (2007, p.207) na Idade Média, quando as listras eram 
malvistas e destinadas aos perturbadores da ordem, serviam para sinalizar os 
loucos e doentes contagiosos, para baní-los do convívio com as demais pessoas. 
Assim, numa cultura onde o visível era primordial, e sendo a roupa o suporte 
mais visível, lia-se nas barras contrastantes das listras um sentido diabólico.  

A autora ainda afirma que no Renascimento11 as listras passaram a ser 
vistas com outros olhos, apesar de “os códigos” ainda existirem, vieram as “boas” 
listras, significando festa, exotismo e liberdade. Hoje, elas inspiram artistas, de-
coradores, fotógrafos e cineastas, e tanto na decoração quanto na moda elas em 
geral não vêm sozinhas. Para que funcionem e assumam toda a força e o efeito, 
são associadas a outras estruturas de superfície como o liso, o estampado, o 
xadrez ou o malhado. 

O tecido também possui uma história, um diálogo que é construído per-
manentemente com o corpo, a moda, os usos, os costumes e com o desenvolvim-
ento tecnológico e cultural, redesenhando um leque de possibilidades na criação 
de volumes, linhas de cores que caracterizam as cenas cotidianas ou espetácu-
los construídos pela vida moderna, carregando consigo informações sobre toda 
sua elaboração.

Segundo o Manual Prático de Decoração e Artesanato (1977), os padrões e 
o material escolhido para integrar na decoração, possuem um desempenho fun-
damental na decoração de interiores. A composição de cores lisas, juntamente 
com texturas e motivos, exige uma atenção especial no momento de dar a atmos-
fera do ambiente, pois é essa composição que caracterizará o espaço, tornando-o 
plácido ou estimulante, clássico ou moderno, formal ou despretensioso. 

1 
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A fonte acima afirma ainda que desde há muito tempo o tecido vem sendo 
apreciado como revestimento para parede. Forrar uma superfície de tecido, al-
gum tempo atrás poderia parecer um tanto incomum, pois o tecido é colado ou 
pregado a superfície, e não costurado como seria o esperado por se tratar de um 
material maleável.

Os padrões de tecido para parede também podem ser usados com a in-
tenção de criar uma ilusão de espaço. Padrões com tonalidades intensas, prin-
cipalmente com as cores bem iluminadas, definem os relevos e podem tornar 
uma sala espaçosa mais aconchegante e confortável. Porém, um padrão forte 
usado em excesso em cômodos pequenos pode causar sensações de abafamen-
to. Aqueles mais discretos, com tonalidades mais neutras, quando bem trabalha-
dos na decoração de pequenos ambientes podem proporcionar a ilusão de um 
espaço mais amplo.  E padrões de motivos pequenos diluem-se quando vistos a 
distância, dando a impressão de cores sólidas e sensação de vazio. 

A aplicação de tecido à parede é uma tendência importada da decoração 
européia, o uso de tecidos no lugar do papel de parede ou da tinta ganhou relei-
tura nos projetos brasileiros. 

O tecido para revestimento de parede apresenta vantagens sobre o papel 
como a largura, que podem chegar a três metros, e um discreto tratamento acús-
tico ao ambiente. Outro elemento relevante ao seu uso é sua vida útil, que pode 
ser superior a cinco anos, sem a exigência de grandes cuidados, já que basta um 
aspirador de pó para mantê-los limpos. Para sua aplicação o processo é rápido, 
limpo e sem cheiro, em primeiro lugar a superfície precisa estar limpa com uma 
solução de água e água sanitária na proporção de um para um, e apresentar-se 
lisa, o que pode ser feito com uma lixa fina. 

O custo reduzido dos tecidos, de um modo geral, também influencia a ade-
são das pessoas à moda. O mais utilizado é o algodão, mas o linho, a camurça, 
o chenille, o chamoix, a seda pura, a palhinha também são algumas das infinitas 
possibilidades de tecidos a serem aplicados as paredes, os quais servem como 
alternativas modernas e charmosas no lugar do papel e das tintas. Todos os teci-
dos com boa espessura podem virar revestimentos de parede, a única restrição é 
a sua consistência. Se for muito fina, deverá passar pelo processo de dublagem, 
ou seja, sua aplicação sobre uma superfície de algodão colada previamente, caso 
contrário haverá riscos de surgirem manchas, causadas pela cola. 
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Processo criativo

No período transcurso da pesquisa, foi necessário considerar importan-
tes informações para esta etapa do estudo, referendando os dois temas esco-
lhidos. Os aspectos formais, cromáticos e as texturas da flor da abóbora foram 
buscados na planta in natura, em fotografias publicadas em periódicos nacionais 
e em pesquisa online. Após o levantamento das imagens, foram iniciados estu-
dos com desenhos e colagens tendo como referência esta planta visando diver-
sas possibilidades de interpretação. A investigação teve a utilização de técnicas 
como: desenhos, aquarelados e colagens chegando a desconstrução da forma, 
o que possibilitou a averiguação das flores, assim como suas folhas e galhos e 
possíveis elementos que pudessem ser adicionados aos padrões que foram de-
senvolvidos e essenciais para a criação das redes e rapports.  

Com o desenvolvimento dos estudos, foi realizada uma seleção daqueles 
que ofereciam melhores resultados visuais e logo foram levados ao software de 
computação gráfica para investigar outras possibilidades de resolução do proble-
ma como rebatimentos da forma, tamanhos, cores, buscando soluções de inte-
resse a serem aplicadas como estampa utilizando a técnica de impressão manual 
a quadro sobre o suporte têxtil: algodão cru. Entretanto, durante este processo, 
observou-se que somente as flores não eram suficientes para a obtenção de pa-
drões que satisfizessem o que se vinha buscando e que quando inseridas listras 
a estes padrões, eles apresentavam uma melhor solução. Portanto, foi assim que 
as listras passaram a fazer parte de uma das categorias de investigação deste 
trabalho, o que para isso foi necessário uma retomada inicial, considerando a 
historicidade do tema, para que este integrasse o todo da investigação.    

Seleção das referências

Como já afirmado acima, o processo criativo teve início com várias aná-
lises das flores da abóbora e também das listras. Dos registros fotográficos das 
flores in natura, de alguns periódicos e coletas online, várias flores foram utili-
zadas para a realização de uma série de estudos e para a composição da paleta 
cromática. 

A partir das imagens selecionadas, deu-se início a uma grande diversida-
de de esboços de cada imagem, empregando técnicas como secagem e/ou pren-
sagem das flores entre livros, no intuito de obter outras possibilidades, assim 
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como o uso de diversos materiais tais como grafite sobre o sulfite, giz pastel seco 
e oleoso, aquarela, tinta guache e colagens. Abaixo podemos ver algumas das 
imagens usadas para os estudos.

Estudos formais

Durante o andamento dos estudos formais, percebeu-se que para obter o 
resultado desejado, uma estampa leve e fluída, as flores das abóboras deveriam 
ser trabalhadas de maneira a enfatizar algumas linhas orgânicas, tornando algu-
mas áreas mais lineares e outras mais chapadas, onde este contraponto tornaria 
o padrão mais harmônico e sutil.  

 Estudos das flores da abóbora

Estudos cromáticos

A paleta de cores do estudo foi composta pelas cores naturais da abóbora, 
amarelos, passando pelos alaranjados até chegar à sutileza dos marrons aver-
melhados. Verdes, tons violáceos, rosados e tons de marrons relacionadas à ten-
dência da decoração foram acrescentados a esta primeira paleta, com a intenção 
de proporcionar a estampa uma maior leveza, harmonia nas cores e não deixar 
de lado o cromatismo empregado atualmente na decoração de interiores. Estas 
paletas foram usadas de forma a se mesclar nos padrões, não impedindo que 
fossem aplicadas separadamente, como também foi o caso. 
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Avaliação e seleção de alternativas

Partindo dos estudos formais e cromáticos, foram feitos estudos compo-
sitivos que levaram a seleção das alternativas. Destes estudos alguns foram es-
caneados e levados ao software Corel Draw 13 para serem trabalhados. Após 
esta etapa no programa, foram aplicadas as cores da paleta já definida, que até o 
momento não haviam sido consideradas. 

Como já afirmado anteriormente, durante o processo de criação dos ra-
pports, notou-se que ao rebatê-los, as estampas não apresentavam interesse ao 
que se pretendia, pois faltava um elemento que criasse mais harmonia entre 
as flores e assim uma estampa mais criativa. Então, como as listras já ditaram 
moda no passado e hoje estão novamente em uso, foram adicionadas a um dos 
rapports algumas destas formas lineares e assim atingido o elemento que faltava 
ao padrão. Bem como as flores, as listras foram trabalhadas manualmente, esca-
neadas e posteriormente sofreram ajustes no programa já mencionado. 

Estudos digitalizados- Os rapports foram trabalhados de modo que o re-
sultado da estampa fosse obtido de maneira mais espontânea se repetindo trans-
lacionalmente, por não permitir outra possibilidade de encaixe, o que não signifi-
ca que outras possibilidades de rebatimentos não tenham sido experimentadas, 
pois os desenhos sofreram translação, rotação e reflexões verticais e horizon-
tais, independentes.

A seguir será apresentado apenas dois dos padrões desenvolvidos sobre 
o algodão e oferecidos como resultado deste estudo. 

Rosa Pepo

Pepo, uma das espécies de abóboras dentro do já mencionado gênero 
cucurbita, e rosa é a cor que predomina o padrão. Essa estampa possui uma pa-
leta bastante equilibrada. Suas cores apesar de possuírem um maior acréscimo 
dos valores preto e branco, permitem ao padrão um ar moderno e requintado. 
Os desenhos que originaram essa estampa são de diferentes técnicas, entre elas 
a colagem, o grafite e as flores prensadas e secas, que posteriormente foram tra-
balhadas no programa de computador. A organicidade, que prevalece no padrão 
através de linhas espontâneas e formas fechadas, proporciona equilíbrio à peça 
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quando estas se relacionam com o geometrismo das listras. O entrelaçamento 
das flores nas listras torna a rede mais interessante.

                          

Rapport e rebatimento da estampa Rosa Pepo

Simulação de ambiente da estampa Rosa Pepo
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Cambuquira Tonal

 Neste padrão a paleta foi limitada às cores específicas da abóbora Cambu-
quira e que aqui dá nome ao padrão. Um amarelo bastante vivo que se acentua 
dentro de um cromatismo que não oferece grande variação quanto à cor, mas 
possui diversas tonalidades. Em contraste com tons mais baixos causam um 
efeito mais luminoso à peça. As formas das flores foram trabalhadas de maneira 
a manter sua figura, ressaltando em alguns momentos apenas suas linhas onde 
estas ajudaram a compor a imagem. As listras se apresentam mais irregulares, 
e as flores escolhidas que regem esse modelo, partiram todos de estudos com a 
técnica da colagem.

Rapport e rebatimento da estampa Cambuquira Tonal
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Simulação de ambiente da estampa Cambuquira Tonal

Considerações finais

Este artigo que sucede a pesquisa teve como objetivo criar uma proposta 
para revestimento de parede para decoração de interiores. Uma alternativa não 
muito incomum, já que o objeto investigado vem sendo bastante explorado no 
momento atual. Porém, o inusitado referencial utilizado na criação das estam-
pas, as flores das abóboras aliadas a listras, um padrão já muito empreendido 
na decoração ao longo da história do design de interiores, transformou o caráter 
daquela pesquisa, num diferencial em relação às opções que o mercado tem ofe-
recido ao que se refere ao arranjo de ambientes internos.
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Tanto a moda quanto a decoração tratam de estética, estilo e modo de 
vida. Na moda esse mix acontece quando a criação de um designer se inspira 
nos tecidos de decoração para fazer a sua coleção. No mundo da decoração 
o processo pode ser inverso. Por exemplo, as listras empregadas na presente 
pesquisa, tão usadas atualmente na moda, podem estar em voga também no 
mundo da decoração, e de uma unidade de estilo formar diferentes propostas 
em diferentes segmentos. Essa foi umas das questões que refletiu na criação das 
estampas para os revestimentos de parede, ao serem inseridas listras a outra 
categoria, as flores de abóboras.

Algumas dificuldades foram encontradas durante a execução das peças. 
Como a estampa foi aplicada através da técnica de estamparia a quadros, o en-
caixe das listras ficou quase impossível de não ser percebido. Mas no geral, 
o saldo alcançado pode ser considerado positivo. As peças resultaram numa 
estética harmônica, leve, com linhas orgânicas que contrabalançam com a ge-
ometricidade das listras, o que proporcionou as peças um equilíbrio de formas 
visual. Neste sentido, não posso deixar de ressaltar a importância das formas 
e das cores para a criação dos padrões. Aliados a outros, como o tamanho das 
formas e as listras, elementos responsáveis pela reação das pessoas em relação 
à peça, foram fatores determinantes no momento da seleção dos padrões, pois a 
proposta era conciliar formas orgânicas e geométricas, dentro de uma paleta de 
cores que não perdesse o referencial, isto é, o cromatismo das flores de abóbo-
ras e seus adendos, ajustados as tendências na decoração de interiores. Estas, 
entre muitas outras afirmações foram bastante reafirmadas, com informações e 
pesquisas que auxiliaram para a fundamentação teórica desta pesquisa.

Portanto, aquela investigação alcançou os objetivos inicialmente pro-
postos, pois os tecidos para revestimentos de parede são hoje uma das muitas 
soluções em decoração de interiores, sejam elas sofisticadas, românticas, des-
pojadas, propõem elegância e charme ao ambiente, características que foram 
buscadas e obtidas neste trabalho.
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Resumo
Este estudo discute curiosidades que emergiram diante das nossas formações 
em Pedagogia e Artes Visuais. Procuramos interligar as duas áreas de conhe-
cimento presentes na Universidade Federal de Santa Maria e na Universidade 
Federal Rural de Pernambuco/ Unidade Acadêmica de Garanhuns. Propomo-nos 
olhar para as ementas das disciplinas de Artes Visuais do Curso de Pedagogia 
em ambas as Instituições a fim de identificar a presença da Cultura Visual. Perce-
bemos que há uma distinção entre as ementas e o que efetivamente é realizado, 
algo positivo tendo em vista que a Cultura Visual está presente mesmo esta não 
constando nas ementas das disciplinas. 

Palavras-chave: Artes Visuais, Pedagogia, Cultura Visual.

Abstract
This study discusses trivia that emerged before our chisel on Education and 
Visual Arts. We seek to link the two areas of knowledge present at the Universi-
dade Federal de Santa Maria and the Universidade Federal Rural of Pernambuco 
/ Unidade Acadêmica of Garanhuns. We intend to look at the menus of the dis-
ciplines of Visual Arts Pedagogy in both Institution to identify the presence of Vi-
sual Culture. We realize that human Distinction between the menus and what is 
effectively accomplished something positive in order that even this estpresente 
Visual Culture in the menus consisting of disciplines.

Keywords: Visual Arts, Pedagogy, Visual Culture.

Apresentação

O presente estudo busca responder algumas curiosidades que emergiram 
diante das nossas discussões, referentes à formação acadêmica em Pedagogia 
e Artes Visuais, respectivamente das autoras deste texto. Procurando interligar 
estas duas áreas de conhecimento de diferentes universidades, neste caso, da 
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Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Federal Rural de Per-
nambuco/ Unidade Acadêmica de Garanhuns.

Neste sentido, buscamos fazer um estudo das ementas das disciplinas de 
Artes Visuais, a fim de identificar quais os objetivos, metodologias e referenciais 
teóricos utilizados nas mesmas. Com este objetivo buscamos entender como os 
Cursos de Pedagogia destas distintas universidades apresentam os conteúdos 
de Artes Visuais. 

Presenciamos, nos respectivos contextos de formação (UFSM e UFRPE/
UAG), dificuldades específicas do curso de Pedagogia e de Artes Visuais. Na Pe-
dagogia, a grande diversidade de conteúdos e de materiais que este público tem 
de trabalhar durante sua formação e atuação. Nas Artes Visuais, encontra-se 
tradicionalmente o discurso da não valorização desse conhecimento na escola, 
sendo também, este, um problema do Pedagogo/a. 

Contudo, ressaltamos a importância destas duas formações e, principal-
mente do/a Pedagogo/a inserindo-o em um caminho de iniciação e valorização 
das Artes Visuais. Proporcionando assim esta interlocução de áreas e de experi-
ências tão presentes na formação do Pedagogo/a e do professor de Artes Visuais. 

Assim, propomos um estudo que busca olhar para as ementas das disci-
plinas de Artes Visuais dos Cursos de Pedagogia da UFSM e da UFRPE/UAG, a 
fim de identificar quais os objetivos, metodologias e referenciais teóricos utiliza-
dos nas mesmas e como estes acontecem em contexto distintos. 

As Artes Visuais e a Cultura Visual no contexto social e na Pedagogia

Vivemos em um mundo saturado por imagens e sons, basta sairmos de 
casa para logo sermos metralhados por uma gama de informações visuais e so-
noras, e vale ressaltar que mesmo sem estar fora de nossas residências, viven-
ciamos esta experiência, muitas vezes, até inconveniente, mas como tornar isto 
uma aprendizagem? É nesse ínterim, que as Artes Visuais apresentam-se com 
uma significativa participação para o estudo destas imagens. Imagens estas, que 
passam a ser observadas e estudadas pela Cultura Visual, tendo em vista que se 
apresentam nos mais diferentes lugares, outdoors, espaços comerciais, muros, 
nas propagandas e comerciais das programações televisivas, etc... inferindo em 
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todos os níveis sociais e faixas etárias, incutindo com isso, as relações de consu-
mo, capital e poder.

As empresas “compram” e se utilizam da arte não como representação 
artística, com valor e reconhecimento de uma obra de arte, mas sim, como objeto 
visual que legitime seu produto e represente seu trabalho como parte da cultura 
e do lucro. Desta forma, os conceitos empresariais apresentam-se unidos à arte 
de todas as linguagens inclusive a arte como conceito. E, apropriam-se principal-
mente da Cultura Visual para a “imposição/sedução”.

Permeado por esta inserção da Cultura Visual, a sociedade hoje passa a 
ter de se aproximar de um processo interdisciplinar, de um imbricamento de te-
orias e práticas artísticas que demandam um novo modo de olhar estas imagens. 
Desta forma, a Cultura Visual, segundo Martins (in OLIVEIRA, 2007, p. 26),

como campo transdisciplinar ou pós-disciplinar, é espaço de convergên-
cia que congrega discussões sobre diversos aspectos da visualidade, 
buscando fomentar e responder questões que se entrecruzam a partir 
de campos como a história a arte, a estética, a teoria fílmica, os estudos 
culturais, a literatura e a antropologia 

E com isso, requer que se realizem investigações interdisciplinares, que 
segundo Hernandez:

é um processo social e comunicativo que atravessa fronteiras de diferen-
tes áreas do conhecimento para criar novos espaços de aprendizagem, 
campos de saber que permitem “conectar e relacionar para compreen-
der” (...) decodificando, reinterpretando e transformando universos”. 
(HERNÁNDEZ in OLIVEIRA & HERNANDEZ, 2005, p.140) 

Nesta visão de aprendizagem do autor, cabe-nos discernir sobre o que e como 
iremos transformar essas imagens, nos seus mais diferentes espaços, em conheci-
mento. Como por exemplo, uma propaganda televisiva pode justapor uma obra de 
arte com um produto a ser comercializado, apresentando-a como estandarte e refe-
rência para a compra deste, colocando-o com o mesmo poder e bom gosto artístico.

Os artistas sempre utilizaram a produção artística para promover, ques-
tionar e problematizar determinados valores éticos, raciais e também apresentar 
um “objeto” de sedução e interesse ao público. Percebemos que as tecnologias 
visuais como a televisão, a internet, os outdoors também vêm problematizando, 
questionando e tomando a imagem como forma de manipulações e sedução mais 
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instigantes transformando, em certa medida, a imagem artística em uma forma 
“massiva” de Cultura a qual é inserida e visualizada nos mais distintos e lon-
gínquos espaços. As imagens contemporâneas e aqui em especial, as imagens 
da Cultura Visual, tem articulado várias questões sócio-políticas e econômicas 
que influenciam a constituição da identidade dos sujeitos, noções de cidadania 
e crenças sobre a democracia. Isso ocorre através da forma como é utilizada a 
imagem, da “manipulação visual” onde às vezes nos sentimos interessados, mas 
com medo das profundas implicações da liberdade, o que irá acontecer e como 
vamos nos portar diante do novo. Desta forma podemos perceber que a Cultura 
Visual se preocupa em como as imagens são produzidas, distribuídas e utiliza-
das socialmente. 

Mas se a Cultura Visual encontra-se tão imersa e tão presente em nossas 
vidas, no cenário social, envolta por implicações culturais e mercadológicas tão 
semelhantes a qualquer produto industrial, questionamo-nos:

 Afinal, do que estamos falando?

Fernando Hernandez (in MARTINS; MARTINS, 2009, p. 204) nos traz o 
conceito de vários autores acerca do que é a Cultura Visual:

• A cultura visual forma parte das artes visuais (FREEDMAN e STUHR, 
2000).

• A cultura visual vincula-se (baseia-se ou está orientada) aos Estudos 
Culturais e à Teoria Crítica (BARRET, 2000; DUNCUM, 2000).

• A cultura visual está expandindo o território das artes visuais. Este 
território inclui as belas artes, a televisão, o cinema, o vídeo, a tecnologia 
da informática, a fotografia de moda, a publicidade, etc.” (FREEDMAN, 
2000, p. 315).

• A cultura visual é inclusiva e desafia a ideologia da hierarquia de níveis 
como arte culta e arte popular. A cultura visual transforma a arte culta 
em cultura visual (TAYLOR e BALLENGE-MORRIS, 2003, p.21).

• A incorporação da cultura visual baseia-se nas “representações visuais 
como lugares de luta ideológica” (DUNCUM, 2002, p. 7).

• A educação artística orientada por e através da cultura visual é a vida 
diária (TAVIN, 2000, p. 38).

•A cultura visual tem a ver com imagens dos meios de massas como 
a televisão, os filmes, os vídeos musicais, a tecnologia informática, os 
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anúncios, as revistas e os jornais. Estas imagens criam um significado 
e uma visão para os estudantes atuais e para todos nós.” (TAYLOR e 
BALLENGE-MORRIS, 2003, p. 21).

• A cultura visual relaciona-se com três conceitos ou áreas de pesqui-
sa: (a) idéias e temáticas relacionadas com suas funções, implicações e 
efeitos em nossas vidas; (b) os objetos, eventos, lugares e experiências 
que caem nesta categoria de classificação; e (c) um currículo relacionado 
com as formas pelas quais este conteúdo pode ser ensinado, interpreta-
do e aprendido (TAVIN, 2003, resenhado em CARPENTER II, 2005, p. 5)

A partir destes conceitos fica mais clara a abrangência que a Cultura Visu-
al toma inserindo-se nos meios de comunicação, na aproximação com o popular, 
nas lutas ideológicas dentre tantos outros locais colocados pelos autores acima. 
E aqui, ao nos reportarmos ao ambiente educacional, começamos a problema-
tizar práticas e atividades realizadas em sala de aula como, por exemplo, é im-
portante justapor a propaganda televisiva com a obra de arte? É possível trazer 
este diálogo a fim de trabalhar com questões de valores e de escolhas? Nossas 
escolas entendem esta interlocução da Cultura Visual com o contexto merca-
dológico? E ainda, os acadêmicos, futuros professores, que estão em formação 
inicial entendem esta relação?

Percebemos que ainda são muitas inquietações e discussões que perpas-
sam pelo campo da Cultura Visual tendo em vista a sua recente inserção no setor 
acadêmico como “conteúdo da disciplina de Artes”.

Alguns apontamentos referentes à formação do Pedagogo/a 

 Partindo desta contextualização acerca de como as Artes Visuais, e aqui 
em específico a Cultura Visual, vem se apresentando no contexto contemporâ-
neo, buscamos aprofundar algumas questões referentes às peculiaridades apre-
sentadas pelas disciplinas de Artes Visuais dos Cursos de Pedagogia da UFSM e 
da UFRPE/UAG.

Inicialmente, pontuamos que, no Curso de Pedagogia Diurno da UFSM, 
apresentam-se duas disciplinas referentes às Artes Visuais, sendo elas: Artes 
Visuais (MEN 1185) e Artes Visuais e Educação (MEN 1177). Já no Curso de 
Pedagogia da UFRPE/UAG, apresentam-se quatro disciplinas, sendo elas: Arte 
na Prática Pedagógica I; Arte na Prática Pedagógica II; Metodologia do Ensino de 
Arte I e Metodologia do Ensino de Arte II. 
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As cargas horárias das disciplinas de Artes Visuais no Curso de Pedagó-
gica Diurno da UFSM são, 30 horas na disciplina de Artes Visuais (MEN 1185) 
e, 60 horas Artes Visuais e Educação (MEN 1177).  Nas disciplinas do Curso de 
Pedagogia da UFRPE/UAG todas apresentam a carga horária de 45 horas cada.

Ao observarmos os objetivos e as metodologias utilizadas para o desen-
volvimento destas disciplinas, percebemos que na UFSM, há uma preocupação 
em reconhecer as Artes Visuais como área de conhecimento, como processo his-
tórico, natureza e função, proposta pedagógica e políticas educacionais. Dando 
destaque ao Universo infanto-juvenil, as diferentes fazes do grafismo, ao conhe-
cimento das linguagens visuais e dos movimentos e metodologias  presentes no 
Ensino da Artes Visuais. 

Na UFRPE/UAG, temos dois grupos de disciplinas sendo um relacionado à 
Prática Pedagógica e outro a Metodologia.  No grupo das Práticas Pedagógicas, há 
um estudo dos fundamentos históricos e filosóficos da arte/educação, bem como 
o conhecimento das diferentes linguagens (artes visuais, música, dança e teatro). 
Além disso, há uma preocupação com os espaços de arte e as especificidades ar-
tísticas locais. No grupo das Metodologias temos uma abordagem voltada para a 
construção do conhecimento e para a formação do professor em arte/educação, 
bem como o estudo das artes nas diretrizes oficiais e nos materiais didáticos. 
Utiliza-se também de estudos e pesquisas referentes à construção de saberes 
artísticos na escola.

Ao observarmos as Bibliografias Básicas destas disciplinas, percebemos 
que há certa similaridade entre os materiais das duas universidades. Contudo, 
no Curso de Pedagogia da UFSM, há pouco material referente às Artes Visuais 
no contexto Contemporâneo, tendo seu enfoque voltado mais para a organização 
da pratica educativa e para o universo infanto – juvenil. Já na UFRPE/UAG, mui-
to embora se tenha as quatro linguagens apresentadas nas mesmas disciplinas 
(artes visuais, música, dança e teatro), há uma ênfase em referenciais das Artes 
Visuais no contexto contemporâneo, utilizando-se de autores como Fernando 
Hernandez e Marilda Oliveira de Oliveira. Outro destaque volta-se para os es-
critos referentes à Antropologia do Imaginário onde são apresentados autores 
como Gilbert Durand e Bruno Duborgel. 

Ao fazermos estas primeiras observações, verificamos que há uma estru-
tura diferente em cada universidade. Na UFSM, temos disciplinas distintas em 
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cada linguagem, disciplinas referentes a o teatro, à música e às Artes Visuais. Na 
UFRPE/UAG, embora tenhamos estas linguagens interligadas em uma mesma 
disciplina, percebemos que há um destaque mais consistente para as Artes Visu-
ais, isso pode ser fortemente evidenciado nas bibliografias básicas.

Embora, tenhamos uma grande preocupação de como as Artes Visuais e 
mais recentemente a Cultura Visual, vem se inserindo no contexto social e aca-
dêmico, percebemos que nas ementas das disciplinas observadas acima, não se 
tem, de forma explicita, uma real preocupação com esta temática. 

Com estas observações, acreditamos que a Cultura Visual poderia e de-
veria ser inserida e trabalhada tendo em vista a amplitude abarcada por ela no 
campo das Artes Visuais. E, neste sentido, Smith-Shank nos coloca que

A educação da Cultura visual ajuda os alunos observarem e a compreen-
derem como grupos culturais grandes e pequenos codificam seus mun-
dos e como sistemas e práticas de crenças são claramente revelados 
por meio de artefatos culturais; em outras palavras, os alunos passam 
a compreende que enxergamos, processamos, codificamos, reverencia-
mos e interpretamos dentro dos contextos de nossas lembranças, co-
nhecimentos e sistemas de crenças. SMITH-SHANK (In MARTINS, TOU-
RINHO (Orgs), 2009, p. 260)

As colocações feitas por esta autora reforçam a importância de trabalhar 
com a Cultura Visual tendo em vista que esta está envolvida diretamente no con-
texto e na vida diária das pessoas. É assim que colocamos como sendo relevante 
o estudo deste conteúdo em um Curso onde os sujeitos em formação serão futu-
ros professores/as que estarão em constante contato com crianças de diferentes 
culturas, religiões e crenças.

Considerações Finais

 Após estas considerações percebemos que há, nas ementas destas disci-
plinas, pouco destaque para a forma como as Artes Visuais vêm se apresentando 
no contexto contemporâneo.

Contudo, apesar destas análises que realizamos, nós, enquanto acadêmi-
cas e pesquisadoras, presenciamos e vivenciamos situações que vão além do pro-
posto na ementa das disciplinas aqui analisadas evidenciando algo já sabido: a não 
realização efetiva do que é posto na ementa das disciplinas.  Situação que aqui em 
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específico apresenta-se como algo positivo, pois, embora não de forma explícita, 
os estudos da Cultura Visual estejam inseridos nas discussões e articulações das 
aulas dos Cursos de Pedagogia de ambas as Instituições de Ensino Superior. 

Com isso então, percebemos que, embora sejam contextos e estruturas 
organizacionais completamente diferentes, ambas as instituições: UFSM e UFR-
PE/UAG apresentam, não explicito em suas ementas, mas em sua aplicação em 
sala de aula, discussões referentes à Cultura Visual. Situação a qual julgamos de 
extrema relevância tendo em vista, como já colocado acima, a amplitude abarca-
da por esta no contexto contemporâneo e principalmente a implicação que esta 
tem na formação inicial do Pedagogo/a. 
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     O VÍDEO COMO EIXO NA PRÁTICA DE ENSINO PARA A CULTURA VISUAL

Ms Adriane Camilo Costa*
adriane.camilo@gmail.com

Resumo
   Neste estudo é proposta uma investigação sobre a ampliação das possibilidades 
de articulação, informação e interação de estudantes com o mundo da cultura 
visual e suas múltiplas formas de expressão, tendo como eixo orientador o ci-
nema. Nesses termos, parte da observação de construção imagética favorecida 
pela visualidade que o cinema proporciona e potencializa, questionando como 
essa construção é compreendida por crianças. Este estudo confirma o importan-
te papel que o cinema pode assumir na dinâmica da construção de conhecimen-
to e experiência estética junto às crianças.

Palavras-chave: cinema e educação, construção imagética, percepção.

Abstract
This study, still in course, investigates the magnifying of the joint possibilities, in-
formation and interaction of students with the world of the visual culture and its 
multiple forms of expression, having the cinema as orienting axle. In these terms, 
part in comment of the mental picture construction favored by the visuality that 
the cinema provides, questioning how this construction is understood by children. 
This Project confirms how the importance of the movie can assume in the cons-
truction of the knowledge and the esthetic experience among the children.

Key words: cinema and education, images constructions, perception.

A pesquisa da qual resulta este artigo foi norteada pela confiança da 
importância de se certificar às crianças contato mais interativo com elementos 
da narrativa cinematográfica, na extensão analítica e expressiva com suas his-
tórias e de que é possível propor modos de aprendizagem mais prazerosos e 
significativos.

A concepção aqui apresentada é desdobramento do projeto do qual par-
ticipei, intitulado “Cine-Clubinho: uma experiência em leitura de imagem em 
movimento” (COSTA, 2006), desenvolvido na conclusão do curso de Licenciatu-
ra em Artes Visuais, quando foi desenvolvida a proposta de um cineclube com 
programação voltada para estudantes que se encontravam na faixa etária entre 
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oito e doze anos. Em parceria com o SEBRAE o projeto integrou a programação 
do Empório SEBRAE, que aconteceu simultaneamente ao Festival Internacional 
de Cinema e Vídeo Ambiental - FICA, na cidade de Goiás, na oferta de oficinas à 
comunidade e às crianças ligadas a escolas do ensino fundamental, bem como 
na abertura de discussões sobre os trabalhos desenvolvidos.

O resultado da pesquisa constata que o filme, como ferramenta pedagó-
gica, é ativo na construção do conhecimento, visto que transita pelas vertentes 
das leituras, das narrativas e das interpretações. A relevância percebida a res-
peito das relações entre os processos de ensino-aprendizagem e as possibili-
dades propiciadas pelo cinema e pela TV, compreendidas e afirmadas durante 
a experiência deste projeto, enfatizaram algumas inquietações, e auxiliaram no 
seu desenvolvimento, cujo foco era a oferta pela indústria cinematográfica e a 
utilização por instituições educacionais do material fílmico para crianças.

Tendo isso em vista, foi proposto o trabalho com grupos de crianças estu-
dantes de instituições de ensino formal da cidade de Goiás, em forma de oficinas. 
Cada grupo, que foram seis no total, participou de um encontro apenas. Embora 
a opção por oficinas, este projeto considerou os espaços formais de ensino, pois 
a pesquisa investigou possibilidades de ter o vídeo como mediador, na educação, 
nas diversas áreas do conhecimento.

Os caminhos assinalados

A articulação entre filme, contexto sócio-histórico, cultura visual e lingua-
gem cinematográfica, como elementos relevantes no processo de interpretação 
das narrativas, apontaram para diversas questões que orientaram, dentre outras 
ações, a seleção dos filmes. Tais questões levaram em conta, por exemplo, o 
tempo, a orientação estética, temas sociais, relacionamentos, valores éticos e 
morais, contexto histórico, linguagem do cinema, as possibilidades de comuni-
cação entre as imagens do filme e imagens do cotidiano.

Os estudos narrativos, suas normas e princípios, foram proeminentes 
para a discussão sobre processos de seleção do filme. Nessa direção, um dos 
aspectos importantes foi a relação do conteúdo do filme com a realidade sócio-
-cultural dos grupos de crianças da cidade de Goiás. A atividade prática com as 
crianças, que constituiu o núcleo central da metodologia desta pesquisa, visou 
confirmar o poder de comunicação, sedução e informação que esses produtos 
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da indústria cultural exercem sobre suas decisões e escolhas, bem como criar 
uma situação para que os participantes elaborassem sínteses de sentidos e sig-
nificados indicados pela narrativa do filme. O processo de percepção, interpre-
tação e discussão, envolveu um fazer, uma re-elaboração sintética do aprendido 
e interpretado. Esta compreensão auxiliou na discussão e na re-construção da 
narrativa quando envolveu o fazer prático e a oralidade.

A valorização da experiência estética e da experiência do trabalho em gru-
po foi enfatizada durante o processo como condição para alcançar o cerne da 
pesquisa, que é a ampliação das possibilidades de articulação, de informação e 
de interação de estudantes com o mundo da cultura visual e suas múltiplas for-
mas de expressão e informação, tendo o filme como intercessor. Os conhecimen-
tos prévios, interesses, expectativas, motivações, necessidades, experiências e 
ritmos de aprendizagem foram avaliados durante o processo.

A proposta de preparar os envolvidos para o diálogo e entendimento da 
imagem em movimento, e seus diferentes pontos de vista e linguagem, foi orien-
tada pelas concepções interacionista e construtivista, segundo as quais a apren-
dizagem é concebida como um processo contínuo e dinâmico de acomodação 
e assimilação, em que crianças e adultos modificam suas estruturas cognitivas 
internas através de suas experiências pessoais nas relações com o mundo. As 
concepções construtivistas se interagem e se completam nesse projeto, pois, 
segundo Piaget, a linguagem construtivista/interacionista é a competência de re-
presentar a realidade através de significados que se distinguem de significantes; 
enquanto Vygotsky defende que a linguagem construtivista/sócio-interacionista 
é o instrumento de relação com os outros, e é através dela que aprendemos a 
pensar a partir de uma perspectiva sócio-histórica da cognição.

 O vídeo como eixo na prática de ensino

Para esta pesquisa foi selecionado o curta goiano “A Lenda da Árvore Sa-
grada”, de Paulo Caetano, no qual as imagens são preponderantes, de modo que 
as informações mais relevantes são evidenciadas por meio de imagens, que en-
volvem e circundam o espectador. Várias questões acompanharam este traba-
lho, cujas respostas foram reformuladas ao longo do percurso, ao mesmo tempo 
em que abriram flancos para novas questões, dentre as quais: Trabalhar com 
filmes de curta ou longa metragem? Com qual, ou quais, gêneros cinematográ-
ficos? Quais os critérios a serem privilegiados na seleção dos filmes? Em que 
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referenciais teóricos referendar a condução da pesquisa? Como considerar as 
experiências individuais? Como e quando contextualizar a narrativa do filme?

Essas e outras tantas perguntas balizaram o planejamento das etapas do 
processo, bem como a busca dos referenciais conceituais para sua sustenta-
ção: no cruzamento entre as questões próprias do ensino de artes visuais; e 
da linguagem audiovisual, que aporta: o som musical, a palavra falada, além da 
imagem em movimento; nos processos de cognição e na percepção das narra-
tivas. Além de compreender a necessidade de estar disponível às surpresas no 
caminho, lembrando, neste trabalho, que nem todos os objetivos previamente 
definidos foram contemplados, e outros acabaram sendo incorporados ao longo 
do processo, de modo que não há controle de todos os parâmetros articulados 
na complexidade dos processos de aprender e de pesquisar.

A fantasia e o concreto 

A seleção do filme foi orientada por critérios que favoreceram o plane-
jamento das atividades. Alguns podem ser considerados básicos, tais como a 
indicação prévia dos filmes de acordo com a faixa etária de oito a doze anos. 
Outro aspecto considerado foi a duração dos filmes, de curta, média ou longa 
metragem, viáveis dentro do tempo disponível, para as atividades, além disso, 
foram considerados, também, o número de crianças envolvidas, o espaço e a 
infra-estrutura disponíveis.

A respeito das características da narrativa mostrada às crianças, uma das 
referências basilares neste estudo esteve nos três aspectos da narrativa fílmica 
propostos por Bordwell (1979): a representação, como significação do conjunto 
de idéias; a estrutura, como combinação dos elementos; e o ato, como processo 
dinâmico de apresentação de uma história a um receptor. Os estudos narrativos, 
suas normas e princípios, destacados pelo autor, foram relevantes na seleção 
do filme. Por outro viés, Turner esclarece que os filmes são vistos dentro de um 
contexto cultural, e sempre oportunizando aprendizagens:

A complexidade da produção cinematográfica torna essencial a interpre-
tação, a leitura ativa de um filme. Inevitavelmente precisamos examinar 
minuciosamente o quadro, formar hipóteses sobre a evolução da nar-
rativa, especular sobre seus possíveis significados, tentar obter algum 
domínio sobre o filme à medida que ele se desenvolve. O processo ativo 
da interpretação é essencial para a análise do cinema e para o prazer que 
ele proporciona (TURNER, 1997, p.69).
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Os valores culturais arraigados, de caráter pessoal, criam os códigos e 
discriminam as propostas que são estranhas às crianças. Porém, na interação 
com a narrativa, são levadas a interpretar os fenômenos, como eles são percebi-
dos, e à elaboração de possibilidades culturais, críticas e criativas.

Para estimular o desenvolvimento da atitude crítica e sensível, um aspecto 
importante explorado é a relação do conteúdo do filme com a realidade da crian-
ça. Pode parecer contraditório falar sobre a realidade do sujeito referindo-se a 
uma narrativa ficcional, que lhe cause estranhamento. Mas o ficcional cinema-
tográfico fornece parâmetros que cooperam com a percepção do que é real, de 
maneira menos sisuda e mais divertida para a criança, levando-a, de certo modo, 
a participar do filme.  

Algumas possibilidades de estratégias e questões que puderam contribuir 
para a interpretação de um filme com crianças incluíram: a discussão sobre o 
tema do filme; a comparação e identificação dos locais que aparecem no filme 
com os locais onde vivem; a construção das personagens, suas virtudes e defei-
tos; as possibilidades de identificação; o desenrolar da narrativa. Também foram 
considerados os olhares, as falas, os silêncios e os gestos das crianças que aca-
baram por revelar muito sobre a construção de significados a partir do vídeo.

O processo de interpretação e discussão do curta com as crianças, neste pro-
jeto, envolveu um fazer, uma re-elaboração sintética do apreendido e interpretado. 
A atividade proposta depois da projeção do filme teve como objetivo evidenciar o 
poder de comunicação, sedução e informação, que repercutiram sobre decisões e 
escolhas; e também criaram uma situação para que os participantes elaborassem 
sínteses de sentidos e significados instigados pela narrativa do filme.

A percepção envolve um tipo de conhecer, que é um apreender o mundo 
externo junto com o mundo interno, e envolve, concomitantemente, um 
interpretar aquilo que está sendo apreendido. Tudo se passa ao mesmo 
tempo. Assim, no que se percebe, se interpreta; no que se apreende, se 
compreende. Essa compreensão não precisa necessariamente ocorrer 
de modo intelectual, mas deixa sempre um lastro de nossa experiência 
(OSTROWER, 1993, p.57).

A obra cinematográfica pode ser uma poderosa ferramenta na construção 
do saber, no exercício crítico e reflexivo sobre questões diversas, e, sobretudo, 
na ampliação da experiência estética. É oportuno ressaltar que cada pessoa, ao 
se relacionar com uma obra cinematográfica e ao construir interpretações de 
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sua narrativa, tece uma espécie de “pano de fundo”, sempre mutante, marcado 
por suas percepções da obra em si, do mundo, e do próprio indivíduo em relação 
à obra e ao mundo. Com isso, é importante afirmar que não há interpretações 
verdadeiras ou absolutas, todas decorrem de múltiplas significações e modos 
de ver uma mesma imagem. E uma das procedências desses modos de ver uma 
imagem está na própria experiência de vida (MITCHELL, 2003).

Uma das propostas desta pesquisa foi de desvendar possibilidades de 
articulação de informações, e de interação de estudantes e professores com o 
mundo da cultura visual e suas múltiplas formas de informação através da ima-
gem em movimento. A pesquisa envolveu além do trabalho de campo, estudos, 
análise dos registros e levantamento de bibliografia referencial. Elegi a pesquisa-
-ação como estratégia metodológica por não restringir as estratégias de pesqui-
sa, observando sempre as exigências teóricas e práticas, possibilitando definir 
“qual é a exigência de conhecimento a ser produzido em função dos problemas 
encontrados na ação ou entre os atores da situação” (THIOLLENT, 1998 p.16), 
equacionando problemas proeminentes dentro da condição social observada.

A experiência humana

  A invasão de privacidade a que somos submetidos, todos os dias, na so-
ciedade midiática, forjando identidades sociais, projeta, às pessoas, identidades 
visuais que tendem a ser consideradas como universais, estáveis e únicas, dan-
do-lhes conceitos daquilo que elas anseiam e almejam ser. Desse modo, são 
consagradas certas formas de falar, ver e estar no mundo. Recuar a evidência 
que rodeia a experiência da visão e torná-la num problema susceptível de ser 
considerado é um desafio indispensável à construção da criticidade em relação 
a esses conceitos.

O curta, nesta concepção, foi visto dentro de um contexto cultural que vai 
além do prazer da história, pois prepara os envolvidos para um diálogo e inter-
pretação da imagem em movimento. A análise dos estudos e das experiências 
de Mitchell (2003) mostra a capacidade de ver, de colocar a experiência da visão 
revelada/destampada, e a torna acessível a análises no processo que ele denomi-
na de “mostrar o olhar”, e dialoga com esse projeto que aposta em proporcionar 
a compreensão e dar sentido ao mundo cercado por imagens, estimulando a 
experiência estética.
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O cinema entra como mediador dessa discussão “devido sua capacidade 
para nos mostrar, para fazer-nos ver as condutas humanas como algo que se situa 
no cruzamento do corpo com a alma” (MORIN, 2002, p.329). O cinema implica

sobretudo uma abertura para o universal que revela a particularidade 
de cada um. O meu próprio mundo é percebido como um outro mundo, 
e um outro mundo também é percebido como sendo o meu. Nos dois 
casos o cinema me revela que pertenço a um mundo comum, à comuni-
dade humana, portanto. É nesse sentido que se pode falar de experiência 
humana. (...) É preciso partir da idéia de que um filme nos desvenda 
condutas humanas (MORIN, 2002, p.328)

No cinema, o intercâmbio entre o fenômeno imediato e sua significação 
torna-se mais entrelaçado, induzindo o espectador a perceber seu mundo dentro 
da história contada. Estamos sempre impelidos a estabelecer ligações que nem 
sempre estão presentes na tela. A sucessão de imagens criada pelo cinema pro-
duz relações a todo instante, relações entre o visível e o invisível.

A análise da narrativa fílmica, suas possibilidades, os tipos e como foi 
interpretada pelas crianças, para depois ser re-construída por elas, no desenvol-
vimento da prática individual e em grupo, foi realizada antes, durante e após as 
atividades práticas. As condições da projeção do filme tiveram grande relevância 
nessa análise, sendo considerado: Quando, Onde, Por que, Como e Com quem 
o grupo assistiu ao filme. O contexto foi levado em consideração, pois se a pro-
posta foi o desenvolvimento e a construção do conhecimento para incentivar a 
criticidade dos sujeitos, a totalidade foi de fundamental importância, afinal os 
sujeitos tiveram que se posicionar diante de situações diversas, para que os re-
sultados pretendidos fossem alcançados. E nessa posição, onde se encontra o 
sujeito, deve envolver conhecimento e prazer, posição subjetiva que está no in-
terior de uma trama de relações sociais, preferência da faixa etária, expectativas, 
construções de gênero e de raça. 

A imagem em movimento

A quantidade e tipos de filmes infantis oferecidos pela indústria cinema-
tográfica, disponíveis nas locadoras, é extensa e variada. Nos últimos anos, esta 
oferta tem crescido e, junto com a sofisticação da tecnologia, tem contribuído para 
que produções cada vez mais complexas envolvam os espectadores de maneira 
mágica e dinâmica.
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Nas diversas vezes que visitei locadoras para observar a disposição dos 
filmes, durante o processo de seleção, pude perceber algumas diferenças entre 
os ditos filmes comerciais e os que propõem abordagens mais comprometidas 
com a cultura e o conhecimento. Essas diferenças visuais faziam-se aparentes 
através da quantidade disponível de DVDs de um mesmo título, cartazes, ban-
ners, totens e a própria disposição do material destinado à divulgação.

Quando aponto, através de grupos, filmes comerciais e filmes comprome-
tidos com a cultura e conhecimento, o faço com o intuito de promover melhor 
compreensão em relação das obras cinematográficas oferecidas ao público in-
fantil. Pois acredito que, tanto os filmes comerciais possam ter conteúdos cultu-
rais e promovam o conhecimento, quanto os focados na cultura e o conhecimen-
to possam visar lucros.

Giroux (2004) em seu artigo: “Os filmes da Disney são bons para seus 
filhos?” aborda a percepção do mundo construída pelas crianças, evidenciando a 
intenção mercadológica da indústria cinematográfica:

(...) as fronteiras entre diversão, educação e comercialização desmoro-
nam através da diáfana onipresença da influência da Disney dentro das 
diversas esferas da vida diária. O escopo do império Disney revela tanto 
práticas astutas de negócios quanto um olho aguçado para oferecer so-
nhos e produtos através de formas de cultura popular nas quais crianças 
estão desejosas de investir material e emocionalmente. (p.92)

A observação de Giroux pode ser estendida para a indústria de filmes 
infantis nacionais, japoneses, e outras, que têm, em seus títulos, mais ênfase na 
natureza lucrativa, do que no potencial educativo ou estético.

É por meio das imagens apreendidas, aprendidas, apropriadas e absorvidas 
que se torna possível a educação do olhar mais crítico e sensível sobre o que se vê 
e se escolhe para ser visto. O olhar infantil perde a ingenuidade a cada imagem que 
apreende. Entretanto, os significados não são compreendidos ou assimilados pelas 
crianças sempre com o mesmo nível de complexidade, e suas interpretações nem 
sempre corresponde às intenções de quem as tenha idealizado e produzido.

A significação é um processo dinâmico que transita constantemente en-
tre o universo íntimo e privado da memória e do imaginário do especta-
dor e o universo público da memória social e do imaginário cultural. O 
espectador se apropria do dado fílmico e o integra às imagens mentais 
que enriquecem e complexificam o sentido do que foi visto, formando 
uma rede imaginária de imagens significativas. (DUARTE, 2004, p.44)
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A interpretação de significados estabelecidos através da linguagem cine-
matográfica está interiormente ligada a conhecimentos pré-existentes e acomo-
dados na memória. Nesse sentido, me orientei para as atividades práticas e as 
análises das mesmas entendendo a importância da linguagem na produção de 
sentido. Vygotsky (1993) salienta que a ocupação cultural, por si só, não explica 
o mecanismo de desenvolvimento em si, nem implica na formação de conceitos, 
e o “significativo uso da palavra, a sua utilização como um meio para a formação 
de conceitos, é a causa psicológica imediata da transformação radical por que 
passa o processo intelectual.” (p.51) ressaltando que o aprendizado precede o 
desenvolvimento. Para o desdobramento das atividades com as crianças envolvi-
das no projeto evidenciei que aprender a direcionar o uso da linguagem (falada, 
imagética, artística, cinematográfica, etc.) é essencial na construção de conceitos.

O filme como estratégia pedagógica

Vários educadores têm se orientado no emprego do filme educacional 
como facilitador de pensamento crítico e solução de problemas, ou ainda, no uso 
do documentário como estratégia eficaz na síntese do conteúdo educacional, 
procurando, muitas vezes, filmes que se justapõem ao assunto discutido em sala 
de aula, conduta de quantos professores empenhados com seus compromissos 
na educação. Para que o filme funcione como estratégia pedagógica, não basta 
ter a indicação de colegas e/ou amigos, ler a sinopse, ou ainda seguir algum tipo 
de receita sobre como trabalhar com um determinado filme. O educador interes-
sado em trabalhar com o filme deve assisti-lo, se possível mais de uma vez, para 
estar preparado para as discussões sobre o mesmo.

A discussão sobre a narrativa do filme carece ser consistente, e para isso 
é preciso saber sobre a história do filme, seu conteúdo e como ele é mostrado 
através da história contada e, também, saber para que público - idade, nível inte-
lectual, cultura, etc. - ele será apresentado. Com esses cuidados, o objetivo de ter 
o filme como estratégia pedagógica poderá ser atingido.

Cada um de nós constrói interpretações diferentes de um mesmo filme, 
e aquilo que um espectador percebe provavelmente não será o percebido pelo 
outro. Para entender como a construção e a percepção das imagens, mais espe-
cificamente as imagens em movimento, que invadem nosso cotidiano, são cons-
truídas e podem ser compreendidas e trabalhadas em sala de aula, no intuito 
de ampliar os significados de informações nelas inseridas, o educador precisa 
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considerar o repertório cultural e o estágio do processo cognitivo em que as 
crianças se encontram.

É através da imagem em movimento que investiguei uma possível cons-
trução da autonomia, pelas crianças, a partir da relação com o cinema, para 
que este procedimento seja impelido para a vida da criança, fazendo com que 
o olhar crítico, conseguido através desta autonomia, perante essas imagens 
continue a se desenvolver.

A massa é a matriz da qual emana, no momento atual, toda uma atitude 
nova com relação à obra de arte. A quantidade converteu-se em qualida-
de. O número substancialmente maior de participantes produziu um novo 
modo de participação. O fato de que esse modo tenha se apresentado ini-
cialmente sob uma forma desacreditada não deve induzir em erro o obser-
vador. (...) Para as massas, a obra de arte seria objeto de diversão, e para 
o conhecedor, objeto de devoção. (...) E, como os indivíduos se sentem 
tentados a esquivar-se a tais tarefas, a arte conseguirá resolver as mais 
difíceis e importantes sempre que possa mobilizar as massas. É o que ela 
faz, hoje em dia, no cinema. A recepção através da distração, que quase 
se observa crescentemente em todos os domínios da arte e constitui o 
sintoma de transformações profundas nas estruturas perceptivas, tem no 
cinema o seu cenário privilegiado. E aqui, onde a coletividade procura a 
distração, não falta de modo algum a dominante tátil, que rege a estrutura-
ção do sistema perceptivo. (BENJAMIN, 1994, p.192-194) 

Este projeto não visou transformar crianças em profundas conhecedoras 
das imagens em movimento. Durante todo o processo da pesquisa, foi evidencia-
do como essas narrativas visuais foram percebidas, tendo sempre o filme como 
apontador das possibilidades de construção da criticidade, pensando no meio 
termo dos contrastes observados por Benjamin: diversão-devoção.

Investigar a relação que as crianças têm com o cinema, como funciona 
a recepção das imagens em movimento por elas, e como essas imagens con-
tribuem para sua formação e julgamento ético e estético, ajudou a conduzir 
a pesquisa para que o filme não ficasse apenas no âmbito da distração, mas 
que houvesse um recolhimento (BENJAMIN, 1994), uma apreensão da obra, 
e que este passasse a fazer parte de um repertório de informações. A escola 
precisa exercer seu papel de incentivadora de novas conquistas no desenvol-
vimento intelectual do educando. O que realizei, neste momento da análise, 
foi o estudo sobre como podem ser empregados filmes e atividades relaciona-
das aos mesmos na construção de conhecimento que seja, ao mesmo tempo, 
profícua e prazerosa.
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O sujeito intelectualmente ativo

A maior parte dos filmes trabalhados nas escolas fica no âmbito de ilustra-
ção do conteúdo da disciplina em questão. As duas maiores categorias em que 
os filmes são colocados, a ficção e o documentário. O documentário é apresen-
tado como uma narrativa circunspecta com informações confiáveis, enquanto a 
ficção consiste numa história imaginada, irreal. A ficção tem predominância na 
preferência das crianças, mas estas dificilmente percebem esse gênero como 
objeto de investigação na construção do conhecimento.

Nesta pesquisa procurei dirigir o trabalho na construção do pensamen-
to crítico, acreditando que assim a construção do conhecimento se torne, de 
fato, processo que privilegia a elaboração de conceitos. Mas, qual o significa-
do da palavra crítica? E o que vem a ser o pensamento crítico? Quando nos 
referimos à crítica logo associamos ao julgamento, ao comentário, e na maio-
ria das vezes, ao julgamento depreciativo, ao comentário negativo a respeito 
de alguém ou algo. 

Dentre desses sinônimos, encontrados por mim, o que melhor interpreta 
a intenção desta pesquisa é o “juízo crítico; discernimento, critério”, pois é essa 
a relação pretendida entre cinema e educação. Para se chegar ao juízo crítico é 
necessário conhecer, formular conceitos, para depois emitir opinião, favorável 
ou não. Essa compreensão também carece ser ampliada no sentido de receber a 
crítica, ou seja, de receber opiniões a respeito de uma posição para que a cons-
trução de conceitos seja ampliada. Neste sentido, a pesquisa priorizou a con-
textualização oral e em grupo, induzindo à discussão dos sujeitos levando-os a 
exporem suas idéias e conceitos, ao mesmo tempo em que ouve diferentes idéias 
e conceitos a respeito do mesmo tema, possibilitando assim, a reformulação ou 
conservação de seus julgamentos já estabelecidos.

O olhar é um ato de escolha. Como resultado dessa escolha, aquilo que 
vemos é trazido para o âmbito do nosso alcance (MITCHELL, 2003). A escolha 
é a representação que fazemos entre o que vemos e o que somos culturalmen-
te. Ela é construída e mediada. O processo de reconhecimento e interpretação 
que acontece durante o mecanismo da percepção da imagem em movimento 
auxilia a criança para uma interpretação mais crítica da sociedade em que está 
inserida, contribuindo também para o desenvolvimento de sua criatividade.
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As crianças, apesar de estarem na mesma faixa etária, não pensam de 
modo igual. Elas fazem interpretações diferentes e experimentam prazeres dife-
rentes, e muitas vezes opostos, relacionando-se com mesmo filme, assistido no 
mesmo dia, mesma hora, mesmo local, mesma projeção, enfim, no mesmo con-
texto. A representação através das imagens desenhadas pelas crianças - sobre 
a mesma narrativa – abona esta afirmação. A importância do significado é dada 
pela experiência já vivida.

Nesta pesquisa, a experiência vivenciada pela criança foi fundamental no 
processo de desenvolvimento da mesma.

Por entender que a experiência se configura como um traço cultural en-
raizado na tradição e não se situa apenas no nível psicológico, Benjamin 
“denuncia o caráter medíocre da experiência no mundo moderno”. O 
desencanto do mundo na era capitalista significa o declínio da experi-
ência humana coletiva. (...) Na era industrial, porém, gestos repetitivos 
e mecânicos tornam a experiência cada vez mais imune a choques; o 
comportamento torna-se reativo, a memória é liquidada. A perda da ex-
periência esta ligada à mudança dos seres humanos em autômatos, sem 
significado. (KREMER, maio, 2008, p. 18)

Muitas vezes, a importância do significado é oferecida pela experiência 
vivenciada. A experiência provoca idéias, retrabalha o discurso, modifica os 
sentidos agregando novos conceitos, faz parte do processo de aprendizagem. A 
criança se reconhece nesse processo, ela desenha o que sabe experimentando, 
sem diferença, a realidade e a simulação, num ir e vir de subsídios.

Considerações Finais

A recriação da história do filme a partir da atividade proporcionada às 
crianças, durante as oficinas, possibilitou que elas inventassem outras maneiras 
de contar a mesma história. E inventar novas maneiras de contar uma história 
é conhecê-la, reconhecê-la, reinventá-la na imaginação, atribuindo significados 
por meio de associações entre o novo e o já conhecido.

O processo da construção de conhecimento é sempre intenso, e seu mo-
vimento constante é alimentado pela percepção, acomodação e interpretação. A 
integração entre a informação nova e a já existente provoca um conflito emocio-
nal essencial para a construção do conhecimento, sendo condição para o cres-
cimento. 
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A imitação como processo de interpretação propicia a formulação de figu-
rações diversas da ação percebida, o que foi entendido através dos desenhos e 
outras atividades artísticas executadas pelas crianças. A interpretação é um pro-
cesso dinâmico, e depende de outros momentos, tais como percepção, seleção e 
acomodação de dados.

À medida que as crianças interagiam com as informações fornecidas pela 
história do filme e construíam imagens por meio de desenhos exercitavam a 
observação, a imaginação e a memória. As crianças representaram as relações 
estabelecidas entre o percebido no filme com o já conhecido por elas, por meio 
da elaboração imaginária. E os resultados dessas atividades materializaram as 
imagens mentais do que era conhecido e imaginado. A apresentação da obra 
pelas crianças, através da linguagem visual e verbal, é fundamental para a signi-
ficação e interpretação do próprio trabalho.  

O interesse das crianças em relação às atividades propostas pode ser no-
tado pela expectativa em saber o que iriam fazer. Essa expectativa não só foi 
percebida por meio das perguntas realizadas de forma direta, mas também nos 
diálogos estabelecidos entre as crianças a respeito dos filmes já assistidos no 
contexto do evento (FICA) e em outros momentos. 

Compreendi que o diálogo elaborado pelas crianças entre os filmes assis-
tidos no contexto do projeto e os assistidos em outros momentos precisou de um 
tempo de acomodação e interiorização para se realizar. O que me leva a consta-
tar que a sistematização das atividades num ambiente de respeito mútuo auxilia 
a criança a conquistar sua autonomia em relação ao conhecimento construído 
(PIAGET, 1973).  

Neste sentido, a valorização do experimento estético e da experiência de 
trabalho em grupo cumpre importante papel para que a elaboração dos con-
ceitos se consolide. É através do diálogo estabelecido entre o grupo que outras 
informações foram inseridas e modificadas. Os conhecimentos trazidos pelas 
crianças para esses diálogos não foram necessariamente de narrativas audiovi-
suais, mas de diversas outras formas de comunicação. Giroux destaca a impor-
tância desse hibridismo necessário à construção de opinião.

Subjacente à dialética da opressão e libertação inerente a todas as formas de 
comunicação, encontra-se a distinção fundamental entre o uso que se faz 
de um modo particular de comunicação, como, por exemplo, a televisão, e 
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o uso potencial que poderia ter uma determinada sociedade. Concentrar-se 
na contradição entre o uso e o potencial representa uma maneira viável de 
analisar-se o relacionamento em transformação entre as culturas visual e 
escrita nesta sociedade. Não fazer isso significa ser vítima de uma espécie 
de fatalismo tecnológico ou então de uma utopia tecnológica. (...) observe-
mos o modo como as culturas visual e escrita operam como mecanismos 
de reprodução social e cultural. (GIROUX, 1997, p. 112)

Empreguei a observação de Giroux em defesa à investigação das possibilida-
des em trabalhar com o audiovisual como estratégia pedagógica, nos espaços for-
mais e não formais de ensino. A exclusão de uma ou outra forma de comunicação 
no sistema educacional é uma maneira de dissociar a integração do conhecimento. 
Sobretudo quando a forma de comunicação está inserida no nosso cotidiano com 
uma parcela significativa dedicada às crianças, como é o caso do audiovisual.

Para quem? Por quê? Quando? Com quem? Onde? Como? Enfim, em que 
contexto pensar no filme como estratégia pedagógica? Estas são questões bási-
cas a serem consideradas pelo profissional da educação comprometido com a 
construção significativa de conhecimento junto a seus alunos. São ponderações 
que não dão garantias quantitativas e objetivas em relação ao aprendizado alme-
jado, porém asseguram um caminho consciente e responsável a ser trilhado pelo 
mediador, com resultados sempre enriquecedores. Trabalhar com o audiovisual 
é uma maneira instigante de apropriar-se desta estratégia pedagógica através do 
diálogo constituído entre o próprio material e as experiências pessoais, de me-
diadores e aprendizes, estimulando a construção de novos conceitos. 

O conhecimento é construído individualmente, na articulação de vários 
fatores, dentre os quais, a cultura na qual cada um de nós está inserido. Quando 
o professor introduz o audiovisual como estratégia pedagógica em seu trabalho, 
faz seleção desse material, adapta e escolhe a melhor maneira de como apresen-
tá-lo. Esse direcionamento faz com que o docente seja mais que um mediador. 
De certo modo, ele está direcionando o olhar de seus alunos, e cabe a ele saber 
até onde intervir, e reconhecer o momento de ser mediador, assumindo o papel 
daquele que faz a ponte entre o conhecimento e o aprendizado, evitando assim, 
a tentativa de modelar o pensamento de seus alunos de acordo com padrões 
rígidos e fixos.

Confirmo que novas e antigas questões ainda permeiam meus pensamen-
tos e me inquietam. Com o término desse projeto - e não da pesquisa - pude 
constatar que existem pessoas e instituições abertas a propostas educacionais 
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inovadoras. Esta constatação reforça minha determinação para dar prossegui-
mento a este trabalho motivando profissionais da educação de diversas áreas do 
conhecimento.
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Ficha Técnica e Sinopse do Filme

A Lenda da Árvore Sagrada

Gênero: Animação; Direção: Paulo Caetano; Origem : Goiás/Brasil; Duração: 06 min

Trata-se de animação que ao contar uma lenda sobre uma árvore sagrada, realiza uma 
bela metáfora sobre a vinda dos africanos escravos para o Brasil. A animação também 
trata de história, arte e cultura.
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ENUNCIADOS IMAGÉTICOS DA E NA POIESIS EDUCACIONAL: 
O QUE VÊ QUEM NOS OLHA NA CIDADE TUDO?

Aldo Victorio Filho*
avictorio@gmail.com

Instituto de Artes - UERJ

Resumo
Pensando os jovens, a educação, a experiência estética, a visualidade, as imagens 
e seus transbordamentos, voltamos este trabalho para as relações entre professo-
res e alunos, ressaltando dos primeiros a territorialidade que sob muitos aspectos 
concentra e representa as verdades de um mundo adulto, com eleições estéticas, 
visualidades e regimes de fé, os quais de uma forma ou de outra, colidem com os 
últimos e suas realizações, movidas, a seu turno, pela liberdade e criação, que a 
despeito das imagens que lhes são atribuídas, fazem de cada encontro, de cada 
imagem pessoal e coletiva uma nova dimensão estética e epistêmica. 

Palavras chave: imagem, juventude, visualidade, educação.

Abstract
Thinking the young, education, aesthetic experience, visuality, images and their 
spillovers, we return this work to the relations between teachers and students, 
emphasizing that the territoriality of the first in many respects and concentrates 
represent the truths of the adult world, with elections aesthetic, visually and 
systems of faith, which in one way or another, they collide with the past and its 
achievements, moved, in turn, freedom and creation, which, despite the images 
assigned to them, make each meeting, each image a new personal and collective 
aesthetic and epistemic dimension.

Key  words: image, youth, visuality, education.

Outrem é quem fabrica os corpos com os 
elementos,os objetos com os corpos, assim como 
fabrica seu próprio semblante. com o mundo que 
exprime. Michel Tournier

Panorama 1: territorialidades

Este trabalho é fruto das investigações e reflexões geradas no Grupo de 
Pesquisa Estudos Culturais em Educação e Arte (parceria entre o Instituto Mul-
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tidisciplinar da UFRRJ e o Instituto de Artes da UERJ). Nossas pesquisas têm 
privilegiado as freqüências e sintonias das juventudes, apostando na potência dos 
estudantes nos múltiplos territórios de formação educacional e nos trânsitos cul-
turais que fazem da cidade, a despeito das fricções e colisões de poder e domi-
nação, uma imagética e estetizada cidade juvenil. Investindo nas relações entre a 
Educação formal, os jovens, as Artes e seus respectivos transbordamentos, volta-
mos este trabalho na direção das relações sempre marcantes entre os professores 
e os alunos, ressaltando dos primeiros a territorialidade que, sob muitos aspectos, 
concentra e representa as verdades de um mundo adulto, com suas blindagens, 
eleições estéticas, visualidades e territorialidades políticas, as quais de uma forma 
ou de outra promovem o apagamento e silenciamento dos últimos ou de muitas 
das suas realizações, movidas, a seu turno, pela liberdade e criação, nem sempre 
autorizadas, que a despeito das imagens que lhes são atribuídas, fazem de cada 
encontro, de cada imagem pessoal e coletiva uma nova dimensão estética. Espera-
mos com esse esforço contribuir com a vitalidade das interlocuções entre os que 
oficialmente deveriam ensinar e aqueles que, no mesmo princípio, só deveriam 
aprender, revertendo essa diagramação sobre as bases rugosas e fronteiras ge-
latinosas das territorialidades imagéticas que fazem da atualidade  uma rede de 
desafios epistêmicos, hermenêuticos e relacionais: a cidade tudo.    

A reflexão sobre as condições e desdobramentos da educação contempo-
rânea é um desafio cada vez maior na complexa atualidade na qual vivemos e 
da qual, queiramos ou não, somos coautores. As condições da profissão docente 
são reconfiguradas a cada movimento das redes que fazem do mundo ora uma 
aldeia, ora uma galáxia. Ora, provocam aproximações acachapantes e, então, o 
desafio gerado é o inevitável reconhecimento da vizinhança entre as peculiarida-
des das tramas culturais de uns e as singularidades das conexões dos (outros) 
interlocutores, os protagonistas da cena: professores e alunos em intensa inte-
ração com a carga dos discursos institucionais. Ora, o que se percebe é a distân-
cia imposta entre os professores e os alunos, entre estes e os saberes que aos 
primeiros cabem trabalhar, entre nós e as escolas que lhes cabem manter e rein-
ventar. Entre suas convicções pessoais e as verdades assimiladas nos trânsitos 
acadêmicos e nas experiências laborais. Entre as imagens que – nós professores 
– acreditamos editar, as que elegemos como emblemas identitários e as imagens 
profícuas emanadas dos universos de nossos alunos. 

Certamente que as distâncias e aproximações aludidas são vivenciadas 
na agudeza dos planos simbólicos dos quais a contemporaneidade evidencia 
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a inegável e concreta primazia. Pois, são nestes planos que vibram o universo 
das criações nas quais temos sido mergulhados e das quais dependemos tanto 
quanto do ar que respiramos. Nossa experiência, produção e perspectivas ad-
vêm desse mergulho ancestral no oceano simbólico que podemos denominar 
‘linguagem’, e se anuncia e revigora na nossa fala, seja quando resulta dos mais 
profundos investimentos epistêmicos ou quando é sussurrada no mais corri-
queiro cotidiano. Sendo sempre a mesma corrente na qual habitamos e da qual 
somos gerados, e que, cada vez mais, se envolve, complementa, interage e inter-
cambia com as narrativas e realizações visuais. Apontamos aqui um devir estéti-
co expressivo que não se reduz nem se ocupa apenas à palavra enunciada pela 
voz e pela escriturística. Mas que se pronuncia e avança eloqüente nas imagens 
que criamos, que veiculamos, que elegemos e defendemos, sejam estas ima-
gens sonoras, visuais, imagens gestuais, ou qualquer das imagens múltiplas que 
operam, decisivamente, nos diversos ambientes que tecem e urdem as tramas 
culturais da cidade, nas quais  predominam os fluxos visuais. 

Aponto aqui, a cidade mundo, a cidade país, a cidade discurso, tempo 
e espaço que resulta do paroxismo moderno das coletivizações humanas. A 
cidade cena que, se não açambarca, efetivamente, todos os acontecimentos 
humanos, certamente produz em suas territorialidades e territorializações os 
entendimentos e referências imprescindíveis às suas significações. É a cidade 
cultura, a cidade imaginal, aquela que, reitero, se de si não emana e não con-
tém todas as produções humanas, cabe-lhe, sem dúvida, a potência de enviesar 
seus sentidos e suas hermenêuticas e de, às suas visualidades, conferir super-
fície, nervura e profundidade. 

É essa aventada ‘cidade tudo’ o lócus dos desafios que interrogam a edu-
cação e os regimes de verdade que pretendem ordenar seu corpo e imagem. 
É, portanto na cidade trânsito, na cidade fluxo e devir que os desafios não se 
adiam e exigem da Educação respostas sem as quais não há possibilidade da 
sua atualização saudável, útil e conseqüente para os diversos sujeitos para os 
quais ela deve funcionar. A cidade tudo não seria uma instância universalista 
que viria contradizer a falência do absolutismo moderno. Pois, sob tal signo, são 
coletivizadas as diferenças, recuperado o múltiplo e o heterogêneo que cons-
tituem, na mosaicidade da diferença, base comum à condição humana. Seja o 
acontecimento dessa realização dado em qualquer versão que, atravessando a 
idéia de uma (im)possível individualidade, conduza às tessituras rizomáticas das 
visualidades que fazem fulgurar a cidade: das ciberconstruções ao humano de 
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carne vibrátil que ultrapassam as distâncias entre organismo e maquinário e se 
reinventam nas conexões instantâneas das mídias ultratecnologizadas. Às vezes 
imperceptíveis, as imagens ciborgueanas e seus jovens praticantes interrogam a 
cidade e evidenciam o anacronismo entrópico de muitas das suas ações políticas 
e truculências institucionais.

Partindo dos conceitos inicialmente apresentados, ou seja, a realização 
humana como trama de condições impensáveis para além da ambiência sim-
bólica e esta iminentemente imagética; as coletivizações humanas que além 
de serem instituidoras das cidades, têm as produções e negociações de suas 
visualidades como campo destacável de embate entre as diversas energias 
culturais que constituem as cidades; e da idéia de que, tanto a realização 
humana pessoal quanto coletiva resulta de ações ou conjuntos de ações cuja 
energia central é a experiência estética, encaminhamos a atenção para a cen-
tralidade da produção e fruição estética na feitura do que temos como mundo, 
vida, ou outro termo que sirva para dar conta de tudo que seja captável pelos 
nossos sentidos e elucidado, imaginado, ressignificado pelo nosso pensamen-
to. Se para grande parte da filosofia a condição humana é a busca permanente 
de sentido, aventamos que o sentido buscado, criado, imaginado terá sempre 
um corpo, uma plasticidade e é nessa órbita que defendemos a participação 
fundante da experiência e produção estética como força urdidora da tessitura 
humana. Experiência que a um só tempo se origina e dá origem a imagens e 
ao ato imaginal. 

Focando a territorialidade da educação, contemplamos o que temos como 
central neste universo, os estudantes. Esta eleição decorre do sentimento de que 
a reordenação, recriação ou outro deslocamento a favor da atualização produtiva 
e pertinente da Educação precisa recuperar o que raramente surge na teorização 
ou nos projetos de melhorias da escola, a despeito de toda a obra de autores 
como Paulo Freire e todas as citações que lhes são feitas. Se esses autores apon-
taram enfaticamente a centralidade dos que aprendem e a importância de se con-
siderar suas falas, posses e pertencimentos culturais investimos, nessa reflexão, 
a atenção a um dos aspectos da interlocução que movimenta a ação docente: o 
intercâmbio imagético entre professores e alunos e os produtos dessas trocas, 
aproximações, colisões, afastamentos e acolhimentos: a ambiência das imagens 
e seus discursos na poiesis educacional: o que vê quem nos olha, o que sabe e 
apreende quem nos ouve? O que ensina ou produz o olhar do professor e suas 
seleções e edições visuais?
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Panorama 2: escola, cidade mundo

Os tempos de então não parecem promissores. As perspectivas política, 
científica e teórica refletem as tessituras desses tempos: suspensão, inquietação 
discreta e cautela meio ao que restaram da fugaz euforia da libertação de para-
digmas e preceitos excessivamente limitadores. Entretanto, se os regimes de 
verdade que nos formaram já não são sustentáveis, dramaticamente instáveis 
são os planos de amparo epistemológico que a fuga daquelas certezas nos legou. 

No cotidiano da cidade, às vezes fervilhante, outras modorrento, a ins-
tituição escolar segue inalterada enquanto maquinário de controle, formata-
ção e coerção. Física e simbolicamente distante dos que nela são obrigados 
a estar, as escolas, a despeito de suas singularidades, parecem oscilar entre 
muitas tentativas de investimento metodológico sem alcançar um porto segu-
ramente promissor. Mal disfarçadas entre seus muitos movimentos de atua-
lização, as escolas populares continuam distantes do que prometeriam - es-
paços especialmente construídos para abrigarem jovens e crianças, os quais, 
mediados por adultos especialmente formados para tal função, juntos se de-
dicariam à produção de conhecimento, à descoberta e criação do mundo, via 
o encantamento e engajamento coletivos. Contudo, o que se sobressaí nesses 
cenários é a redução de tudo à mera imposição de ordenações estéreis ou de 
produção inadequada, ou insuficiente, o que leva a um tédio cada dia mais 
violento e narcotizante. 

Enquanto a educação escolar parece partir eternamente de uma única 
(e sempre a mesma) plataforma de entendimento do mundo e da vida para 
alcançar os estudantes, estes, por sua vez, em sintonia com as produções 
contemporâneas de toda ordem, vão adensando seus mundos em um corpo 
de diversidade complexa e desafiadora como é escancarado em suas visu-
alidades. Esses jovens inalcançáveis pelas artimanhas educacionais, apre-
endem e ensinam mundos e vidas muito diversos do que a educação e seus 
contratos epistêmicos sustentam como legítimo e fazem as cores da cidade 
contrastar com a visualidade institucional da escola ainda lamentavelmente 
monocromática.

No nosso trabalho docente, as ações ordinárias, bem como as de destaque 
oficial que abarcam currículos, políticas e práticas organizadoras do personagem 
professor, diagramam a territorialidade de sua autofágica atuação na qual o per-
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sonagem aluno é quem menos conta. Ainda que lhe coubesse o papel central, 
este personagem é, nessa condição, centrifugado, o que resulta em sua imagem 
difusa e aplainada, perdida na negação de sua diversidade e complexidade, via 
de regra, absorvida pelo maquinário de pasteurização da diferença. 

O distanciamento entre professores e alunos é, flagrantemente, percebido 
na nulidade do aproveitamento do que sabem e produzem os segundos em favor 
da predominância quase sempre inquestionável, dos supostos saberes dos pri-
meiros. Cujo compromisso maquinal é manter, reafirmar e disseminar. Embora 
esses tais saberes curriculares, tal como todos os demais, sejam permanente-
mente contaminados pelas crenças pessoais, experiências, desejos e regimes 
de fé daqueles que os criam, transportam e manipulam, a sua circulação ainda 
exclui questões cruciais  à uma educação na intensidade cobrada pela atualida-
de.  No máximo, as abordagens são superficialmente conduzidas, como se pode 
observar em relação às imagens, à arte, seus contextos e utilizações políticas, às 
questões de gênero, os afetos e estéticas do corpo, o erótico, o pornográfico e 
seu papel político e significações atuais.

Contudo, a vida escolar se reduz à entropia sugerida acima. Certamente 
que a rebeldia do cotidiano dilui se não todo, muitas vezes, partes nevrálgicas 
das rotinas mais drásticas da escola. Pois, penetra na amálgama das práticas 
escolares altera sua ordem, funcionando como elemento diluidor e limitador das 
consequências mais nefastas. Assim, de onde se esperaria controle e coerção, 
emergem criações e fugas. Onde a repetição é oficial, o inusitado irrompe e sur-
preende. Onde a imagem é regulada pela permanente repetição, o cotidiano al-
tera, destroça, adultera, mesmo que na fugacidade tática (Certeau, 1994). Pois, 
mesmo que fugaz, provisório, e quase sempre meio às ações dos alunos na sin-
tonia dos seus mundos, do que pode ser denominado ‘cultura juvenil’, imagens 
visuais se interpõem à visualidade autoritária da escola.

Na perspectiva desta reflexão, a denominação ‘cultura’ não postula ou alu-
de à uniformidade ou qualquer territorialidade estável e estabilizadora. Sem di-
mensões e limites fixáveis e identificáveis a ‘cultura é mistura’ (Santaella, 2003), 
fluxo e devir. Assim, a cultura, ou as culturas, dos jovens destacam-se pela con-
taminação e troca, como é constatável em suas produções visuais. É mistura de 
condições sociais, muitas vezes antagônicas, plurais e contrastantes. É mistura 
de movimentos, de descobertas e experiências. É também mistura de transitorie-
dades, ou seja, é o estado de suspensão à beira ou limite de uma nova condição. 
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Tal complexidade deve ser bem compreendida em benefício das relações 
discentes e docentes e as imagens que esses atores da educação formal produ-
zem, e com as quais conduzem suas relações cotidianas, indiciam e afirmam o 
acontecimento da vida nas escolas e definem a validade de sua produção. 

Ao mesmo tempo em que apontamos a indiferença à qual os jovens são 
relegados nas práticas escolares, convém sublinhar que essa indiferença é tradi-
cionalmente disfarçada, porquanto ocultada por dispositivos hábeis na condução 
dos olhares e na edição das imagens. Qualquer leigo ou educador afirmará, sem 
pestanejar, que o aluno é o sujeito mais importante da escola, muito embora, na 
prática, a maioria dos adultos responsáveis pelo funcionamento das escolas não 
reitere sempre que ‘todo aluno é igual’, sobretudo em relação aos aspectos desa-
bonadores e desqualificantes. 

Entretanto, distante das práticas cotidianas, as reflexões sobre a edu-
cação manifestam interesse pela juventude, interesse que não se deve neces-
sariamente ao que a mídia defende em suas habituais reduções a favor de 
projetos mercadológicos e políticos. O jovem e seus mundos, os jovens e suas 
realizações e aspirações interessam por sua importância no país, que, por sua 
vez, é uma nação jovem e ‘pancultural’. Se a contemporaneidade planetária 
expõe instabilidades caracteristicamente juvenis – contraste, irregularidade e 
mutação – essas mesmas características também identificam o país que con-
tém os jovens aqui pensados.  

A velocidade e intensidade dos fluxos comunicacionais e culturais de-
correntes dos constantes avanços da tecnologia e suas ofertas de usos e aplica-
ções - sempre sintonizadas com a intensa exploração do mercado - envolvem, 
conectam e evidenciam aspectos que indiciam certa superficialidade das so-
ciedades contemporâneas. As redes de informação mercadologizada oferecem 
uma epiderme de virtualidade, mutabilidade e imagética que sugere e investe 
na semelhança uniformizada da juventude. Esse fluxo abstrai da juventude 
suas interseções, afastamentos e coincidências culturais, sociais e epistêmicas. 
Contudo, enveredando pelas relações entre a Educação, a produção cultural 
e acontecimento existencial do universo juvenil e dirigindo a atenção às re-
alidades da escola pública e de seus protagonistas, será possível alcançar os 
urgentes entendimentos sobre as relações entre professores e alunos, entre o 
mundo juvenil e o adulto nas escolas, entendimentos indispensáveis a reconfi-
guração atualizadora do sentido da educação formal. 
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Panorama 3: os jovens

Os jovens da escola pública a princípio como qualquer jovem, se encontram 
cercados por riscos específicos e sujeitos às condições nem sempre favoráveis 
que, aos educadores, interessam, sobremodo, deslindar. É sabido que discorrer 
sobre uma suposta condição única e universal dos jovens é de inutilidade diame-
tralmente oposta à importância de considerar e valorizar as práticas e realizações 
juvenis na contemporaneidade. Diante dos desafios vividos na educação pública, 
percebemos que o destaque político do jovem não pode ser negado, nem sua exis-
tência pode se reduzir à oscilação entre seu confinamento no consumo ou o des-
carte social. A vida do jovem brasileiro enfrenta problemas semelhantes em todas 
as áreas urbanas e rurais a despeito das marcas pertinentes aos pertencimentos 
culturais locais. Os desdobramentos das vidas juvenis se dão em função dos en-
frentamentos diversos, desde os resultantes das políticas oficiais quanto aos re-
lacionados às decorrências das suas práticas culturais específicas e particulares. 

Alvo das investidas mercadológicas e de certa indiferença quanto à sua 
efetiva futura participação política, a juventude ainda vive as decorrências de 
nossa ancestralidade escravocrata. Enquanto o futuro dos jovens filhos das clas-
ses favorecidas se mantém mais assegurado, o destino dos jovens das classes 
periferizadas (em relação à centralidade das benesses sociais), o da maioria dos 
estudantes das redes escolares públicas, é cada vez mais incerto. Imagens di-
fusas, imagens descartadas, são, entretanto, muito mais do que a caricatura do 
desfuturamento. Seus modos de ver e criar produzem a linha de fuga ao que a 
avaliação habitual os reduz. Justo o que os olhares que os professores parecem 
não captar. É nesse intercâmbio fraturado de olhares que as construções imagé-
ticas dos estudantes e dos professores acontecem, escorrem e dispersam.

Enquanto o mundo professoral parece não escapar da reedição constante 
do mesmo olhar sobre os estudantes e desse processo resulte a banalizada ima-
gem de um contínuo processo de precarização da civilidade, o que os olhares 
dos seus interlocutores silenciados pela indiferença e preconceito produziriam? 
Enquanto os primeiros em seu ‘adultismo’ parecem crer que os graves proble-
mas da educação são superáveis via soluções metodológicas e jamais aventem 
guinadas filosóficas que venham a provocar rupturas e reconfigurações não pre-
viamente programáveis, os jovens parecem levar a vida na fugacidade dos acon-
tecimentos prazerosos, nos limites que a sociedade contemporânea lhes impõe, 
à sombra de Dionísio (Maffesoli, 2004) recuperando o prazer, o gozo estético e as 
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afetações sensuais há muito rejeitadas pela fábrica do saber legítimo, que seria o 
lado adulto das escolas. Se dedicarmos atenção mais generosa às performances 
juvenis confirmaremos que Dioniso se mostra mais atuante (idem, 2004) nas la-
cunas do ordenado, no abandono do institucional. Se pouquíssimas oportunida-
des de lazer e proteção são ofertadas aos jovens no programa da cidade, só lhes 
resta a fruição das pegadas cotidianas. Uma vida como processo produtivo de 
sucessivas experiências estéticas, para além do que disso entende o sistema das 
artes ou a cultura culta, os jovens são arteiros artífices do que olham e suas pro-
duções de breve permanência indiciam como vêem quem os olha. Esses jovens 
arteiros que vivem na pegada, nada querendo saber sobre legitimações, refazem 
a cidade e desafiam a Educação anacrônica em seus pressupostos de cidadania. 
A potência incontrolável da cultura do jovem tem aqui seu paroxismo. Se a Arte, 
excessivamente condicionada ao seu sistema próprio muito mais afeto e afeito 
ao mercado do que às sintonias espontâneas das culturas, não a percebe, outros 
campos do conhecimento não deveriam desprezá-la. A potência existencial des-
sa turba nômade escala monumentos, prédios e demais partes da cidade para 
deixar suas estranhas marcas onde a nossa vista, habituada com as visualidades 
e entendimentos de rodapé, mal consegue alcançar. 

Oferecem-nos os jovens, sempre ‘delinquentes’, indícios valiosos sobre 
o que a cidade faz dela própria, o que a Educação não faz e o que poderia fazer.  
Mesmo diante deste manancial de possibilidades, a exemplo da Arte, as culturas 
‘adulta e cultivada’, em seus processos de auto-preservação, mantêm distancia-
mento, mantêm sua opção pela distinção, ou seja, sua belicosa superioridade. 
Sobre este processo de proteção, de assepsia, ou melhor, de distinção, convém 
destacar a atualidade da seguinte assertiva:

‘compreende-se que a maneira de usar bens simbólicos e, em particular, 
daqueles que são considerados como os atributos da excelência, consti-
tui um dos marcadores privilegiados da ‘classe’, ao mesmo tempo que o 
instrumento por excelência das estratégias de distinção, ou seja, na lin-
guagem de Proust, da ‘arte infinitamente variada de marcar distâncias’. 
(Bourdieu, 2007, p. 65)

Não se trata, portanto, de operações inócuas, mas de estratégias bélicas 
com decorrente violência simbólica que ordenam e mantêm um olhar sobre ou-
tros, que conservam o desencontro permanente entre aqueles que olham e os que 
não são vistos. Enquanto as outras lógicas, as dos bárbaros, as outras estéticas, 
as dos nômades, continuarem sendo identificadas e localizadas apenas nas fran-
jas da periferia e não implicarem em alguma ameaça ou desconforto às eleições 



1021

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

culturais dominantes, não lhes será dirigidas agressões mais severas. Seus par-
tidários e praticantes serão tidos como previsíveis, embora lamentados, desvios 
da ordenação social global. E, portanto, não será aventada a possibilidade desses 
sujeitos serem autores de qualquer saber ou criação legitimável. Entretanto, as 
redes sociais não se reduzem ao que dela se escolhe observar e as relações entre 
sujeitos sempre extrapolam os limites que se lhes queira impor. Evidentemente, 
as cidades propiciam e estimulam múltiplos e frequentes encontros, nem sempre 
consoantes. Nas suas franjas e limites, nas suas dissonâncias, nos recortes de 
suas fronteiras simbólicas e concretas, clandestinamente, desautorizadamente e 
sem avisar, se desenvolvem novos sentidos que dão cor e movimento aos coleti-
vos, especialmente os juvenis. Coletivos intercambiantes cujas maneiras e modos 
de atuar ainda não fazem parte dos saberes oficiais da escola. 

Esses coletivos se caracterizam pela força de união e não implicam em 
impermeabilidade ou fronteiras fixas. Fazem das imagens da linguagem e das 
imagens visuais a experiência que inaugura cada dia. Transbordam-se em novas 
formas visuais, prazeres e fruições, para os quais vocabulários inusitados são 
criados e habitados. Nos interstícios entre os diversos mundos da cidade, se en-
tregam às experiências e acontecimentos que a ‘pegada’ epistêmica dominante 
nas escolas parece decidir não tentar alcançar e assim não enfrentar o doloroso 
processo de negociação de suas verdades e dos limites de sua potência. 

Os jovens, por um lado categoria cada vez menos definível em virtude 
do avanço das tecnologias a serviço dos jogos das aparências e das imagens e 
por outro invisibilizados em virtude das ofensivas políticas da cidade, fazem das 
fraturas territoriais e das fragilidades do sistema de valores hegemônicos o opor-
tuno berço de suas criações estéticas e experiências existenciais. Os jovens e as 
juventudes invisibilizadas por alguns e fulgurantes meio aos seus pares fazem 
dos não lugares resultantes da indiferença e da apartação os espaçotempos dos 
seus palpáveis acontecimentos.

Indiferentes a tudo que lhes é antagônico, como o são os discursos adul-
tocêntricos, fazem da vida uma permanente obra estética. A arte para além da 
arte dos jovens mostra que seus autores, por sua vez, para além dos efeitos da 
centrifugação social, não se aquietam nos seus lugares de destino supostamente 
previstos. Encontram, às vezes por acaso, às vezes taticamente, espaços cujas 
vocações oficiais desaparecem com suas presenças inesperadas. E nesses en-
contros, fulguram suas culturas, a vitalidade de quem nada tem a perder, por 
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nada ter ganhado. Abandonam ou nem experimentam os seus “devidos luga-
res”, e nem notam tais determinações ou condenações, e se o fazem, mais se 
divertem do que se ofendem com as nomeações que lhes pretendem arremessar 
ao compreensível: incivilizados, delinquentes, vândalos,etc. Esses jovens cujos 
olhares nos interrogam ou não nos notam também parecem deplorar as inicia-
tivas salvadoras daqueles que só querem o seu ‘bem’, o bem da juventude dada 
como perdida, geração sem futuro. Um bem que não implique efetivamente em 
ouvi-la, vê-la e sentir seus cheiros e muito menos em reconhecer a participação 
na responsabilidade por suas agruras. Um bem, cuja aplicação não implique 
em nenhum desvio das verdades consolidadas, das certezas convenientes nem 
da partilha concreta de qualquer benesse material ou simbólica que refestelam 
aqueles que o praticam, um bem que não dispensa a sujeição incluída no agra-
decimento servil sem o qual é turvado o olhar do bem.

Panorama último: ouça-me e me verás!

A fabricação do olhar dos professores e dos alunos entre si depende de 
condições para além do universo visual. Pensamos que a visibilidade dos indiví-
duos em certos momentos depende mais crucialmente das suas falas e da escuta 
a eles destinadas do que da mera aparição restrita à visualidade. Pois, a imagem 
pessoal ganha forma, cor, volume e pregnância na medida do acolhimento da 
fala, do enunciado do sujeito a ser visto. Na era das imagens, parece contraditó-
rio que a força destas dependa da fala. Embora as imagens dispensem as pala-
vras, essas efetivamente podem ressignificar facilmente as outras. Por mais que 
algumas imagens de fato falem mais que muitas palavras, são também os discur-
sos verbais e seus enunciados que frequentemente formatam e vitalizam as pro-
postas e verdades visuais. A palavra ouvida faz a professora gordinha e mal en-
carada revelar-se a mais querida orientadora; faz do aluno inicialmente relegado 
ao temível estereótipo do delinqüente padrão revelar-se um adorável aprendiz. 
Entretanto, a visualidade ganha terreno em função da lógica de ordenação dos 
espaços e tempos, sempre separados, da escola idealizada pela modernidade. 
Na medida em que as palavras proferidas por ambas as vozes centrais do seu 
universo, adultos e jovens, alcançam cada vez menos os seus destinatários.

No campo de batalha da palavra enunciada, que aqui reduzimos a insti-
tuição escolar, a atuação docente é comprometida e tensionada por várias forças 
muitas vezes em posições opostas. O aparentemente inexpugnável compromis-
so com um programa é o tempo todo posto a prova pela rebeldia do cotidiano 
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(Oliveira, 2003). A atuação docente ante os desafios e obstáculos que reconfigu-
ram, continuamente, a vida escolar redesenha, por sua vez, a imagem do profes-
sor. Imagem oferecida com toda nitidez aos alunos: da franqueza, do desdém, 
da indiferença, da desesperança ou desencantamento e às vezes, surpreendente 
vitalidade, animação, bom humor, proteção, afetação. 

Quem os olha, os alunos sem olhares traduzidos, sequer reconhecidos 
como atos autorais, sequer apreendidos ou captados, operam continuamente a 
edição das imagens dos professores, imagens que serão utilizadas para melhor 
compreender e avaliar os mundos dos quais são, querendo ou não, conscientes 
ou não, porta-vozes. Suas narrativas, o entendimento e humor dos quais são 
os autores, fornecerão os elementos decisivos para a composição do que vêem 
aqueles que não são vistos. Assim como contribuem, os elementos apontados, 
com a cor, o volume, a densidade e a ordenação estética e ética da própria ins-
tituição escolar. As imagens fabricadas das relações entre estudantes e profes-
sores resultam de suas muitas tensões, do desequilíbrio das expectativas, das 
distâncias e aproximações das sintonias culturais, do respeito e consideração 
pelos acervos culturais postos em jogo, das possibilidades de compreensão e 
apreensão de valores e vocabulários, da flexibilidade e elasticidade dos dispositi-
vos comunicacionais, meio aos quais está até o reconhecimento da incapacidade 
de compreender algumas coisas sem necessariamente inviabilizar os canais de 
encontro.  

Para investigar o que produzem uns e outros e os processos de elabora-
ção das imagens de uns pelos outros, é preciso pavimentar percursos e deflagrar 
iniciativas que além de propiciarem a elucidação das relações entre mestres e 
aprendizes, poderão facilitar a reconfiguração do sentido desses termos, e nesse 
mesmo movimento apontar caminhos para o reencontro da instituição escolar 
com o tempo de agora. Um tempo que aposentou as metodologias fixas, um tem-
po que convoca e instiga a coautoria coletiva. Um tempo que interroga a posse 
individual seja lá da obra que for. Um tempo que reinventa a juventude, redese-
nha os jovens e lhes possibilita a nunca antes experimentada capacidade e liber-
dade de inventar a vida. Se o resultado dessa aventada liberdade e capacidade 
é constantemente considerado condenável, apontado como indisciplina, vanda-
lismo, hedonismo excessivo, e outras práticas reprováveis, convém avaliarmos 
a  crucial participação do universo adulto e gestor dos programas dominantes 
nesses resultados e a validade de tais julgamentos. Convém, da mesma forma, 
avaliarmos quais os insumos e espaços que são legados aos jovens e à formação 
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da juventude contemporânea, sabidamente tecida por diferentes tramas, perten-
cimentos transitórios e em trânsito, fluxos de afetos e plasticidade extrema dos 
desejos. Pois estamos, querendo ou não, diante de uma juventude cujos olhares 
diversificados e intercambiantes partem e operam com movimento em franco 
contraste e inegável oposição aos sistemas reguladores da educação e da forma-
tação dos sujeitos como temos mantido já há algum tempo.

A atualidade planetária não é redutível a uma única característica. Se po-
demos considerá-la a era das imagens, também podemos defendê-la como o 
tempo das incertezas e das transfigurações, o tempo da movimentação e das 
tribos. O tempo da radical iconoclastia, o que não significa, entretanto, o aniqui-
lado abandono meio aos despojos das certezas e verdades de um passado, hoje 
aparentemente ingênuo.  O tempo das tribos também é o tempo das invenções 
de possibilidades coletivas moduladas pelas realizações individuais, a vida como 
feitura estética, a vida como tatuagem da diferença. Jogos imagéticos os quais 
exigem que as nossas expectativas e verdades particulares se alarguem para 
melhor fruir e usufruir do acontecimento do outro, e responder às instigações 
estéticas do não idêntico. A potência sensual da diferença, seja no campo das 
ideias, das artes ou das insignificâncias cotidianas,faz da vida a vida. E quanto ao 
que toca a vida nas escolas, disponibiliza a conexão entre alunos e professores, 
entre jovens e jovens, entre jovens e adultos, entre imagens encarnadas e corpos 
imagéticos e imaginados. 

Destacamos assim, que o papel do jogo dos afetos, das sensibilidades, 
criações e escolhas estéticas está posto como imanência da contemporaneidade 
de cujos desafios não escapam nem de quem olha nem de quem é visto pelos que 
não são considerados. E sob a ordenação racional das ideias e argumentações 
- ainda postuladas por boa parte da educação formal - ordenação, que contras-
ta com os pensamentos que provoca, se pronuncia evidente, eloquente na sua 
gagueira deleuzeana, o descontrole de tudo que se julgou e se quis controlar na 
oficialização da formação escolar, que para além de inegáveis importantes reali-
zações ainda tem sido palco privilegiado da coerção e do aniquilamento. Aniqui-
lamento de presenças e de perspectivas duramente realizado por meio da edição 
dos olhares e da epistemologia da cegueira, não no apagamento da juventude, 
mas de tudo que os regimes de fé da escola descartam por não compreender, 
julgar açodadamente nefasto ou simplesmente não perceber. Entretanto, meio às 
suas façanhas os jovens inalcançáveis pelos olhares hegemônicos criam o mun-
do e nestes alocam seus parceiros e seus opositores. Resta aos professores, na 
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escolha de seus trânsitos e pertencimentos, a luta pela localização e formatação 
das suas imagens. O que também significa decidir que tipo de afetação estarão 
oferecendo aos donos dos olhos que os olham e os vêem.
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Resumo
O presente trabalho discorre sobre o desenvolvimento de objetos de aprendi-
zagem em artes. Tendo em vista que a utilização do meio digital como forma de 
expressão da arte é cada vez mais significativa. Torna-se imprescindível pensar 
em como aproveitar o potencial tecnológico e comunicacional tanto dos recursos 
disponíveis quanto da produção dos artistas computacionais tendo por finalida-
de os processos de aprendizagem. Como o desenvolvimento do material digital 
é também parte de um processo de criação, o objeto de aprendizagem já possui 
áreas potencialmente abertas para receber os demais complementos modulares. 

Palavras-chave: arte/educação, educação a distância, objetos de aprendizagem

Abstract
This work is on the development of learning objects in arts because the deve-
lopment of digital means in arts is progressing. There is a need to benefit from 
the technological and communicational potential from the available resources as 
well as from the production of computational artists  with the aim on learning 
processes. As the development of the digital material is also part of the process 
of creation, the learning object already has open areas to receive the remaining 
modular complements. 

Key words: art/education, education online, learning objects

Introdução

A partir da implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), 
passa a ser exigida a formação em Artes para que o professor possa lecionar a 
disciplina nas escolas, que inclua a teoria e a prática artística, integrando artes 
plásticas, música e teatro. A formação em Educação Artística torna-se então in-
suficiente para cobrir os requisitos demandados destes professores.

Acena-se para a necessidade de uma formação contextualizante que leve o 
aluno a refletir criticamente sobre a arte, aliando teoria e prática. Lowenfeld (1977) já 
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defendia que, num sistema educacional equilibrado, a capacidade criadora potencial 
do indivíduo desabrocha à medida que o pensamento, o sentimento e a percepção 
são igualmente desenvolvidos. Osinski (2002, p.96), anos depois, completa este pen-
samento ao afirmar que “a função da escola seria estimular cada aluno para que, 
identificado com suas próprias experiências, desenvolvesse o máximo os conceitos 
que expressam seus sentimentos, suas emoções e sua sensibilidade estética.” 

Surge, neste contexto, a preocupação em realizar a formação dos pro-
fessores focando a nova realidade do ensino de artes no país. Muitos professo-
res que atuavam na área não possuíam sequer formação superior, tornando-se 
necessária a criação de cursos de formação voltados especificamente para os 
professores que atuavam no mercado, bem como para aqueles que pretendiam 
tornar-se professores de artes. Para conseguir realizar a formação continuada 
dos professores em ação e para que fossem oferecidas licenciaturas dentro dos 
novos moldes, surgiram cursos na modalidade a distância em artes com o in-
tuito de cobrir a grande demanda, além de levar estes conhecimentos a grande 
parte do vasto território nacional. Exemplos destas formações encontraremos 
nos cursos oferecidos como o Pró-licenciatura (Programa de formação inicial 
para professores em exercício nas redes públicas de ensino nos anos/séries fi-
nais do Ensino Fundamental e ou no Ensino Médio – http://www.arteduca.unb.
br/pro-licenciatura), na licenciatura em Artes pela UAB (http://www.uab.unb.
br/), bem como a oferta de cursos de especialização em Artes Visuais, tais como 
Especialização em Artes visuais: Cultura e Criação, pelo SENAC (http://www.
pos-ead.senac.br/c_arte/home.html), ou Arteduca: Arte, Educação e Tecnologias 
Contemporâneas (http://www.arteduca.unb.br/).  

Observou-se também o surgimento de cursos livres em artes a distância 
com foco na integração de teoria e prática. Estes cursos acabam por ser os gran-
des laboratórios de possibilidades e de experimentações do ensino de artes a 
distância. Pode-se citar, entre outros: deFátima atelier (http://www.defatima.com.
br/saladeaula/), DesignTotal Cursos online (http://www.designtotal.com.br/), e 
curso de pintura em tela online (http://www.evasoares.com.br/). 

O ensino de artes a distância apresenta alguns diferenciais, por ser ne-
cessariamente um curso teórico-prático. Surgem, então, estudos e pesquisas 
voltados para o desenvolvimento de recursos, de ferramentas e de metodolo-
gias que privilegiassem o ensino e a aprendizagem a distância no contexto das 
artes. Neste artigo, focamos no desenvolvimento e na viabilização de objetos de 
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aprendizagem em artes, integrando ferramentas e outros recursos que possam 
agregar qualidade aos cursos a distância.

Particularidades do Ensino a distância.

A Educação a distância, EaD, é vista como uma solução tanto para a for-
mação e atualização de profissionais, proporcionando economia de tempo e 
espaço, além de possibilitar maior aproveitamento dos estudos ajustando-os 
à disponibilidade destes recursos. É uma modalidade educativa em constante 
expansão devido ao desenvolvimento de tecnologias, especialmente na área de 
informática e telecomunicações. Vincula-se a recursos comunicacionais que fa-
cilitem a transmissão de conteúdos e a construção de diálogo entre as partes in-
teressadas, visto que faz uso destes recursos para compartilhar conhecimentos 
e informações, buscando a mediação do processo de ensino-aprendizagem.

Esta modalidade educativa caracteriza-se essencialmente por oferecer estu-
dos autônomos, com flexibilidade de tempo e de espaço para que os alunos optem 
por quando e onde aprender, e isso sem falar na maior diversidade de informações 
que podem ser veiculadas e trocadas com a utilização de recursos tecnológicos.  

Segundo Moore (apud BELLONI, 2001), a Educação a Distância é definida

como a família de métodos instrucionais nos quais os comportamentos 
de ensino são executados em separado dos comportamentos de aprendi-
zagem, incluindo aqueles que numa situação presencial (contígua) seriam 
desempenhados na presença do aprendente de modo que a comunicação 
entre o professor e o aprendente deve ser facilitada por dispositivos im-
pressos, eletrônicos e outros. (MOORE apud BELLONI, 2001, p. 25)

Nesta modalidade de ensino, é possível que pessoas dispersas geografi-
camente e em horários distintos cumpram o programa e o cronograma proposto 
utilizando-se de ferramentas de comunicação síncronas e assíncronas para inte-
ração com o professor e com os colegas. Posteriormente, Moore (apud BELLONI, 
2001, p.26) haveria de complementar sua definição afirmando que a EaD “é uma 
relação de diálogo, estrutura e autonomia que requer meios técnicos para me-
diatizar esta comunicação”. 

Assim, o domínio de tecnologia como mediador neste tipo de aprendiza-
gem torna-se essencial, bem como a formação dos profissionais que atuam ou 
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pretendem atuar educacionalmente com estas tecnologias. Não é a tecnologia 
que garantirá a qualidade desta modalidade educativa, mas o domínio das tecno-
logias da comunicação e da informação (TICs), bem como das tecnologias educa-
cionais (TE) são o ponto de partida para o alcance desta qualidade.

A EaD tem, portanto, como objetivo principal alcançar um público que 
não teria acesso a essas informações, ou aos cursos oferecidos, sem ser desta 
forma. Basta dizer que um número cada vez maior de jovens e de adultos par-
ticipa de atividades que ocorrem no ciberespaço, onde ocorrem os momentos 
de aprendizagem. 

A modalidade a distância expande quantitativamente, procurando estru-
turar-se qualitativamente, para representar uma real democratização do ensino. 
No entanto, já é possível confirmar que o desenvolvimento das TICs permitiu a 
maior acessibilidade ao conhecimento/saber por parte de um maior número de 
pessoas. A aproximação das pessoas distantes no espaço e a comunicação em 
tempo real via Internet transformaram em realidade a sociedade globalizada. O 
aproveitamento desses recursos na EaD passou a ser de fundamental importân-
cia para garantir rapidez no acesso e feedback dos dados recebidos e enviados, 
facilitando a comunicação entre as partes interessadas, além de possibilitar a im-
plementação de novos sistemas que venham a promover uma qualidade maior 
para os cursos ministrados à distância. 

Litwin (2001, p.79) afirma que “adaptar-se aos desenvolvimentos tecno-
lógicos resulta na capacidade para identificar e pôr em prática novas atividades 
cognitivas”. A diversidade de ferramentas e recursos disponibilizados nos am-
bientes virtuais de aprendizagem permite elaborar aulas criativas e materiais 
instrucionais que auxiliem o estudante em seu processo de aprendizagem.

Este processo de ensino e de aprendizagem, em EaD, ocorre nos ambientes 
virtuais de aprendizagem que foram estruturados para que os estudantes tenham 
acesso ao conteúdo instrucional, acompanhados por um tutor que irá mediar essa 
aprendizagem, orientando-lhes e abrindo caminhos para que aprendizagem signi-
ficativa. A necessidade de um tutor que acompanhe os usuários da plataforma de-
monstra a importância que tem os profissionais da área dominarem as tecnologias 
com as quais operam. Mas não basta um tutor experiente e que tenha domínio das 
tecnologias utilizadas na plataforma, é importante que o curso tenha sido estrutu-
rado, desenvolvido e implementado por pessoas capacitadas.
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Este estudo surge com o intuito de analisar os recursos e ferramentas 
utilizados nos cursos de artes oferecidos em ambiente Web. Com a expansão 
do ensino de artes e com a necessidade de também garantir formação de do-
centes em arte-educação, torna-se importante focar os recursos e ferramentas 
dos ambientes virtuais de aprendizagem para que os mesmos possam garantir o 
diferencial que as artes requerem.

Ensino de Artes a distância 

A compreensão de que a manifestação artística é multifacetada, não pos-
suindo valores hierárquicos condicionados ao seu caráter mais erudito 
ou popular, tem sido de grande importância para que se vislumbre, para 
a arte-educação, novos caminhos mais afinados com as realidades socio-
culturais das diferentes comunidades. (OSINSKI, 2002, p.115)

O ensino de artes a distância oferece muitos desafios, em função da ade-
quação entre o que é desejável, o que é possível e o que é exequível. Na Web, 
encontram-se cursos que exploram ferramentas e recursos presentes nos am-
bientes virtuais de aprendizagem, adaptando-os às necessidades de cunho teó-
rico e prático do campo das artes. Neste sentido, existem cursos experimentais 
ministrados por artistas (docência online independente), cursos organizados e 
oferecidos por professores universitários (regra geral associados à disciplina mi-
nistrada presencialmente), e cursos com certificação realizados por instituições 
de ensino (extensão, graduação e pós-graduação).  

Antes de discutir sobre as ferramentas e os recursos da modalidade a 
distância, refletiu-se sobre as questões mais amplas que permeiam o ensino da 
arte: (1) Como os alunos aprendem arte; (2) O que é importante ser ensinado em 
artes; (3) Como os conteúdos de aprendizagem em arte podem ser organizados. 
Estas questões norteiam a estruturação do curso, em qualquer modalidade de 
ensino. Mas privilegiando neste momento a educação a distância, entende-se 
que a Abordagem Triangular do Ensino de Arte pode ser aplicada a um ambiente 
virtual de aprendizagem – AVA, a sala de aula virtual de um curso a distância.

A Abordagem Triangular do Ensino de Arte é adequada a EaD por com-
partilhar com esta modalidade características como ser construtiva, interacionis-
ta, dialogal, multiculturalista. Segundo Rizzi (2008, p.337), a Abordagem Trian-
gular “postula que a construção do conhecimento da arte acontece quando há o 
cruzamento entre experimentação, codificação e informação”.  Este cruzamento 
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ocorre a partir das ações básicas a serem realizadas no relacionamento com a 
arte: fazer arte, contextualizar e ler obras de arte. 

A autora explica que esta abordagem permite uma interação dinâmica e 
multidimensional entre as partes e o todo e vice-versa, do contexto do ensino da 
arte, ou seja, possibilita o inter-relacionamento das três ações básicas: ler, fazer 
e contextualizar e o inter-relacionamento das ações decorrentes: decodificar, ex-
perimentar, refletir e informar. O diagrama abaixo apresenta as inter-relações 
possíveis e permite que se estruture ferramentas e recursos do AVA que explo-
rem estas ações e suas relações.

Os cursos oferecidos na Web buscam explorar as inter-relações propostas, 
aliando teoria e prática. Entretanto, para Santos (2007), EaD em Arte de qualidade 
requer que os pontos abaixo sejam satisfeitos, contudo nem sempre isso é possí-

vel, tornando-se necessária a adaptação em função dos recursos disponíveis. 

a) arte/educadores preparados para EaD;

b) projeto político-pedagógico;

c) tecnologia adequada à área: vídeos, câmeras digitais fotográficas e fil-
madoras, computadores com configurações atuais para docentes e discentes, 
laboratório de multimídia;

Diagrama 1 - Esquema da Abordagem Triangular (RIZZI, 2008, p.345)
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d) materiais instrucionais: textos e apostilados de apoio;

e) metodologia educacional ativa, centrada no educando; 

f) mídia de armazenamento disponível (DVDs, CD-ROMs) com conteúdos;

g) produção e avaliação continuada de criação em cultura digital: portfólio 
digital, vídeo folio, web produções, produções de artes visuais em exposições 
coletivas presenciais;

h) discentes e docentes como usuários avançados, conhecimentos de 
Windows, Linux, sistemas operacionais e de edição de imagem e de texto;

i) trabalhos de grupo em rede;

j) interação telemática entre discente e docente;

k) plantão de dúvidas via sistemas de interação on-line, tais como MSN (chat);

l) ambiente virtual que favoreça o uso predominante de audiovisuais;

m) biblioteca audiovisual;

n) secretaria altamente eficiente;

o) estágio supervisionado com uso didático de tecnologias contemporâneas;

p) materiais didáticos impressos de alta qualidade, cursos personalizados.

Santos apresenta o que seria o ideal, sabe-se, porém, que o real encontra-
-se ainda distante de atender a todos os requisitos indicados. Foi possível verifi-
car, em diferentes cursos online voltados para o ensino de Artes como é possível 
alcançar resultados positivos sem que se apresente uma estrutura completa.

Em análise de recursos e ferramentas utilizados em cursos de artes, ob-
servou-se que além dos tradicionalmente usados, tais como fórum, envio de ta-
refa, chat, wiki, questionário, disponibilização de vídeo, áudio, pdf, arquivos de 
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texto e imagem, recorre-se também ao uso de blogs, galerias virtuais, tutoriais, 
aulas em tempo real via MSN ou skype e em algumas poucas ocasiões encontra-
mos os objetos de aprendizagem em artes.

Pensando tanto na integração de recursos digitais, quanto na importância da 
construção do conhecimento para o processo de ensino e aprendizagem que adota-
mos neste trabalho conceituamos objeto de aprendizagem como recurso digital gra-
nular, que agrega diferentes componentes midiáticos que permita sua reutilização. 
Por outro lado, deve possuir estrutura completa – princípio, meio e fim –, permitindo 
sua adoção como recurso complementar no processo de ensino e aprendizagem, 
tanto como suporte ao ensino presencial quanto ao ensino a distância. O OA deve 
possibilitar que o aluno construa e avalie seu aprendizado na medida em que per-
corre as telas do objeto, tornando significativa sua aprendizagem.

Porém, mesmo agregando teoria e prática, outros fatores tornam este re-
curso vantajoso ao processo de ensino e aprendizagem.

Objetos de aprendizagem em Artes 

Pedagogicamente o objeto de aprendizagem torna-se interessante por per-
mitir a simulação e a prática, visto que conteúdo instrucional e objetivos são 
encontrados em outros materiais midiáticos disponíveis como recursos da tec-
nologia educacional. O aluno não apenas estuda os conteúdos disponibilizados 
como também têm a oportunidade de verificar sua aprendizagem por meio de 
atividades práticas, simulações e/ou auto-avaliações, possibilitando a aprendiza-
gem significativa.

As características dos objetos de aprendizagem abrem campo não apenas 
para a construção de objetos multimidiáticos, mas especialmente para o resgate 
do lado lúdico do aprendizado, possibilitando introdução de atividades e de pro-
vocações que tentem para os jogos. O resgate do lúdico no processo de ensino 
aprendizagem é importante dentro das propostas construtivistas, e pode ser par-
ticularmente interessante para o ensino de artes, construindo outras formas de 
interação dos alunos com o conteúdo e com as obras de arte estudadas.

Combinar o potencial técnico com o potencial didático dos objetos de 
aprendizagem torna-se possível ao focarmos seu desenvolvimento baseado na 
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teoria da aprendizagem significativa. Cabe, portanto, ao professor proporcionar 
um ambiente que desafie e motive para a exploração, a reflexão, a depuração de 
ideias e a descoberta (SOUZA, YONEZAWA e SILVA, 2007). Propõe-se a dinâmica 
do “aprender a aprender”, em que o professor em constante reavaliação de sua 
prática tem a possibilidade de aprender com a forma como os alunos utilizam o 
material digital disposto no objeto de aprendizagem.

O objeto de aprendizagem deve, portanto, estar contextualizado e ofere-
cer ao aluno pontos de conexão com outros conhecimentos e conteúdos afins 
apresentados numa determinada sequência de aprendizagem. Com isso, espera-
-se que o aluno consiga estabelecer relacionamentos hierárquicos, sejam por 
relações de generalização-especialização, ou todo-parte, ou relacionamentos 
associativos. Por meio destes relacionamentos a aprendizagem é construída e 
torna-se significativa na medida em que os conteúdos passam a fazer sentido e 
agregar novos significados.

Os alunos se beneficiam da personalização do aprendizado, visto que eles 
optam pelo como e em quanto tempo percorrerão o objeto. A estrutura do ob-
jeto permite avanços e retrocessos para que o aluno explore as possibilidades 
hipertextuais do seu aprendizado. Em contrapartida, os cursos podem ser cons-
truídos de acordo com as necessidades individuais, ou seja, numa densidade de 
informação possível de ser significada em um tempo adequado. Do ponto de vis-
ta técnico, os objetos são elementos que podem ser construídos e modificados 
usando diferentes ferramentas e, ainda, empregados em diversas plataformas de 
hardware e software, agregando as características já referenciadas.

A flexibilidade dos objetos de aprendizagem é importante haja vista que, 
segundo Ausubel (apud MOREIRA, 2006) o desenvolvimento cognitivo é um pro-
cesso dinâmico, no qual se observa a constante interação entre novos e antigos 
significados, resultando em uma estrutura cognitiva mais diferenciada, ou seja, 
um processo em constante renovação. A possibilidade de acrescentar conteúdos 
e de remodelar o OA, ou partes deste objeto, permite criar um todo dinâmico que 
possa ser adaptado a diferentes contextos, bem como permite que o mesmo seja 
explorado com diferentes focos dentro da mesma temática.

Para compreender como o objeto de aprendizagem encaixa-se perfeita-
mente no processo de ensino-aprendizagem, partimos do princípio que a apren-
dizagem significativa pode ser atingida por meio da descoberta, ou da recepção. 
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Segundo Moreira (2006), a aprendizagem por descoberta é a que melhor se re-
laciona com as teorias construtivistas, uma vez que nela os conteúdos não são 
recebidos pelo aprendiz de modo completamente acabado.

Para Junior e Barros (2005),

“Os princípios para a construção dos objetos de aprendizagem buscam 
integrar a usabilidade do design e a usabilidade pedagógica. Segundo 
Martins (2004) a usabilidade de design engloba estudos na área da ergo-
nomia, focados em usuário-interface-sistema, conceito que busca definir 
as características da utilização, do desempenho na interação e leitura 
das - e nas – interfaces computacionais pelo usuário. Já a usabilidade 
pedagógica se refere à necessidade de aprendizagem significativa e à 
utilização de ambientes para aprendizagem construtivista. As caracte-
rísticas da aprendizagem e o uso da tecnologia são inter-relacionados, 
interativos e interdependentes.” 

No OA o conteúdo apresentado nas telas Web não é fornecido de forma 
compacta, como em um texto, mas fragmentado, pontuando apenas alguns aspec-
tos essenciais da teoria, buscando estabelecer links com outras partes do conteú-
do ou despertando a curiosidade do aluno para outros aspectos não revelados. Já 
na aprendizagem receptiva, de acordo com Moreira, os conteúdos a serem apren-
didos são repassados ao aluno em forma final, restando a este o processo de or-
ganização do conteúdo em suas estruturas cognitivas. O OA possibilita que sejam 
anexados textos ou mesmo que o aluno seja direcionado de forma hipertextual a 
outras referências e textos mais completos sobre os temas estudados.

Portanto, a aprendizagem é significativa na medida em que os materiais 
são potencialmente significativos e o aluno demonstra disposição para aprender. 
Os materiais devem ser contextualizados, corresponderem ao interesse da dis-
ciplina e oferecerem possibilidade de pesquisa e conexão com outros conheci-
mentos estudados pelo aluno. 

Silva (2006) reflete sobre o redimensionamento do fazer artístico, que 
ocorre a partir da invasão tecnológica nos campos do saber e do fazer, e propor-
ciona a quebra do tradicionalismo e conservadorismo na arte. Neste contexto, 
assistimos ao surgimento de estéticas tecnológicas, que passam inevitavelmente 
pela questão da interatividade e da possibilidade de constante (re)construção. 
Os objetos de aprendizagem atendem a princípios estéticos que mesclam pos-
sibilidades estéticas, fugindo à forma de apresentação tradicional do conteúdo 
programático ao aluno.
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Ao fazer uso de recursos midiáticos em arte-educação, defrontamos com 
os OAs que oferecem ao professor a possibilidade de explorar diferentes lingua-
gens expressivas e recursos midiáticos, como também possibilita desenvolver 
com os alunos atividades que contribuam para o despertar da criatividade. Fa-
vorecendo, portanto, a aprendizagem significativa ao aliar conteúdo e prática, 
despertando a curiosidade e o interesse do aluno. 

Segundo Ott (apud BARBOSA, 2002, p.113), “a arte pode assumir diversos 
significados em suas várias dimensões, mas como conhecimento proporciona 
meios para a compreensão do pensamento e das expressões de uma cultura”. É 
preciso proporcionar ao aluno a descoberta da arte como conhecimento, como 
expressão da cultura, se considerarmos que viabilizar visitas a museus suficien-
tes para cobrir esse contexto histórico-cultural é quase impossível. Devemos 
pensar em meios, com a ajuda dos suportes tecnológicos, para levar os alunos 
a compreender a produção artístico-cultural em seu contexto histórico sem ne-
cessariamente precisar ir ao museu e ver in loco a referida obra, ou produção 
de um artista. E os objetos de aprendizagem exploram tanto a construção multi-
midiática quando a possibilidade de interconexões e interação com os artistas e 
suas obras.

Conclusão

Os estudos realizados servem de ponto de partida para a construção de 
outros objetos de aprendizagem visando a atender a uma demanda latente em 
arte-educação. Os objetos de aprendizagem desenvolvidos para serem usados 
como complemento ou mesmo suporte para o estudo de artes devem conter 
não apenas atividades teóricas, mas especialmente atividades em que o cursista 
possa colocar em prática os conceitos e teorias estudados.

O desenvolvimento de material instrucional, de qualquer natureza, en-
volve pesquisa e estudos para fundamentar a parte teórica, bem como domínio 
das técnicas e softwares para construção dos objetos. Recomenda-se que o de-
senvolvimento dos objetos de aprendizagem seja realizado por uma equipe para 
que seja possível explorar outros recursos potenciais das ferramentas utilizadas.

 A construção de estruturas modulares possibilita o reuso e facilita a com-
plementação do material original em função da fragmentação prevista. 
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Desenvolver objetos de aprendizagem focando o ensino e aprendizagem 
de artes visuais é uma escolha baseada nas possibilidades que os meios digitais 
oferecem em termos de armazenamento e dinâmica de apresentação de con-
teúdo. Esse recurso é pensado por permitir a integração com outros recursos 
e ferramentas criando dinâmicas de interação que levam o aluno a um estudo 
personalizado, baseado em suas escolhas. Se desafiantes e criativos oferecem 
maior possibilidade de aceitação, além de despertar o aluno tanto para as artes, 
para a cultura, e para o uso pedagógico do computador e dos recursos digitais.
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Resumo
Este texto dá-se a partir das reflexões que venho produzindo enquanto profes-
sora do curso de licenciatura em artes visuais, da Universidade Federal de Santa 
Maria, articuladas ao processo e aos achados oriundos da pesquisa de mestrado 
desenvolvida no Programa de Pós Graduação em Educação (PPGE/CE/UFSM), 
desta mesma instituição. Assim, neste artigo proponho pensar a formação inicial 
em artes visuais enquanto uma bricolagem, utilizando como dispositivo para 
esta problematização a narrativa fílmica Albergue Espanhol, a fim de refletir 
acerca dos imbricamentos presentes neste processo.

Palavras-chave: formação inicial em artes visuais; bricolagem; narrativas fílmicas.

Abstract
The present paper resulted from the reflections I have been producing as a 
teacher’s degree course in visual arts, Federal University of Santa Maria, linked 
to the process and findings from the research developed in the Master’s Degree 
research in the Post-Graduation Program in Education (PPGE / EC / UFSM) in 
the institution mentioned above. Thus, in this article I propose to think the initial 
training in visual arts as a bricolage, using this device for questioning the film 
narrative Hostel Spanish, to reflect upon the connections in this process.

Keywords: Initial training in visual arts; bricolage; film narrative.

Passagem para os afetos 

O título deste artigo é inspirado no questionamento feito por Rolnik (2006: 
22), a qual nos fala sobre as inquietudes do cartógrafo1 perguntando-se: 

“De um lado: como e onde se opera o estrangulamento vital que aprisio-
na o intolerável e nos asfixia?[...] De outro lado: como liberar a vida des-
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tes seus novos impasses? [...] Que políticas de subjetivação estão sendo 
inventadas pelos movimentos de criação individuais e coletivos através 
das quais a vida liberta-se de sua cafetinagem?[...] Que outros possíveis 
se anunciam? Como concretizá-los?”

Refletindo sobre o questionamento de Rolnik, igualmente interpelo-me so-
bre quais seriam os movimentos que nos libertam da ‘cafetinagem’ cotidiana e 
que proporcionam-nos perceber nossa história e nosso processo formativo com 
um olhar de encantamento ou de surpresa; enfim como pensar outros possíveis 
para a formação inicial? 

Assim, este texto constrói-se como uma possibilidade de problematizar 
outros vieses para o âmbito da formação inicial em artes visuais, lançando mão 
de algumas das reflexões que têm permeado minha atuação enquanto professora 
do curso de licenciatura em artes visuais da Universidade Federal de Santa Maria 
e que, igualmente, acabaram por delinear muitos dos percursos experienciados 
durante a realização da pesquisa de mestrado que desenvolvi recentemente no 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), nesta mesma instituição. 

Deste modo venho buscando articular tais percursos às afecções que vem 
se dando entre algumas narrativas fílmicas e minha (recente) trajetória docente. 
Estas narrativas por sua vez têm me instigado a pensar de outras maneiras a for-
mação, me levando a construir de modos até então impensados (ao menos por 
mim) uma reflexão a respeito de como nos construímos enquanto professores 
e do que seria ou não necessário e relevante durante a construção dos conheci-
mentos específicos dentro do campo das artes visuais.

Ao longo da pesquisa realizada durante o mestrado utilizei a bricolagem 
como possibilidade metodológica e também como forma de pensar as produções 
realizadas pelos docentes em formação inicial que colaboraram com a investi-
gação. Contudo, o que trago como proposição para este artigo é a possibilidade 
de pensar a própria trajetória do professor em formação inicial enquanto brico-
lagem. A bricolagem neste caso não será entendida como produto resultante de 
um processo, e sim, como ela mesma o processo, no sentido de algo que se faz 
e se desfaz num contínuo.

O conceito de bricolagem opera nesta proposição como algo que se consti-
tui de maneira fragmentada, a partir de objetos, elementos e situações imprevistas, 
impensadas, achadas, e que podem ser organizadas e dispostas sem uma ordem 

1 Para Ronik (2006:23), 
o “cartógrafo é, antes de 
tudo um antropófago”, e 
neste sentido a cartogra-
fia acompanha e se faz 
ao mesmo tempo que 
o desmanchamento de 
certos mundos- sua perda 
de sentido- e a formação 
de outros: mundos que 
se criam para expressar 
afetos contemporâneos, 
em relação aos quais os 
universos vigente tornam-
-se obsoletos.”
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anterior, fazendo-se em grande parte ao acaso. Para tanto, proponho uma reflexão 
sobre um professor bricoleur, que desenha a si e a seu(s) trajeto(s) a partir das ca-
racterísticas mencionadas anteriormente, e que não tem por objetivo construir um 
processo docente que seja visto como uma unidade restrita e que se encerra após 
cerca de quatro anos cursados na graduação, mas ao contrário disto, mantém-se 
catando, colando pedaços, subtraindo outros, construindo formas.

Lanço outro olhar para formação do professor, tomando como dispositivo2 
a narrativa fílmica Albergue Espanhol (L’aubergue spagnole, 2002) do diretor Cé-
dric Kaplisch, a fim de lançá-la como uma possibilidade para pensar a formação 
inicial em artes visuais como uma bricolagem, um processo que se faz em e por 
meio das afetivações dos docentes que se encontram neste lócus de formação. 

Ao apropriarmo-nos das narrativas fílmicas é possível estabelecermos um 
processo rizomático, no sentido do que nos propõem Deleuze e Guattari (1995), em 
que o rizoma se caracteriza por não ter um começo nem um fim, encontrando-se 
sempre no meio, entre as coisas. Isto é, neste sentido podemos pensar nas relações 
tecidas entre as narrativas fílmicas, que se configuram como um processo que se 
espalha, se espraia, entrelaçando-se a outras imagens e outras referências, sendo 
elas visuais ou não, multiplicando-se em novas redes e novos sentidos. 

Personagens do filme Albergue Espanhol

2 O dispositivo pode ser 
pensado como algo que 
propulsiona e movimenta 
modos de pensar e ser, 
articulando-se com as 
produções dos sujeitos. 
Segundo Oliveira (2009) 
o dispositivo se configura 
como “algo que dispara. 
Um mecanismo de força, 
algo que é lançado sem 
uma direção específica, 
com diferentes forças e 
diferentes sentidos.”



1041

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

Nesta perspectiva, acredito que narrativa fílmica não atue como uma for-
ma de descrever ou dar a conhecer a realidade, de modo incisivo ou peremp-
tório, mas sim, como uma possibilidade de deflagrar o ponto de vista e/ou as 
concepções daquele que a concebe, surgindo como uma forma de interpretação, 
ou como um modo de ver e pensar o mundo. Por sua vez, ao colocarmo-nos 
como pessoa dialogal3 frente às imagens presentes nestas narrativas, acabamos 
por estabelecer, mesmo de maneira imperceptível, relações com as mais diver-
sas visualidades, presentes em nosso cotidiano, em nossos repertórios e que 
se atravessam e se entrecruzam, compondo uma verdadeira colcha de retalhos, 
que pode acionar memórias, afetos e sensações. 

Sobre estes processos de afetivação, Rolnik infere: 

No encontro, os corpos, em seu poder de afetar e serem afetados, se 
atraem ou se repelem. Dos movimentos de atração e repulsa geram-
-se efeitos: os corpos são tomados por uma mistura de afetos. Eróticos, 
sentimentais, estéticos, perceptivos, cognitivos... E seu corpo vibrátil vai 
mais longe: tais intensidades, no próprio momento que surgem, já tra-
çam um segundo movimento do desejo, tão imperceptível quanto o pri-
meiro. Ficam ensaiando, mesmo que desajeitadamente, jeitos, e trejeitos, 
gestos, expressões de rosto, palavras... (...) Afetos só ganham espessura 
de real quando se efetuam. (2006: 31) 

Retomo a questão do encontro citado por Sueli Rolnik, pensando-o de 
acordo com Deleuze (1988), isto é, um encontro que se dá entre ideias, e que se 
faz possível ao estarmos em estado de espreita, esperando que algo possa nos 
acontecer e, neste sentido, nos afetar. Para tanto as relações, os atritos e contá-
gios promovidos quando nos colocamos em diálogo com o filme podem conse-
quentemente promover infinitos encontros com (im)possíveis, porém, somente 
se efetuarão na medida em que formos movimentados de algum(s) modo(s). 

Consequentemente acabamos também nos construindo ao agregar múlti-
plas narrativas, compondo e desmanchando formas construídas anteriormente, 
tomando posse de imagens produzidas por referenciais aleatórios e desconhe-
cidos, mas que nem por isso nos impedem de inferir sentidos próprios, parti-
culares, realizados sempre a partir da experiência individual, mesmo quando 
compartilhada com nossos pares. 

Tudo começou aqui quando o avião decolou

3 Leite (2004) considera 
que nos colocamos como 
“pessoa dialogal” frente ao 
visto, isto é, somente nos 
deixamos afetar porque 
há produção de novos 
significados e, sobretudo, 
porque há ressonância. 
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Partindo das considerações elaboradas até então, inicio o debate acerca da 
narrativa de Albergue Espanhol, que conta a história de Xavier, um intercambis-
ta francês que se vê transformado, à medida que é atravessado pelo novo terri-
tório que passa a habitar, bem como ao passo que convive com seus colegas de 
apartamento, também estudantes oriundos de vários países da Europa. O perso-
nagem principal, Xavier (Romain Duris), conta suas experiências ao chegar num 
país estrangeiro, narrando sobre como, ao longo de sua estadia em um território 
e uma cultura tão diferentes da sua, transforma-se num sujeito multifacetado, 
marcado pelas diferentes características inerentes aos novos amigos sem, no 
entanto, abandonar sua ‘identidade francesa’. 

Podemos entender estas multiplicidades a partir do que Hall (2006: 13) pontua: 

à medida em que os sistemas de significação e representação cultural 
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcer-
tante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 
poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente.

Desta maneira, penso na fala de Xavier, “tudo começou aqui, quando o 
avião decolou”, referindo-se à grande transformação sentida em sua história, 
atribuindo tais mudanças ao momento em que partiu para realizar o intercâm-
bio, no sentido de que somente através da experiência vivida, dos embates e con-
frontamentos experenciados foi que o personagem em questão percebeu o quão 
inconstante, multifacetado e impermanente era, congregando uma pluralidade 
de identidades possíveis e, até então desconhecidas.

Xavier recém chegado ao novo país.
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Os câmbios citados por Hall e aludidos no filme podem ser também relacio-
nados às transformações pelas quais passam os professores em formação inicial, 
ao serem invadidos e interpelados por avalanches de informações, conteúdos, co-
nhecimentos, imagens, sendo constantemente convocados a escolher caminhos, 
a se posicionar e assumir posturas com vistas a encontrar apenas uma identidade 
docente, quando o que nos tocam são múltiplas identidades docentes. 

Assim, ao abordar sobre como somos marcados de modo indelével pe-
las experiências e pelas negociações que realizamos continuamente, a narrativa 
fílmica em questão demarca as ressonâncias e os agenciamentos promovidos 
pelos espaços, imagens, pessoas, culturas e, especialmente pelos resultados do 
que desses contatos e atritos pode emergir.

Ao lançar Albergue Espanhol como dispositivo, procuro discutir a forma-
ção inicial do professor como um processo de bricolamentos, pensado segundo 
as características de um processo “que envolve construção, reconstrução, diag-
nóstico conceitual, negociação e readapatação” (KINCHELOE; BERRY, 2007: 17) 
e que, por sua vez potencializa a ascensão de algo novo, diferenciado, realizado a 
partir de achados, sobreposições, agrupamentos e desconstruções, ou seja, que se 
perfaz por meio de produções, mas também ante a incidência de dilaceramentos 
(sejam eles de gostos, crenças, modos de ver ou entender a própria profissão).

Para tanto, concebo o personagem principal do filme, Xavier, como um 
exemplo de bricoleur, uma vez que ficam evidenciadas as construções subje-
tivas, as tramas realizadas a partir das interferências culturais e, deste modo, 
percebo e relaciono esta narrativa a todo o processo de construção docente.

Xavier como bricoleur
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Xavier atua como um bricoleur na medida em que, submetido a diferentes 
processos de subjetivação, acaba por compor suas próprias tessituras, a partir 
das diferentes cartografias que lhes são apresentadas durante a viagem e tam-
bém no momento de seu retorno ao país de origem. E ele nos diz já não ser 
mais o mesmo, posto que sentiu-se afetado e (trans)formado por fragmentos de 
cada um daqueles outros com quem conviveu, tendo compartido experiências, e 
permitido-se desconstruir e apropriar-se de histórias alheias, povoar e (des)ha-
bitar espaços até então alheios, mas que passariam a estabelecer um ou muitos 
pontos de convergência com o seu.

Contudo, é possível pensar o professor bricoleur como alguém que pro-
duz e se produz através de sobreposições e colagens, que se arranjam por meio 
dos fragmentos, recortes, e fendas criadas e compartilhadas com outros, nos 
entornos dos espaços formativos, articulando vivências e histórias de vida, num 
exercício permanente de troca e, assim, podemos entender que “os processos de 
subjetivação e de objetivação se fazem num plano aquém das formas, plano de 
forças moventes que, por seu agenciamento, vêm a configurar formas sempre 
precárias e passíveis de transformação” (KASTRUP, 2005: 2). 

Ainda segundo Kastrup (2005), para que haja a subjetivação é preciso que 
haja também um processo de dessubjetivação que, por sua vez pressupõe um des-
manchamento de formas. Imbricado no processo formativo docente, este desman-
chamento poderia ser pensado como uma possibilidade de reconceituação4, de no-
vos investimentos, de abandono das certezas e dos pensamentos ‘congelados’ pelas 
estruturas curriculares e convenções do método e tradição acadêmica.

Neste viés, considero que as narrativas fílmicas, ao serem levadas como 
possibilidade de refletir sobre o próprio percurso formativo, podem contribuir 
na proposição destes desmanches e das transformações das quais fala Kastrup, 
podendo ser pensadas segundo as conseqüências do que, ao serem vistas, agen-
ciam e provocam naqueles que as experimentam. 

Somos a todo tempo interpelados, encharcados, confrontados, enfim, pro-
duzidos pelas imagens. Não somente por elas, mas em grande medida, dada sua 
onipresença em nossa cultura e, por sua vez, por tudo o que congrega. Confor-
me Martins (2007: 30), “a imagem, assim como o método científico, é ideológica 
e, portanto, liga contextos, significados na experiência, sejam eles político, reli-
gioso, psicológico, econômico ou social”.

4 Conforme Oliveira (2009 
a) “esta reconceituação ou 
reordenamento do campo 
cultural muda o método. 
Em vez de comparar cul-
turas que operariam como 
sistemas preexistentes 
e compactos, trata-se de 
prestar atenção às mistu-
ras e aos dilaceramentos 
que nos habitam”
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Sendo assim, é importante pensar as narrativas fílmicas como visualida-
des que promovem negociações entre os modos como vemos, agimos e inter-
pretamos o mundo. Elas se interpõem, se ajustam e se anunciam, quando, por 
exemplo, pensamos nos modos de vida de determinadas culturas, nas formas 
como pensam e nas coisas que consomem, a partir dos referenciais que obtive-
mos por meio dos filmes aos quais assistimos.

Novamente, tecendo relações com o filme Albergue Espanhol, diria que 
o personagem William (Kevin Bishop) personifica o que muitas vezes é feito 
por nós: uma simplificação e banalização dos sujeitos, das coisas e das cul-
turas, quando tomamos o todo por uma parcela. William viaja da Inglaterra 
para a Espanha, a fim de visitar sua irmã, Wendy, com quem passará alguns 
dias. Ao se confrontar com pessoas de culturas tão diferentes, não se contém 
em rotular os demais colegas de apartamento, também intercambistas. Faz 
julgamentos, especulações, é diretivo ao dizer que os franceses são assim, 
os alemães agem de tal maneira, os espanhóis falam deste jeito... William 
sintetiza e reduz a identidade do sujeito ao seu país de origem e problemati-
za a respeito da função social que compete à imagem e os discursos que ela 
naturaliza, uma vez que 

ao entrar em contato com indivíduos nunca vistos, os consumidores dos 
meios de comunicação eletrônicos podem ser afetados por tradições com as 
quais não possuíam qualquer ligação anterior. Desse modo, tais meios podem 
mostrar outras culturas como normais ou exóticas, e podem até mesmo forjar 
comunidades e identidades alternativas. (SHOHAT e STAM, 2006: 453)

Fazemos inferências, construímos conceitos e critérios com base na-
quilo que produzimos a partir das imagens e conforme somos vistos, mostra-
dos e também produzidos por elas, tomando e assumindo posicionamentos 
e locais de fala. No entanto, é importante pensarmos na dimensão das nar-
rativas fílmicas justamente pela possibilidade de apresentar-nos um conhe-
cimento acerca de outros locais de fala, posto que, “os ‘fortes efeitos’ de sub-
jetividade produzidos pela narrativa cinematográfica não são automáticos e 
irresistíveis, nem podem ser separados do desejo, experiência e conhecimen-
to de espectadores situados historicamente” (SHOHAT E STAM, 2006: 453), 
compreendendo assim que não somos reféns nem vítimas das imagens, uma 
vez que fazemos nossos próprios recortes e reconceituações e, deste modo, 
produzimos nossos bricolamentos.
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Destarte, Martins (2007: 27), esclarece que 

A imagem é uma condição vinculada ao modo como uma acepção, ideia, 
objeto ou pessoa se posiciona ou se localiza num ambiente ou situação. 
Significados não dependem da fonte que os cria, emite ou o processa, 
mas de uma condição relacional e concreta, ou seja, da situação ou con-
texto no qual os vivenciamos. Construídos em espaços subjetivos de 
interseção e interação com imagens, os significados dependem de inter-
pretações que se organizam (estruturam) apoiadas em bases dialógicas. 

Para tanto, é possível crer que somos nós em grande parte os responsáveis 
por conduzir e dar vazão ao que queremos fazer com as imagens, considerando 
que é possível pensar num processo dialógico, de trocas e (re)significações.

Para habitar o (i)localizável5

Creio que a riqueza do trabalho com imagens, e neste caso especificamen-
te com as imagens do filme Albergue Espanhol, no âmbito da formação inicial 
em artes visuais se dê especialmente no que produzimos para além delas, na 
perspectiva do que é enunciado por Bhabha (1998)6, sem necessariamente ter de 
haver um “retorno ao ‘presente’”, ou neste caso, um retorno ao presente do fil-
me. Ao contrário disto, realizar invenções independentes do que foi visto em sua 
narrativa, tomando-a como um possível nó que se interpõe em nosso rizoma. E 
assim, retomo novamente Kastrup, a respeito da idéia de “desmanchamento” e 
também de “precariedade das formas”, no intuito de bricolar estas perspectivas.  

Interessa-me, portanto pensar a não fixidez das formas e das imagens 
presentes na narrativa fílmica de Albergue Espanhol, como modo de pensá-las 
enquanto agentes que não estão fechados em si, em um único significado. O que 
será feito, manipulado e construído com esta narrativa pode ser algo precário, 
impreciso, ao passo que acompanhará as constantes mudanças e transforma-
ções que se efetuarão nos docentes em formação inicial, fundindo-se e entrecru-
zando-se com uma série de outras narrativas. 

Então, parto deste princípio para sair em busca de possíveis descobertas, 
respostas e novas afetivações, ao propor um tipo de contato diferenciado entre 
o uso das narrativas fílmicas e seus possíveis pontos de contato frente aos pro-
cessos desencadeados na formação inicial em artes visuais. A fim de ampliar o 
diálogo, trago as considerações de Medeiros e Santos (2005: 59), que nos falam 

5 Este subtítulo toma como 
referência a fala de Rolnik 
(2006: 39): “(...) Você próprio 
é que terá de encontrar algo 
que desperte seu corpo 
vibrátil, algo que funcio-
ne como uma espécie de 
fator de a(fe)tivação em sua 
existência. Pode ser um 
passeio solitário, um poema, 
uma música, um filme, um 
cheiro ou um gosto... Pode 
ser a escrita, a dança, um 
alucinógeno, um encontro 
amoroso – ou ao contrário 
um desencontro... Enfim, 
você é quem sabe o que lhe 
permite habitar o ilocalizável, 
aguçando sua sensibilidade 
à latitude ambiente. De 
qualquer maneira, para 
que possamos prosseguir e 
juntos revisitar todas aquelas 
cenas em seus invisíveis 
platôs, é imprescindível que 
você encontre o seu próprio 
fator de a(fe)tivação”. 
6 De acordo com Bhabha 
(1998: 23), o “além significa 
distância temporal, marca 
um progresso, promete o 
futuro; no entanto nossas 
sugestões para ultrapassar 
a barreira ou o limite – o 
próprio ato de ir além – são 
incogniscíveis, irrepresen-
táveis, sem um retorno ao 
“presente” que, no processo 
de repetição, torna-se desco-
nexo e deslocado”.
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sobre as relações afetivas que se dão a partir da experiência estética promovida 
entre sujeito e imagem:

A estética, pois, diz respeito àquilo que afecta o sensível. O sensível não é 
aqui entendido apenas como sentimento, como sensibilidade. O sensível 
é o corpo todo e todo o corpo aberto ao mundo e inclui, necessariamente 
no corpo, a mente, o corpo da mente e com esta a inteligência, o inter-
-ligare: ligação do ser com o mundo que se dá pelo e através do sensível.

 Bricolando com imagens e fragmentos das narrativas fílmicas, devida-
mente articuladas a outros modos de narrar, teço novas tramas para dizer e 
pensar de outras maneiras o processo formativo em artes visuais, para ser capaz 
de dialogar com outros corpos sensíveis e criar brechas, rupturas e fendas, para 
enfim, ser de maneiras até então impensadas, permitindo a mim e aos outros 
inventar e transitar por territórios distintos. Entrecruzar fronteiras e atravessar 
pontes. Buscar escapes e subterfúgios que possibilitem achar e situar novas for-
mas de habitar e freqüentar a docência, objetivando um encontro com interstí-
cios (Bhabha, 1998), pensando-os como possibilidades de subjetivação.
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Resumo
O presente artigo que está vinculado à pesquisa de mestrado realizada no Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação da UFSM, na Linha de Pesquisa Educa-
ção e Artes propõe neste momento, trazer algumas questões que possam tecer 
discussões acerca do trabalho pedagógico de cinco docentes de artes visuais de 
escolas rurais do município de Santa Maria/RS transitando por suas memórias a 
fim de trazer possíveis momentos de problematizações sobre como os docentes 
de artes visuais trabalham com a visualidade rural no espaço pedagógico. 

Palavras-chave: memória docente, artes visuais, escolas rurais

Abstract
This article is linked to the research project conducted at the Post-Graduate Edu-
cation, Universidade Federal Line Research Education and Arts is now proposing, 
to bring some issues that can make discussions about pedagogical work of five 
visual arts teachers of rural schools in the municipality of Santa Maria / RS transit 
through their memories to bring moments of problematization possible about how 
the visual arts teachers work with the visual areas in the educational space. 

Key-words: teaching memory, visual arts, rural schools

Algumas questões sobre a memória

No fundo, pensando bem, o homem comum do início do século XXI, rico 
ou pobre, muitas vezes andando solitário e preocupado pelas ruas, não 
faz nada de muito diferente. Sem suas memórias, não seria ninguém; e 
sem chamá-las, evocá-las e misturá-las ou falsificá-las, não poderia viver. 
(IZQUIÉRDO, 2002, p. 92)

Conforme o elucidado por Izquiérdo, iniciaremos falando que estudar a 
memória pode nos imbricar num levantamento de uma série de informações, 
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as quais foram armazenadas durante toda a nossa vida. Tais fatos podem ser 
direcionados ao nosso modo de agir socialmente, nosso modo de ver e de pen-
sar. A memória é única e pertence individualmente a cada um de nós. Sabemos 
que somos constituintes de uma sociedade e que vivemos cercados e nos inter-
-relacionando diariamente com pessoas, mas nossos significados e percepções 
sobre o cotidiano se constroem distintamente em cada um. 

Desta forma, destacamos que conhecer a memória docente é, num senti-
do maior, entender seu processo de atuação e seu papel diante de situações de 
mediação na educação.  Pensando nessa questão de se perceber a memória do-
cente, apresentamos esta proposta de artigo, a qual sugere algumas discussões a 
serem realizadas sobre esse “transitar” pelos relatos de memória docente, como 
um meio de reflexão sobre tais memórias enquanto professores de artes visuais 
deste espaço rural, e como tais docentes podem vir a manipular a visualidade de 
tal contexto em sua prática pedagógica.

Esta é uma pesquisa que traz como mote algumas discussões relativas às 
memórias de cinco professoras de artes visuais de escolas rurais do município 
de Santa Maria/RS, procurando estabelecer a importância de se pesquisar tal 
tema para a área do ensino das artes visuais, no sentido em que se pensa na 
memória como geradora de possibilidades, onde se analisa os fatos passados, 
para uma construção futura.

Propomos, portanto, tecer algumas discussões acerca de compreender e 
analisar, a relevância da memória de docentes de artes visuais, enquanto profis-
sional atuante no espaço rural, e como estas memórias podem estar presentes 
no seu processo pedagógico de ensino das artes visuais. Destarte, pensamos a 
respeito da memória que

em cada consciência individual as imagens e os pensamentos que re-
sultam dos diversos ambientes que atravessamos se sucedem segundo 
uma ordem nova e que, neste sentido, cada um de nós tem uma história.  
(HALBWACHS, 2006, p. 57)

Conforme o elucidado por Halbwachs, abordamos o sentido que estudar 
a memória pode nos imbricar num levantamento de uma série de informações, 
as quais foram armazenadas durante toda a nossa vida. Tais fatos podem ser di-
recionados ao nosso modo de agir socialmente, nosso modo de ver e de pensar. 
A memória é única e pertence individualmente a cada um de nós. Sabemos que 
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somos constituintes de uma sociedade e que vivemos cercados e nos inter-re-
lacionando diariamente com pessoas, mas nossas interpretações e percepções 
sobre o cotidiano se constroem distintamente em cada um. Assim, ao revisitar 
suas memórias, procura-se que os professores, possam vir a refletir sobre suas 
vivências enquanto docentes de escolas rurais e o quanto isso pode vir a ser 
significativo durante o seu trabalho diário.

Por isso, no referido trabalho, pretendemos tecer algumas discussões no 
que dizem respeito às memórias de cinco docentes de artes visuais de escolas 
rurais do município de Santa Maria, numa tentativa de problematizar como os 
docentes de artes visuais de maneira geral trabalham com a visualidade rural no 
seu cotidiano escolar. De tal forma, acreditamos ser pertinente abordar como a 
memória pode ser discutida no campo da docência.

A memória docente e a prática pedagógica

La historia como devenir y como presente de esperanza o incertidum-
bre, como pasado que nos enseña sobre lo que somos, como proyecto 
de futuro (de equidad, mayor justicia, de emancipación, en suma) sigue 
estando ahí para ser construida. Se mueve entre el relato y la experien-
cia, entre la investigación y la narración. Como líneas rectas, o desde los 
fragmentos y los residuos. Explorando lo conocido, o buscando elemen-
tos, evidencias que hablen de otra manera, que cuenten la historia de 
otra manera (HERNÁNDEZ, 2004, p. 24)

Segundo o viés do pensamento de Hernández, destacamos que conhecer a 
memória docente é, num sentido maior, entender seu processo de atuação e seu pa-
pel diante de situações de mediação na educação. A questão da memória no campo 
da docência pode ser entendida como algo que possa tecer relações, compreender e 
significar o pensamento de imagens e idéias criadas em relação ao cotidiano. 

Desta forma, acreditamos que os docentes possam vir a discutir sobre o 
que este espaço rural diz de si e podendo vir assim, a perceber de forma mais 
reflexiva o ambiente em que vivem, ou que trabalham. Tal espaço rural constitui-
-se de elementos visuais e de conceitos, os quais podem ser articulados de forma 
a dar novo caráter ao seu trabalho diário no campo das artes visuais. 

Refletindo sobre tais considerações, propusemo-nos a pensar sobre a me-
mória docente nesse cotidiano rural e como esta pode se presentificar no traba-
lho diário do docente de artes visuais.
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Guiando-nos pelo pensamento de Arroyo (2002, p. 110), o qual constrói 
uma postura de crença sobre o ofício docente, onde nos apresenta que a escolha 
do ofício é porque acreditamos nessa herança, sem perdermos a vontade de mu-
danças, as quais poderão rumar para outros caminhos. Ainda segundo o autor, 
“falar do ofício de mestre pode nos remeter ao passado, superado para alguns. 
Passado-presente, no meu entender, a ser recuperado” (ARROYO, 2002, p. 110).

Pensar sobre o cotidiano e a vida docente propõe um significado maior de 
compreensão e entendimento de suas atitudes diárias, no contexto pedagógico. 
Trazemos assim, uma questão colocada por Mosquera e Stobäus (2001, p.93), a 
qual consideramos pertinente para a discussão: “que tipo de disposição temos 
para ouvir, para ver, como pré-requisitos para atuar?”

Com a questão colocada, suscitamos vários outros questionamentos so-
bre, como o docente atua em seu cotidiano? Como esse docente pára para perce-
ber as coisas que o cercam? E como as percebe? 

Acreditar nesse olhar para o cotidiano, como possibilidade para as práti-
cas pedagógicas docentes como, meio de refletir sobre como a educação pode se 
valer das questões de percepção diária para um trabalho diferenciado. 

Para isso, se faz necessário que o docente, se “liberte” de suas formas tra-
dicionais de atuar, se desfaça de suas certezas absolutas, e comece a pensar em 
novas possibilidades, percebendo as sutilezas que o seu cotidiano pode trazer, 
aproveitando-se delas para um entrelaçamento com suas práticas pedagógicas, 
para que estas se tornem mais significativas, tanto na vida do docente, quanto do 
educando. Pensando sobre este viés, dialogamos com Hernández (2004, p. 12) 
quando fala que 

la historia de una carrera docente es una historia de altibajos que se 
manifesta en momentos de satisfacción, compromiso y competencia. 
Conocer una trayectoria profesional permite situar y conectar con el do-
cente, no sólo desde su presente sino en la perspectiva de su recorrido 
profesional. Algo especialmente necesario en tiempos de reajustes y re-
estructuraciones profesionales.

Trazemos ainda Arroyo (2002, p. 85), quando pergunta “que professo-
res somos? Os mesmos de sempre, ensinando conteúdos e visões de nossa 
área já superados?”
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Pensando neste sentido, acreditamos que os docentes da educação con-
temporânea, necessitam ter uma postura inquieta, reflexiva, inconformados com 
as certezas, e que, além disso, estejam interessados em modificar suas práticas e 
metodologias utilizadas cotidianamente. Cabe aos docentes, buscar estas novas 
formas de trabalhar, desenvolvendo meios para que tais práticas estejam asso-
ciadas a atitudes diversificadas, onde possam estar refletindo e pensando sobre 
as atitudes enquanto profissionais da educação.

Trabalhamos sob a perspectiva de poder perceber através dos enlaces 
das memórias, as práticas pedagógicas docentes, propondo um revisitar tais me-
mórias, buscando uma reflexão sobre seus contextos rurais, bem como uma 
significação da visualidade presente em tal contexto. Por isso, compreender o 
foco inicial dessas trajetórias enquanto docentes de escolas rurais promove inú-
meros aprendizados, no que se refere à sua vida e suas interações cotidianas.

 “A importância de trabalhar histórias de vida com professores, é que isto 
permite ao professor refletir sobre os cruzamentos de fronteiras que eles mes-
mos atravessaram” (GOODSON, 2007, p. 58).  Percebemos, assim, como se torna 
relevante transitar por estes entrecruzamentos da memória docente, permitindo 
um espaço de escuta e de diálogo de suas narrativas pessoais enquanto docen-
tes de escolas rurais.

Portanto, acreditamos na relevância das reflexões sobre todas as questões 
que permeiam o campo da educação, e para tal, acreditamos na importância de 
um enfoque, o qual aborde algumas questões pertinentes para este trabalho so-
bre a questão do ensino rural.

Discussões sobre o ensino rural

Falar sobre o ensino rural significa perceber o campo em toda a sua com-
plexidade. Para tanto, o trabalho proposto se detém em pensar em algumas ques-
tões que envolvem a educação no campo, a fim de problematizar o mote da pes-
quisa, o qual se propõe a discutir como pode se configurar a memória docente 
no seu trabalho pedagógico no contexto rural.

Sabemos dos grandes “saltos” da ciência e da tecnologia nos dias de hoje. 
Ainda assim, isto nos traz de certa forma um paradoxo de fragmentação de so-
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ciedade contemporânea, onde, no caso das populações rurais, as condições de 
acesso à tais produções científicas e tecnológicas são, de certa forma, bem mais 
restritas do que as ofertadas à sociedade urbana. Desta forma, direcionando-nos 
para a questão educacional, nos questionamos tal como Passador (2006, p.17) 
“como incorporar os novos padrões tecnológicos que criam novas ferramentas 
para o processo educacional?” 

Tendo em vista a escola rural, em sua estrutura curricular, como algo ge-
ralmente padronizada e moldada sob os contornos de aspectos urbanos, os quais, 
baseiam-se por referenciais pedagógicos que adotam práticas obsoletas de ensino, 
tendo em vista o distanciamento com o contexto rural. Pensando sob este viés, o Ca-
derno Temático do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, intitulado Constituinte 
Escolar, do ano de 2000, vigente até os dias de hoje, denomina escola do campo 

aquela que trabalha desde os interesses, a política, as cultura e a economia 
dos diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo, nas suas 
diversas formas de trabalho e de organização, na sua dimensão de perma-
nente processo, produzindo valores, conhecimentos e tecnologias na pers-
pectiva do desenvolvimento social e econômico igualitário dessa população. 
A identificação política e a inserção geográfica na própria realidade cultural 
do campo são condições fundamentais de sua implementação

Por outro lado, nesse farfalhar de mudanças, acredita-se na perspectiva de 
reflexão sobre o contexto rural em que vivem, respeitando valores que lhes são es-
pecíficos, por tratar-se de um grupo social que apresenta características próprias. 

Percebemos assim, que são muitas as dificuldades das escolas rurais para 
que possam tomar decisões as quais direcionem as práticas pedagógicas ao en-
contro das necessidades e peculiaridades desse ambiente social ao qual perten-
cem, e ainda atentando para as transformações do mundo global. 

Assim, consideramos que é necessário perceber qual a educação está 
sendo oferecida ao meio rural e qual a concepção dessa educação. Ter isso claro 
contribuiria para a reflexão dessa proposta de interlocução entre o que se ensina 
e o contexto de vida no campo. A educação no campo precisa ser uma educação 
no sentido amplo de formação humana, a fim de problematizar as discussões 
sobre o que se fala hoje a respeito do campo, pois não fala-se somente da enxa-
da, fala-se da tecnologia, onde o propósito é conceber uma educação do campo 
voltada aos interesses de quem vive e trabalha no campo, atendendo suas dife-
renças históricas e culturais.
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Desta forma, entendemos que pensar em propostas de educação rural, 
hoje, não é pensar articulações pedagógicas fechadas, e sim, pensar num con-
junto de transformações cotidianas as quais passamos nesse momento históri-
co, numa tentativa de projetar a escola rural a um espaço de reflexão e proble-
matização sobre seu cotidiano e suas vivências.

A partir disso, pensamos que o educador do meio rural, possa participar 
dessa compreensão crítica de mundo a qual propomos, sempre atento às neces-
sidades do ambiente escolar ao qual está inserido. Assim retomaremos uma fala 
do Professor Fernando Hernández durante o 21º Seminário de Arte e Educação 
realizado pela Fundarte em Montenegro/RS, o qual falava que certamente não 
mudaremos a configuração do ensino no Brasil, se pensarmos em um “macro”, 
mas com certeza, faremos grande diferença, no momento em que partirmos do 
“micro”. Pensamos dessa forma, bem como o Caderno Temático do Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul: Constituinte Escolar o qual enfatiza que “ninguém 
consegue ser um verdadeiro educador sozinho. O processo pedagógico é um 
processo coletivo, enraizando-se e ajudando a enraizar as pessoas em coletivi-
dades fortes.”

De tal forma, abordaremos neste momento, algumas das discussões pro-
postas para este trabalho, onde pensamos na memória docente como produtora 
de questionamentos, apontando possíveis diálogos entre a vida no campo e o 
ensino das artes visuais.

A memória docente: possibilidades para pensar 
o ensino das artes visuais no contexto rural

Apresentamos neste momento, a problematização do referido trabalho, 
que se dá no sentido de discutir sobre a experiência de cinco professoras de 
artes visuais de escolas rurais, situadas no interior do município de Santa Maria/
RS. Utilizamo-nos da entrevista narrativa para que as professoras nos contas-
sem suas experiências Assim, as professoras Mirian, Ieda, Lúcia, Marta Helena e 
Nádia são participantes deste trabalho, concedendo muito mais que entrevistas, 
permitindo-se neste momento, redimensionar suas práticas pedagógicas em re-
lação ao ensino das artes visuais.

Trabalhar com o ensino das artes visuais hoje, requer que estejamos 
abertos aos desafios que esta nos impõe, sejam pelas propostas, materiais e 
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linguagens utilizados na arte atualmente, seja pelo enfrentamento de transpor as 
barreiras presentes relacionadas ao currículo fechado e fragmentado ou mesmo 
àquelas que dizem respeito às escolas distantes, mas que apresentam suas pos-
sibilidades peculiares. 

Neste aspecto, a memória foi trabalhada na referida pesquisa com o ob-
jetivo de conhecer um pouco dos olhares das professoras participantes sobre 
suas carreiras docentes no espaço rural os quais são atuantes. Nosso papel du-
rante suas narrativas foi estimulá-las a discursar sobre suas experiências visuais 
cotidianas, com o propósito de rever, revisitar e transitar sobre suas próprias 
memórias. Assim as narrativas destas docentes “realizam-se na bricolagem de 
imagens, pensamentos gestos e afetos, desafogando olhares, remexendo modos 
de ver, refletir, sentir e agir.” (MARTINS E TOURINHO, 2009, p. 11).

Entendemos assim, que o interesse pelo estudo das vidas destas profis-
sionais de escolas rurais, mediante as narrativas que formulam sobre suas traje-
tórias, possibilitou permear de modo talvez mais profundo sobre seus processos 
educativos, na medida em que proporciona um momento de reflexão sobre suas 
vidas profissionais, podendo assim, acarretar em uma mirada sobre suas expe-
riências trazendo novas compreensões sobre suas práticas.

As experiências temporais aqui comentadas não dizem respeito apenas 
aos anos ou tempo em que atuaram enquanto docentes e sim trata um pouco de 
suas sensações e pensamentos provocados diante de alguns fatos e momentos 
de suas carreiras. Ou ainda, dizem respeito às situações e espaços específicos, 
caracterizando, por assim dizer, a experiência visual de seus cotidianos. A vi-
sualidade cotidiana que lhes afeta, perpassa por objetos, atividades, imagens e 
materiais presentes em cada contexto. 

Essas relações com a visualidade presente no espaço rural e o trabalho 
docente realizado com ela, depende do olhar e da subjetividade destas profes-
soras, entendendo subjetividade como as escolhas que fazemos, os julgamentos 
que emitimos, aquilo que nos afeta e nos impulsiona a agir em direção ao que 
desejamos (ARANHA; MARTINS, 2005), ou ainda, abarca os nossos pensamen-
tos mais pessoais, a compreensão que temos de nós mesmos (WOODWARD, 
2000). De tal forma, as experiências comentadas por cada uma das professoras 
entrevistadas trouxeram suas produções de sentido em relação à construção 
dos olhares sobre os contextos rurais as quais pertenciam. 
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Quando perguntamos sobre suas principais vivências enquanto docentes 
do campo, não tiveram dúvida em referirem-se sobre cores, cheiros e momentos 
que as experiências deste espaço lhes permitiam. Desta forma, alguns sentidos 
foram sendo recriados e resignificados pelas lembranças.

Desta forma, trabalhamos com a importância de se pensar estas questões 
cotidianas do contexto do educando, como possibilidade de elaboração de ativi-
dades e principalmente possibilidades de criação de sentidos sobre suas vivên-
cias e experiências no espaço rural. Nascimento (2009) nos fala dessa aventura 
pedagógica que é realizar um trabalho associado ao cotidiano dos educandos. 
Neste sentido aventureiro, percebemos ainda aquele “receio” de trabalhar com 
as imagens e com o contexto rural, presentes nas falas das professoras. Mui-
to embora, algumas delas ainda tentem realizar atividades que permeiem o dia 
a dia destes alunos, outras apresentam um distanciamento no que se refere a 
estas questões. Ainda assim, houveram alguns relatos desta tentativa de aproxi-
mação. Mirian conta: “eu fiz um trabalho de campo, de pesquisa, a gente pegou 
uma condução da escola, saímos, fomos procurar algumas coisas interessantes, 
um ângulo legal que traz, para, olha, vê, como é que eu posso.”

Mesmo sendo algo inicial e talvez sem muita pretensão ou observação 
mais profunda acerca do que fazem, as professoras mostraram-se abertas ao 
diálogo nesse sentido, demonstrando que trazem sim um interesse em realizar 
atividades que tragam um pouco da visualidade do espaço rural. Nádia comenta 
sobre isso que “o contexto em que o aluno está inserido é sempre muito impor-
tante e determinante no nosso trabalho. Muitas ações estão relacionadas a esse 
contexto. São realizadas pesquisas nas comunidades, resgates culturais e histó-
ricos, pesquisas de materiais típicos do meio, etc.”

Ainda assim, percebe-se que esse diálogo entre o que se vive e o que se 
pensa e se produz, tanto na educação de um modo geral, como no ensino das artes 
visuais de uma forma específica ainda é relativo e de certo modo ausente. Como 
encarar então este distanciamento entre a vida e a escola? Como possibilitar um 
ensino significativo? Como perceber àquilo que está presente na vida dos educan-
dos cotidianamente e entender como possibilidade no ensino das artes visuais?  

Pensando sobre estes questionamentos como propósito de discussão vin-
culados às falas das professoras entrevistadas, relacionamos seus momentos de 
incerteza quando se trata de ensinar a partir do contexto dos educandos, sob a 
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ótica de uma educação a qual fez parte da formação das professoras, que não 
trazia como preocupação ou mesmo como possibilidade a relação que se en-
contra fora dos muros da escola. Trabalhar com o ensino das artes visuais hoje, 
requer que estejamos abertos aos desafios que esta nos impõem, sejam pelas 
propostas, materiais e linguagens utilizados na arte atualmente, seja pelo enfren-
tamento de transpor as barreiras presentes relacionadas ao currículo fechado 
e fragmentado ou mesmo àquelas que dizem respeito às escolas distantes mas 
que apresentam suas possibilidades peculiares. 

Pelo que pudemos observar nas falas das professoras, suas atividades 
se relacionam quase que constantemente ao ensino da história da arte linear, 
recaindo posteriormente no renascimento e pulando de imediato para o impres-
sionismo e pós impressionismo, tratando da vida e obra de artistas considerados 
como ícones da história da arte. Além disso, suas atividades são transitadas por 
atividades bem conhecidas como cartões para dia das mães assim como cartazes 
e decorações para datas comemorativas. 

Nesse sentido, percebemos que o ensino das artes visuais, é igual em 
escolas do campo ou urbanas, se tratando de uma educação que de certa forma 
ainda ignora o contexto dos educandos e Hernández (2007) nos fala sobre isso 
quando menciona uma narrativa dominante na educação que não responde às 
necessidades de dar sentido ao mundo onde vivem os educandos. Ainda assim, 
fala de “uma educação para indivíduos em transição, que construam e parti-
cipem de experiências vivenciadas de aprendizagem, pelas quais aprendam a 
dar sentido ao mundo em que vivem (...).” (HERNÁNDEZ, 2007, p. 15). Assim, 
pensamos em uma educação que possa vir a contribuir para que os educadores 
de qualquer âmbito possam vir a buscar formas de trabalhar as artes visuais na 
escola, de uma maneira mais abrangente e que se relacione com as vivências e 
os saberes dos educandos.

Pensamos que as docentes entrevistadas trazem em suas vivências uma 
significativa possibilidade de pensar alternativas para o ensino das artes visuais, 
pois suas memórias são carregadas de momentos e sentimentos pertencentes 
ao espaço rural do qual fazem parte. Suas memórias visuais fazem com que per-
cebam este espaço cheio de singularidades e peculiaridades, mas que ainda não 
são de todo presentes em suas práticas pedagógicas.
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 Percebemos que as imagens visuais presentes em suas memórias per-
passam de certo modo, rapidamente por suas atividades, então, acreditamos que 
muitas possibilidades ainda podem ser pensadas a partir do contexto dos edu-
candos, buscando um ensino que vá além da sala de aula e percorra os saberes 
e experiências dos próprios alunos e professores, permitindo o diálogo e formas 
de ver, ver-se e ser visto.

Assim, diante dos desafios e proposições lançados nesta pesquisa, acre-
ditamos que as memórias presentes nas histórias de vida das docentes partici-
pantes, são realmente significativas para suas práticas, mesmo que não venham 
a utilizar-se completamente em suas ações cotidianas toda a gama de possibili-
dades presentes no contexto rural, suas lembranças conduzem seus olhares e 
suas posições no mundo, podendo vir a ser uma forma de pensar suas práticas 
pedagógicas. 

Suas narrativas, falas e relatos trouxeram mais do que esta pesquisa bus-
cava “ouvir”, vieram com sentimentos, com dúvidas e incertezas sobre se “isto 
ou aquilo estava certo ou não”. Mas o que mais importou nesse momento de 
escuta, foi ouvi-las em sua intensidade, deixar que ouvissem a si próprias en-
quanto educadoras que acreditam no ensino e nas artes visuais; que acreditam 
em todas suas possibilidades de transformação e que acreditam como disse uma 
das professoras em dado momento, poder fazer a diferença.

Bibliografia

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena (Orgs.). Temas de filosofia. 
São Paulo: Moderna, 2005.

ARROYO, Miguel G. Ofício de Mestre: Imagens e auto-imagens. Petrópolis: Vozes, 2002.

GOODSON, Ivor. Entre-Vistas.  In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (orgs.) Co-
leção Desenrêdos: políticas do conhecimento: vida e trabalho docente entre saberes e 
instituições. Goiânia, 2007. p.49-92.

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.

HERNÁNDEZ, Fernando. Las Historias de Vida como Estratégia de Visibilización y Ge-
neración de Saber Pedagógico. In: GOODSON, Ivor. Historias de vida del Profesorado. 
Barcelona: Octaedro, 2004.p.9-26.

______. Catadores da Cultura Visual: proposta para uma nova narrativa educacional. Porto 
Alegre: Mediação, 2007.



1060

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 

e Processos 
de Mediação

______ .El lugar de las posiciones Críticas en la Educación de las Artes y la Cultura Vi-
sual. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE ARTE E EDUCAÇÃO (21: 2008: Montenegro, RS). 
Anais do 21º Seminário Nacional de Arte e Educação: a compreensão da arte: desafios 
e possibilidades./ Maria Isabel Petry Kehrwald, Júlia Hummes (Org) Montenegro: Ed. da 
FUNDARTE, 2008, p. 77- 103 CD ROM.

IZQUIÉRDO, Ivan. Memória. Porto Alegre: Artmed, 2002.

MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (Orgs.) Educação da cultura visual: narrativas 
de ensino e pesquisa. Santa Maria: UFSM, 2009.

MOSQUERA, J. J.M; STOBÄUS, C.D. O Professor, personalidade Saudável e Relações 
Interpessoais. In: ENRICONE, Délcia. Ser Professor. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2001, p. 
91-109. 141p.

NASCIMENTO. Erinaldo Alves do. Representações da morte para aproximar a escola da 
vida: uma experiência com a cultura visual no ensino básico. In: MARTINS, Raimundo; 
TOURINHO, Irene (Orgs.). Educação da cultura visual: narrativas de ensino e pesquisa. 
Santa Maria: UFSM, 2009. p.39-59.

PASSADOR, Cláudia Souza. A Educação Rural no Brasil: o caso da escola do campo no 
Paraná. São Paulo: AnnaBlume, 2006.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Educação. Constituinte Escolar: educação do meio 
rural. Porto Alegre, 2000.

WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: 
SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.) Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 
6ª Edição. São Paulo: Vozes, 2000, p.07-72.



1061

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

O JORNALISMO EM QUADRINHOS E A SUBJETIVIDADE JORNALÍSTICA
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Resumo
Este artigo analisa as páginas 46 a 50 do livro-reportagem em quadrinhos “Pales-
tina: na Faixa de Gaza”, de Joe Sacco. O trecho foi escolhido por se tratar de um 
uma história fechada em si mesma, representativa de toda a obra, e por conter ele-
mentos suficientes para as análise textuais e imagéticas. Faz-se ainda apreciações 
em termos da relação entre quadrinhos e jornalismo, no que toca à questão ética. 
Este artigo é originado do trabalho de conclusão de curso do autor : “Análise de 
estratégias discursivas na narrativa de Jornalismo em Quadrinhos ‘Palestina: na 
Faixa de Gaza’, de Joe Sacco”, defendido e aprovado em 7 de março de 2007.

Palavras-chave: histórias em quadrinhos; jornalismo; semiologia.

Abstract
This article analyzes the pages 46 to 50 of the comic book-report “Palestine”, 
written by Joe Sacco. The stretch was chosen because it is a complete narrative, 
that represents the whole book. It also contains enough elements to make visual 
and textual analyzis. There are still some considerations about the relationship 
between comics and journalism, specially in ethical aspects. This article is origi-
nated from the last work in author’s undergraduation as requirement for bache-
lor degree. It was defended and approved on March 7th 2007.

Keywords: comics; journalism; semiology.

Joe Sacco é maltês, nascido em 1960. Quando criança, foi para a Austrália, 
depois para os Estados Unidos, onde se formou em Jornalismo pela Universida-
de de Oregón. Paralelamente a essa atividade, Joe Sacco fazia quadrinhos. Foi só 
na década de 1990, porém, que ele teve a idéia de juntar os dois trabalhos.

No fim de 1991 e início de 1992, Joe Sacco esteve em Jerusalém, Cisjor-
dânia e Faixa de Gaza. Com uma máquina fotográfica a tiracolo, Sacco conhe-
ceu as zonas de conflito entre palestinos e israelenses. Sua obra “Palestina” 
foi produzida entre 1993 e 1995 em forma de novela, mas no Brasil foi publi-
cada em dois volumes, com os seguintes subtítulos: “Uma Nação Ocupada” 
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(2000) e “na Faixa de Gaza” (2003). Em 2002, Joe Sacco lançou também “Área 
de Segurança: Gorazde”, sobre a Guerra da Bósnia, consagrando-se como 
jornalista especializado em coberturas de conflitos, sempre com engajamen-
to. Além disso, Joe Sacco se tornou a grande referência quando se fala em 
Jornalismo em Quadrinhos.

Há outros autores desse novo gênero jornalístico, mas nenhum é tão 
conhecido quanto Sacco. Aliás, talvez não seja correto falar em “novo gênero 
jornalístico”. Antônio Aristides Correa Dutra, em sua dissertação de mestra-
do pela ECO/UFRJ, faz um resgate histórico da origem do gênero, apontando 
traços jornalísticos no trabalho do pioneiro Ângelo Agostini, já no século 19. 
Dutra mostra ainda que há uma intersecção entre os campos do Jornalismo 
e dos Quadrinhos na mídia “jornal”, por meio de charges, recursos gráficos, 
modos de diagramar, etc.

No meio acadêmico, Aristides é praticamente uma exceção. Há, porém, 
outros autores de pesquisas sobre Jornalismo em Quadrinhos, que vale citar:

• Felipe Muanis, doutorando pela UFMG, que analisou o Jornalismo em 
Quadrinhos do ponto de vista das questões do narrador de Walter Benjamin e 
conceitos de Certeau.

• Ana Camilla Negri, que comparou o New Jornalism e o trabalho de 
Joe Sacco, em sua dissertação „Um novo gênero jornalístico: a reportagem em 
quadrinhos de Joe Sacco“, para o curso de especialização “Jornalismo e Novas 
Linguagens”, da Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep).

• Érica Alvim, que em 2005 defendeu o trabalho “„História, memória e 
reportagem nos quadrinhos: Maus, de Art Spiegelman”, no Programa de Espe-
cialização em Comunicação Jornalística, na PUC-SP.

• Flávio Valle, formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), em 2007, defendendo a monografia: “Quadro a Quadro - Re-
flexões sobre o Jornalismo em Quadrinhos”.

• Lucinthya M. G. da Silva, que se formou em Jornalismo na Universidade 
Federal do Ceará (UFC), em 2006, com o trabalho “Palestina – Uma Nação Ocu-
pada: a reportagem de Joe Sacco no universo do Jornalismo em Quadrinhos”.
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• Raphael Veleda, que se formou em Jornalismo pelo Centro Universitário 
de Brasília (UniCEUB), no fim do ano passado, com o trabalho “A arte seqüencial 
das histórias em quadrinhos como forma de linguagem jornalística”.

• Michele Prado e Neomísia Silvestre, formadas em Jornalismo pela Uni-
versidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), em São Paulo, fazendo juntas o trabalho 
“Novos traços: a inovação da linguagem jornalística”. 

• Michele Fatturi, formada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos), no Rio Grande do Sul, com o trabalho “Reportagem em Quadrinhos: 
análise e aplicação de uma nova possibilidade para o jornalismo”.

Os últimos dois trabalhos citados foram também experimentais, ou seja, 
as autoras chegaram a produzir reportagens em quadrinhos.

O jornal Folha de São Paulo publicou, no domingo de 19 de agosto de 2007, 
um trabalho de 16 páginas de Joe Sacco, em que o jornalista vivencia o treina-
mento de militares estadunidenses na Guerra do Iraque. Mereceu até chamada na 
capa da Folha. É cedo para avaliar, mas talvez esse seja um marco do gênero no 
Brasil. Se servir, claro, para alavancar a produção de reportagens em quadrinhos.

Os trabalhos acadêmicos cujo objeto é o Jornalismo em Quadrinhos tam-
bém devem ser incentivados. Os que foram feitos até hoje são contados nos 
dedos, mesmo certamente havendo outros, além dos que citamos aqui. Ainda 
assim, as exceções mostram que, aos poucos, esse gênero vem crescendo, e 
o interesse teórico pelo assunto aumenta. Porém, é preciso que cada vez mais 
pesquisadores voltem os olhos para o tema, de modo que a reflexão teórica pro-
voque um amadurecimento do gênero, e vice-versa. É preciso que o Jornalismo 
em Quadrinhos seja assimilado pelas Teorias do Jornalismo, ou mesmo que seja 
estudado sobre óticas tangentes a outras áreas de conhecimento, já que a pró-
pria multimodalidade do corpus exige uma leitura multidisciplinar.

Este trabalho, portanto, surge para tentar acrescentar algo nesse sentido. 
Vamos analisar aqui pequenos trechos (por limitações de espaço) do livro “Pales-
tina: na Faixa de Gaza”, de Joe Sacco, mais especificamente do capítulo intitulado 
“Os Garotos” (p. 46 – 50), escolhido por se tratar de uma história fechada em si 
mesma e por conter elementos suficientes para análise. Nossa intenção é tentar 
entender um pouco o dinamismo interno de uma obra de Jornalismo em Quadri-
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nhos, nos moldes como ela se apresenta no trabalho de Joe Sacco. Vamos usar 
para isso alguns conhecimentos de semiologia, sempre trazendo a teoria para 
iluminar pontos que interessam ao jornalismo.

Começaremos com este quadro:

O quadro acima, retirado da página 47, apresenta claramente um lide jor-
nalístico. Aí diz o que é a Intifada, quem estava envolvido, onde começou, quan-
do e por quê. Isso está dito pelo texto escrito, mas é interessante reparar na 

O lide (supostamente) objetivo de Joe Sacco
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relação que este estabelece com a imagem. Afinal, o texto está disposto sobre 
o desenho de ruelas com casebres, veículos, pessoas e quadras cercadas com 
arame farpado, sendo que uma delas abriga uma construção vertical. Em função 
do texto escrito, lemos que essa é a base da Força de Defesa de Israel e que aí 
começou a Intifada. Como se trata de um desenho (que carrega um certo grau 
de abstração da realidade retratada, principalmente por causa da subjetividade 
do traço do autor), percebemos que o texto verbal transfere para o desenho 
a característica de informação jornalística. Ou seja, por causa do texto escrito, 
acreditamos que aquele desenho é realmente a base israelense onde começou 
a Intifada. O mesmo desenho, se sobreposto por balões com outras legendas, 
representaria coisas diferentes. Poderia representar a periferia de uma cidade 
qualquer, por exemplo, se o texto dissesse que se trata de uma favela. Desse 
modo, percebemos que o desenho fica subjugado ao poder da palavra: é essa 
que diz o que aquele deve representar.

Por outro lado, o desenho produz efeitos de sentido característicos do 
poder de representação da imagem. Afinal, descrever uma base de Israel na 
Faixa de Gaza, por mais rica que seja a descrição por meio de palavras, é muito 
diferente de mostrá-la. Com as palavras, a missão de reconstruir mentalmente o 
cenário fica por conta do leitor; com as imagens, o leitor fica sujeito ao desenho 
como lhe é dado.

A observação dessa característica própria da linguagem dos quadrinhos 
serve como passo para entender a dinâmica entre texto e imagem, e saber da 
relevância que o desenho exerce na obra. Aliás, o desenho merece um capítulo a 
parte neste trabalho, haja vista que aí está, talvez, a maior discussão sobre o “ser 
ou não ser jornalístico” de uma reportagem em forma de quadrinhos. Veremos 
isso no devido momento, mais adiante.

O lide subjetivo de Joe Sacco

O quadro anterior, se analisado com atenção, já dá uma orientação de 
como o autor quer que nós leiamos a obra, que sentidos ele nos quer produ-
zir. Notamos que o último balão diz que os palestinos “viviam sob a ocupação 
israelense por mais de vinte anos”, e que foi só em dezembro de 1987 que eles 
“assumiram o controle da situação”. O que nos é exposto é um quadro de sub-
jugação de uma nação por outra. Assim, o ato de assumir o controle da situação 
aparece aqui como algo positivo. Principalmente se formos pensar que antes 
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quem detinha o controle da situação eram os israelenses. Portanto, ter o controle 
da situação é negativo num caso, e positivo em outro.

Com isso não estamos fazendo juízo de valor. Estamos apenas explicitan-
do uma dinâmica de qualquer discurso. Mesmo textos que se dizem jornalísti-
cos, como os encontrados diariamente em telejornais e jornais impressos, estão 
carregados dessas marcas da subjetividade do autor. Narrar um fato em terceira 
pessoa apenas disfarça que há alguém que escuta uma história e as conta se-
gundo seu próprio filtro, além dos filtros editoriais e comerciais. Como diz Milton 
José Pinto, no livro “Comunicação e Discurso: introdução à análise do discurso” 
(p. 88): “o próprio texto do jornal já é uma versão dos fatos narrados ao repór-
ter pelos policiais [Pinto está analisando uma matéria da editoria de polícia] e a 
história não existiria se não tivesse sido narrada pelo menos uma vez”. Não se 
trata porém de mentir, como o próprio autor ressalta. É apenas a consciência do 
aspecto humano de escrita, geralmente escondido com o intuito de vender a ima-
gem de “objetividade” que tanto dá credibilidade aos veículos de comunicação.

Em “Os Garotos” também podemos encontrar essas marcas da subjetivi-
dade do autor. Vejamos o texto deste quadro, retirado da página 47:

Palestinos lembrando o início da Intifada.



1067

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

O exemplo parece-nos ideal para demonstrar o modo como o autor con-
duz o relato de modo a elaborar determinados valores. Afinal, notamos que “lon-
ga” e “enlameada” são adjetivos adicionados à palavra “estrada” que, sem essas 
qualificações, não produziria a sensação de pobreza, penúria, desamparo. Tam-
bém observamos que no cemitério estão enterrados “trabalhadores”, associando 
assim o valor “trabalho” aos palestinos. Notamos ainda que os palestinos esta-
vam voltando de carro “do trabalho” “em Israel”, quando bateram de frente com 
um “veículo israelense”, o que sugere uma indagação como esta: eles trabalham 
para israelenses e batem de frente com um veículo israelense?

O narrador desse quadro está em terceira pessoa, com exceção do primei-
ro e do último balão. A princípio, parece um texto “objetivo”. Mas vejamos este 
trecho: “alguns dizem que o motorista judeu fez de propósito” Aí a estratégia 
discursiva é fazer uso do silêncio, pois se há “alguns” que dizem isso, e não todo 
mundo, certamente há “alguns” que dizem outras coisas. Ao enunciador, porém, 
não interessa outro dizer além do que está relatando (mais uma marca de sub-
jetividade presente em qualquer texto jornalístico convencional). Outro trecho 
semelhante, diz que “quatro palestinos morreram”, mas não fala nada sobre o 
que aconteceu com quem estava no carro israelense.

Voltamos a ressaltar que não estamos fazendo juízos de valor em relação 
à causa palestina ou, ao contrário, em relação a Israel. Tampouco depreciando o 
trabalho de Joe Sacco. Estamos apenas explicitando o modo como o enunciador 
constrói o discurso segundo sua visão de mundo, mesmo que sua postura diante 
do assunto fique geralmente escondida sob a narração em terceira pessoa. Não 
é o caso de Joe Sacco, que é assumidamente engajado na causa palestina. Nem 
isso pode ser considerado bom ou ruim. Como diz Antônio Aristides Corrêa Du-
tra, a questão não está em perguntar se o trabalho de Sacco é ou não jornalismo, 
pois isso não faria jus à pluralidade de “jornalismos” existentes. A reportagem 
em quadrinhos de Sacco é apenas um modo de fazer jornalismo, dentre tantos 
possíveis. É o jornalismo de Joe Sacco.

A subjetividade dos desenhos

Talvez a maior marca da subjetividade de um autor (e também a maior 
diferença de uma reportagem em quadrinhos para outros tipos de reportagem) 
esteja nos desenhos. Não há dúvida que desenhar a Faixa de Gaza é muito dife-
rente de fotografá-la, e que nessa transposição para o lápis certamente a visão do 
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desenhista sobre o cenário altera o resultado. Também temos que levar em conta 
as particularidades do estilo de desenho de cada autor, além das características 
próprias da linguagem dos quadrinhos que entram na dinâmica de produção de 
sentidos de uma reportagem nesse suporte. As formas dos desenhos, por exem-
plo. Se pegarmos personagens da Disney e compararmos com um super-herói 
como o Batman, vemos isso com clareza. No primeiro caso, as linhas são ovói-
des, com mudanças suaves de direção. Praticamente não há ângulos pontiagu-
dos. Justamente o contrário do segundo caso, em que os heróis são desenhados 
com linhas retas, cheios de pontas. Tudo que é agudo remete a agressividade, 
mexe com nossas defesas corporais. Afinal, podemos nos machucar com um 
prego, uma tesoura, uma agulha. Do contrário, almofadas e bolas não nos ofere-
cem risco. A dinâmica de produção de sentidos de um desenho, portanto, vem 
da própria dinâmica da vida. É essa que dá os parâmetros para, numa simples 
folheada, sentirmos se um gibi conta uma história de batalhas e lutas, por exem-
plo, ou narra um conto de fadas.

Em “Os Garotos”, como não poderia ser diferente, essa dinâmica existe. 
Os corpos das personagens são ovóides, deformados, desproporcionais. Quem 
sabe não são esses os adjetivos que inconscientemente adicionamos às historias 

A produção de sentidos nos desenhos



1069

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

no momento da leitura: vidas deformadas em função do eterno conflito na Faixa 
de Gaza? No quadro anterior, retirado da página 46, o próprio texto escrito ressalta 
isso, ao associar a baixa idade das personagens com o seu histórico em conflitos. 
Esse quadro fala ainda em “kaffiyeh preto” e “lenço vermelho”. Neste caso especí-
fico, o texto escrito tem de adjetivar o desenho com a característica “cor”, que não 
está presente em imagem por se tratar de quadrinhos em preto-e-branco. Por ou-
tro lado, a opção por preto-e-branco parece proposital para uma obra jornalística. 
Como diz Scott McCloud na obra “Desvendando os Quadrinhos” (p. 192):

A diferença entre quadrinhos em preto e branco e em cores é profun-
da, afetando cada nível da experiência de leitura. Em preto e branco, 
as idéias por trás da arte são comunicadas de maneira mais direta. O 
significado transcende a forma. Em cores planas, as formas assumem 
mais significância. O mundo se torna um playground de forma e espaço. 
E, através de cores mais expressivas, os quadrinhos podem transmitir 
sensações que só a cor é capaz de proporcionar.

Antes de chegar a esse esquema, McCloud mostra como as cores entra-
ram nos quadrinhos numa dependência com a questão comercial e tecnológi-
ca. Os desenhos, antes todos em preto-e-branco, quando a tecnologia permitiu, 
passaram a ser coloridos com cores contrastantes e sem nuances, às quais Mc-
Cloud chama de “cores planas”. Essas cores serviam apenas, na época, para 
criar um atrativo novo para a leitura (o que, segundo o que veremos em seguida, 
nos parece coerente).

Só muito tempo depois a cor passou a ser vista como uma produtora de 
sensações, que são possíveis graças a sua compleição psicológica, cultural e 
biológica. Além dos sentidos produzidos por cada cor, há os produzidos por de-
gradês, combinações de cores, efeitos de luminosidade, etc. Aqui não nos cabe 
entrar muito nessa análise, haja vista que “Os Garotos” é em preto-e-branco. Mas 
basta compararmos uma história antiga de super-heróis com o quadro “O Grito”, 
de Edvard Munch, e veremos como a cor é usada, no segundo caso, com um 
potencial expressivo. Se pegarmos os quadros de “Os Garotos” e os pintarmos, 
e se compararmos o resultado com o original, poderíamos perceber também a 
transformação sensorial que ocorre.

Quadrinhos (ou mesmo filmes, animações, fotografias) em preto-e-branco 
focam o interesse do leitor na história que está sendo contada, nas ideias disse-
minadas pelo texto verbal (e até mesmo pelo imagético). Histórias coloridas, ao 
contrário, buscam menos o foco do enunciatário no enredo. Afinal, a presença de 
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cores em desenhos é um chamariz para a percepção do olho humano, que assim 
se concentra em aspectos plásticos (produtores de outros efeitos de sentido).

Como “Os Garotos” é um texto de Jornalismo em Quadrinhos, ao ser de-
senhado em preto-e-branco está assim fazendo escorrer melhor as ideias conti-
das nele. Deixamos claro, porém, que ao falar das estratégias discursivas típicas 
da linguagem dos quadrinhos existentes em “Os Garotos” não o estamos des-
qualificando como obra jornalística. Afinal, são opções estéticas tanto quanto a 
tomada da câmera do telejornal e a diagramação do jornal impresso, só para citar 
dois exemplos imediatos.

Mas então, é ou não é jornalismo?

Já tocamos neste ponto, mas cremos que a análise exige uma retomada 
da questão. Em primeiro lugar, TODO E QUALQUER TEXTO tem a intenção de 
persuadir alguém a respeito de alguma ideia. Mesmo um texto jornalístico con-
vencional pode ser analisado sob o ponto de vista das operações do enunciador 
de modo a convencer o leitor sobre determinado assunto.

Esse enunciador (estamos falando de um conceito semiológico) nem sempre 
é um só indivíduo. Mesmo quando é, porém, acaba produzindo um texto atravessa-
do pela coletividade, um dispositivo de enunciação (os jornais “Folha de São Paulo” 
e “Zero Hora”, por exemplo, são dispositivos de enunciação) regrado por forças de 
poder que fazem predominar a subjetividade do sujeito hierarquicamente mais forte 
dentro (ou até mesmo fora) de uma empresa jornalística. Mesmo desviando nosso 
foco de análise, recomendamos o artigo “Jornalismo cultural e uniformização do 
gosto”, de Israel do Vale (ver Bibliografia), que discorre sobre como esses dispositi-
vos de enunciação (que ele analisa sob o viés da indústria cultural) promovem um 
“modelo reafirmativo de valores” e de “hierarquização do preconceito”. Cremos que 
seja útil para o questionamento de modelos de produção de informação que, por 
estarem consagrados, tendem a ser considerados inquestionáveis.

Poderíamos analisar aqui uma matéria que se diga objetiva para explici-
tar nossa ideia. Acreditamos, porém, que muito do que dissemos aqui permite 
a identificação, em outros meios, desses recursos de persuasão (vale ressaltar 
que persuadir significa trabalhar estrategicamente os elementos de um texto de 
modo a ter maiores chances de nossa verdade ser aceita; ressaltamos que não 
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se trata de usar a palavra “persuasão” com um caráter negativo). Em todo caso, 
recomendamos os trabalhos de Pinto, que explicitam a ideia de que a objetivida-
de nada mais é do que uma estratégia de produção de sentido.

Há subjetividade até mesmo no ato de fotografar. Afinal, o fotógrafo tira 
sua fotografia escolhendo ângulos, iluminações, foco, filtros, etc. Mesmo se não 
usar máquinas digitais, um fotógrafo pode manipular fotografias de modo a alte-
rar percepções, tais como volume, perspectiva e distância. Isso se faz tanto du-
rante a revelação em laboratório, quanto no momento de optar pela abertura do 
diafragma, a velocidade do obturador e o tipo de lente. Além disso, no fotojorna-
lismo há ainda seleção subjetiva, feita pelo editor, de qual foto será publicada no 
jornal. Ainda aproveitando o gancho da fotografia para falar do jornalismo como 
um todo, Tavarez e Vaz (2005, p. 129) dizem que “o jornalismo é uma prática so-
cial marcada pelo mito da objetividade mas, antes de tudo, é uma forma de olhar 
e registrar o cotidiano social, a sociedade e o mundo nos quais ele se insere”.

Também podemos questionar o texto dito objetivo por um viés histórico, 
já que a forma de redação jornalística atualmente consagrada na maioria das 
redações tem origem datada e explicada. Citamos as palavras de Carlos Eduardo 
Lins no livro “Penas de Aluguel”, de Cristiane Costa (2005, p. 101):

O lide clássico foi introduzido no Brasil através das agências de notícias 
americanas, que o criaram nos EUA para resolver um problema prático. 
O mesmo texto das agências era utilizado por jornais de todas as partes 
do mundo. Cada um deles fazia uma avaliação diferente da importância de 
cada notícia e do espaço que ela deveria ocupar. As agências precisaram 
criar a fórmula da pirâmide invertida para que cada jornal pudesse fazer os 
cortes necessários nos textos e adaptá-los a suas necessidades sem perde-
rem as informações fundamentais. Daí a colocação dos dados em ordem 
decrescente de importância. O corte poderia ser feito “pelo pé” numa ope-
ração rápida, sem perda de substância informativa. Daí, generalizou-se na 
imprensa americana, como maneira mais simples de dar a cada leitor a 
mesma opção que as agências davam aos jornais: interromper a leitura em 
qualquer ponto do texto de acordo com seu interesse pelo assunto, tendo 
recebido as informações fundamentais desde que lido o primeiro parágrafo.

Já Gaye Tuchman, em seus estudos etnográficos, trabalha com a idéia 
de rituais estratégicos. Seriam procedimentos cotidianos para operacionalizar 
a produção de notícias, que funcionariam como mecanismos de autoproteção 
da classe dos jornalistas. Fazendo um texto com aspas, mostrando dois lados 
de um conflito e fugindo de assumir o papel da fala, nós tentamos nos defender 
de acusações de parcialidade ou tomada tendenciosa e subjetiva de posição. Por 
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regras de linguagem (principalmente, pois há também as rotinas de produção 
peculiares a esse campo de trabalho), os membros da classe procuram simular 
um afastamento do próprio texto que produzem. Israel do Vale enxerga o mesmo 
panorama, mas sob outra ótica: “cada vez mais ‘tecnicizada’ (com a oferta cres-
cente de ferramentas tecnológicas) e ‘formularizada’ (pelos ‘podes e não podes’ 
de cada veículo), a linha de montagem de redação permite a substituição de qual-
quer de suas ‘peças’ sem grandes traumas, do ponto de vista industrial.” Assim, 
a predominância de um texto jornalístico padronizado com regras de redação 
que simulam objetividade permite que um jornalista possa ser facilmente subs-
tituído por outro.

A discussão segue com a percepção de que “Os Garotos” usa recursos co-
mumente situados no campo da ficção. Esses recursos ditos ficcionais, porém, 
não são inéditos no jornalismo. Há reconstruções de cenas (como crimes ou tra-
gédias ambientais) em telejornais, usando técnicas de animação. Dutra mostra 
outros exemplos citando, no artigo “Quadrinhos e Jornal: uma correspondência 
biunívoca” (ver Bibliografia), algumas invasões de recursos quadrinísticos em jor-
nais impressos. Portanto, mesmo o jornalismo tradicional usa recursos da ficção.

Relativizando desse jeito, aonde iremos parar?

Tudo o que dissemos até agora foi para problematizar a ideia de que só 
por uma reportagem ser feita em quadrinhos ela não seria jornalismo. Também 
não queremos afirmar que ela é. O ponto em que queremos entrar é outro, mais 
amplo do que o das reflexões específicas sobre esse gênero. Vamos deslocar a 
discussão. Pois pensamos que não podemos dizer que um texto é jornalístico 
ou não simplesmente pelo modo em que está formatado. É, antes, pela maneira 
como o autor pensa o seu trabalho e a sua obra que devemos nos nortear.

Para tentar deixar essa ideia mais explícita, usamos as palavras de Peru-
zzolo (2006, p. 15) em seu livro “A comunicação como encontro”:

O modo como cada um concebe o fenômeno da comunicação é também 
o que pesa e determina o modo como ele a faz e a pratica. Se para ele 
comunicar é transmitir, não precisará ocupar-se mais do que cuidar das 
técnicas de emissão de suas mensagens. Se, porém, comunicar for para 
ele um diálogo ou uma partilha de situações, os cuidados terão que in-
cluir o lugar do outro nesse processo. Se a comunicação for concebida 
como ações de reciprocidade, certamente os cuidados terão de ser redo-
brados porque a prioridade estará na oferta, em que os valores organiza-
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dos na mensagem vêm antes do processo. Em suma, conceber uma teo-
ria da comunicação é traçar uma cosmovisão, porque ela não se amarra 
apenas à forma de um processo mas, primeiro, define o lugar e o valor 
dos comunicantes na ação de construção das formas de vida e cultura.

O que nos cabe marcar é essa cosmovisão da comunicação aplicada ao jor-
nalismo. Pois se enxergarmos nosso trabalho como uma mera oportunidade de as-
censão, adianta fazermos um texto jornalístico comum, achando que só por isso 
ele será objetivo e imparcial? Por outro lado, se decidirmos fazer uma reportagem 
deixando claro nosso engajamento, tanto em causas políticas como culturais ou 
sociais, estaremos nós fazendo algo não-jornalístico? Um outro exemplo: se a nossa 
visão de jornalismo contemplar uma ideia de aprofundamento e humanização do 
fato noticioso, por que não poderíamos narrar nossa reportagem usando quadri-
nhos, animação, música ou mesmo uma linguagem jornalística tradicional?

O que esperamos do enunciador é que tenha um domínio suficientemente 
bom dessas linguagens para não incorrer em estratégias discursivas inadequa-
das à verdade que se propõe a dizer. E que a cosmovisão de jornalismo desse 
enunciador traga incutida a noção clara e responsável da importância do seu 
papel social.

E aí já não falamos da obra de Sacco ou de qualquer outro jornalista, 
nem do tipo de mídia. Também não precisamos falar somente de jornalismo: é a 
comunicação como um todo que nos interessa. Qual é a nossa ideia de comuni-
cação? O que é comunicação para nós? Por que estamos inclinados a trabalhar 
com comunicação?

Só investigando esses valores internos (que, diferentemente do que acon-
tece com o que já está publicado, podem ser modificados), chegaremos a um 
critério do que pode ou não ser bom para o jornalismo, para a comunicação e, 
por conseguinte, para a sociedade como um todo.
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DOS EDUCADORES DO MUSEU DA CIDADE DE SÃO PAULO.
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Resumo
Este artigo apresenta uma reflexão sobre o processo de formação de educadores 
patrimoniais do Museu da Cidade de São Paulo, no período de abril de 2008 a 
maio de 2010. A reflexão estabelece relações com os conceitos de cultura e patri-
mônio apontados pelo professor Imanol Aguirre e busca, através da metáfora do 
rio, compreender alguns aspectos deste processo de formação.

Palavras-chave: formação contínua, educação patrimonial, mediação cultural.

Abstract
This article presents a reflection regarding the formation process of the pa-
trimonial educators from the Museu da Cidade de São Paulo, during the pe-
riod of April 2008 to May 2010. The reflection establishes relations with the 
concepts of culture and patrimony pointed out by Professor Imanol Aguirre 
and aims, through the river’s metaphor, to understand some aspects of this 
formation process.

Keywords: continuing education, patrimonial education (heritage education), 
cultural mediation.

Apresentação 

Para começar esta reflexão, aproprio-me de uma palavra extraída das 
conversas de educadores, durante os encontros de formação contínua do 
Projeto de Educação Patrimonial do Museu da Cidade de São Paulo, do qual 
faço parte como supervisora, desde abril de 2008 até os dias atuais. É uma 
palavra que diz respeito ao cotidiano dos educadores, portanto, pelo contexto 
em que está atrelada possui relevância e valor para esta reflexão.  RIO é a 
palavra. Ela possui a sua história, a sua razão de ter sido escolhida por mim 
para fazer parte deste texto: por seu potencial poético e metafórico para tratar 
de algumas questões que busco compreender, estruturar e desenvolver em 
minha pesquisa de mestrado. 
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Formação Contínua: suas margens e inquietações

Que caminhos trilhar com os educadores no decorrer de uma formação 
no contexto da mediação cultural? Quais as margens, ou fronteiras, a definir 
para este tipo de formação? Quais as suas características, procedimentos e 
objetivos? Como experiências passadas e presentes atuam uma em relação à 
outra na construção da identidade de um individuo e de um grupo? É possível 
traçar um diálogo entre a identidade profissional e cultural? Porque este diá-
logo é necessário na formação e prática de mediadores culturais? Como este 
diálogo se constrói? Porque tenho a sensação de que, como um rio, a idéia 
de formação contínua parece que irá fluir permanente e interminavelmente? 
Como brincar com uma metáfora pode ajudar-nos a refletir e compreender 
tais inquietações? No momento em que escrevo este artigo, estou imersa no 
contexto do qual ele trata. Se em alguns momentos as palavras não parece-
rem como águas claras, mas um pouco turvas e subjetivas, é porque às vezes 
a sua escritura não acompanha a velocidade frenética dos pensamentos e 
das experiências. Portanto, a necessidade de compreender e responder a tais 
inquietações pode não ser satisfeita até o final desta reflexão. Até porque, 
outras surgirão. 

O RIO: algumas histórias e imagens 

Esta palavra tem relação mais especifica ao contexto da Casa do Ban-
deirante, uma das unidades históricas que hoje compõe o Museu da Cidade de 
São Paulo. Localizada ao lado da Marginal do rio Pinheiros, no bairro do Butan-
tã na cidade de São Paulo. A casa é representativa de um conjunto de habita-
ções rurais dos primeiros séculos da colonização portuguesa construídas entre 
os séculos XVII e XVIII, localizado próximo a bacia do rio Tiete e o seu afluente 
Pinheiros. Este imóvel tombado e administrado pelo Departamento do Patrimô-
nio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo pode ser consi-
derado, pelos critérios da história oficial, como parte do “catálogo patrimonial” 
da cidade de São Paulo, e por seu significativo, valioso e digno reconhecimento 
cultural, “merecen ser defendidos, rescatados o preservados de entre todas 
las producciones precedentes.” (AGUIRRE, 2008). Algumas perguntas que nos 
devemos fazer são: para quem este patrimônio é significativo e valioso? Patri-
mônio para quem e como? Qual o papel do educador patrimonial na mediação 
entre o público e o patrimônio? 
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No processo de urbanização da cidade de São Paulo, na década de 1940 
quando ocorreu a construção da Marginal1, parte do rio Pinheiros foi alterada, re-
tificada. As curvas do rio transformaram-se em retas. Para uma criança na faixa 
etária de 8-10 anos, compreender que São Paulo nem sempre foi uma cidade, ou 
que um de seus rios mais importantes nem sempre foi ‘reto’ e poluído, pode ser 
um desafio.  Como seu tempo de vida é ainda muito curto, (ou suas experiências 
ainda iniciais), é exigido grande esforço imaginativo da criança para ela acessar 
tempos mais antigos, como o período da colonização da cidade, ou mesmo pe-
ríodos mais recentes, como o da industrialização. Conhecer uma casa colonial 
como a Casa do Bandeirante, pode facilitar a compreensão de outros tempos e 
lugares, ou seja, da história.  No processo de mediação cultural, os educadores 
que atuam na Casa do Bandeirante, exploram estratégias educativas para “to-
car” os tempos e lugares já invisíveis aos nossos olhos, como o antigo desenho 
do rio. O uso de imagens mediadoras, como fotografias ou mapas antigos, em 
comparação com o rio de hoje, pode facilitar a compreensão da criança acerca 
destas transformações. Em outros momentos, é possível desenhar o trajeto do 
rio no chão de terra, com um pedaço de tronco de madeira, na varanda da Casa 
do Bandeirante, cujo entorno é uma praça muito arborizada. Estas estratégias 
de mediação que os educadores encontram e criam foram observadas por mim 
nas visitas desenvolvidas por eles com crianças de escolas públicas que partici-
pam de um projeto apoiado pela Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, 

Montagem de imagens com grupo de crianças e educador André Greatti na exposição “São Paulo – Metrópole do Café” na Casa 
do Bandeirante. Foto: Camila Lia, São Paulo, 2009.

1 Grande e extensa 
avenida que margeia os 
rios Pinheiros e Tiête, na 
cidade de São Paulo. 
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o Projeto Cultura é Currículo. Este projeto estimula o diálogo da cultura com o 
currículo escolar, a partir das visitas às instituições culturais da cidade. Um dos 
papéis do educador do museu é a costura de sentidos e experiências das crian-
ças com a cultura e história da cidade, de modo sensível e critico.

A história da cidade de São Paulo como toda história, pode ser compreendida 
por diversos vieses que ora se cruzam, se separam, se complementam, se sobre-
põem ou se conflitam. São possíveis vieses os aspectos culturais, sociais, políticos e 
geográficos, dentre outros, que podem constituir as narrativas dos educadores nos 
processos de mediação cultural.  Abordar tais aspectos, e suas transformações, nos 
processos de mediação cultural faz-se necessário para a percepção, a compreensão 
e a reflexão crítica da história, ou melhor, das histórias da cidade. Como um rio, esta 
história é fluida, é viva, é dinâmica. Cada vez que é tocada, movimenta-se, altera-se. 
Como quando um corpo que mergulha no rio envolve-se de seu elemento, a água, 
no processo de mediação cultural as palavras que mergulham na história envolvem-
-se e impregnam-se dela, e podem movimentar e alterar seu percurso. 

Nas conversas dos encontros de formação contínua dos educadores do 
Museu da Cidade de São Paulo, é perceptível uma compreensão de que a história é 
viva e fluida, como um rio. Oportunizar o diálogo e a troca de experiências, olhares 
e saberes no processo de formação favorece e alimenta este entendimento não só 
em relação à história, mas também sobre as noções de arte, cultura, patrimônio 
e, conseqüentemente, da própria noção de mediação, influenciando a uma prática 
mais flexível, fluida, e porque não, transformadora. Se com a metáfora do rio é 
possível identificar (ou reconhecer) conceitos como de fluidez e transformação em 
relação às noções de história, arte, cultura, patrimônio e mediação, o que podemos 
aprender e pensar em relação ao próprio processo de formação? 

Montagem de imagens de encontro de 
formação com os educadores no Sitio 
da Casa da Ressaca e crianças tocando 
parede de taipa da Casa do Bandeiran-
te. Foto: Camila Lia, 2008 e 2009.
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Ao participar destes encontros, tenho compreendido cada vez mais a rele-
vância da troca e do dialogo no processo de formação, e como contribuem para 
a construção da identidade profissional. Este processo também é nutrido por no-
vas informações, pesquisas e leituras que levam a novos lugares, percursos, às 
vezes desconhecidos. Segundo Maria da Conceição Moita, “ninguém se forma no 
vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, aprendizagens, um 
sem fim de relações”. É possível compreender a formação como “uma atividade 
de aprendizagem situada em tempos e espaços limitados e precisos, mas tam-
bém como ação vital da construção de si próprio” (MOITA, apud Pineau,1983). 
Como a autora, penso na formação como ação vital e permanente, como os ci-
clos da água na natureza. Desta forma, não se dá a toa a minha sensação de que, 
como um rio, a formação contínua parece fluir permanente e interminavelmen-
te. Mas, no contexto de um projeto educativo desenvolvido em um museu ou 
instituição cultural, com começo, meio e fim, de que forma podemos definir as 
‘margens’ desta ação vital e permanente? Um caminho seria compreender que 
a formação contínua que se desenvolve num projeto, ocorre em determinado 
tempo e lugar e é apenas parte da formação mais ampla de cada individuo. Desta 
forma, torna-se mais fácil definir seus contornos, características e objetivos. O 
que me alivia um pouco, ao menos no papel de supervisora deste projeto, onde 
uma de minhas atribuições é apoiar e promover a formação dos educadores, ou 
seja, ajudar a definir suas margens. Uma tarefa e tanto! Mas penso também que 
minha tarefa não é só acalmar, mas também movimentar ainda mais as águas 
deste rio. Por isso, coloco-me a disposição para enfrentar outro desafio. Explico. 
Em primeiro lugar, porque não falamos de um único processo de formação, no 
singular, pois se trata de um grupo de pessoas envolvidas neste processo, por-
tanto, penso mais em processos de formação, no plural. E todas as qualidades 
e desafios que isto pode significar principalmente se considerarmos as singu-
laridades de cada individuo. Em segundo lugar, porque também são plurais os 
lugares e os contextos em que esta formação se desenrola: o Museu da Cidade 
de São Paulo, onde atuam os educadores, é composto por várias unidades, atual-
mente nove espaços2: um monumento, sete casas históricas, do período colonial 
ao moderno, e o Museu do Theatro Municipal. É possível delimitar este contexto 
a partir de um contorno maior que é a própria cidade de São Paulo, entretanto, 
sua complexidade histórica, cultural, social e política extrapolam suas fronteiras 
geográficas, o que, para os processos de mediação cultural, é uma qualidade. 
Em terceiro lugar, que “margens” definir a esta ação vital e permanente se, no 
processo de formação continuada, buscarmos um diálogo entre a construção da 
identidade profissional ao da identidade cultural? 

2  O Museu da Cidade de 
São Paulo é um conjunto 
de bens patrimoniais 
administrados pelo De-
partamento do Patrimônio 
Histórico, e pode ser 
pesquisado no site: www.
museudacidade.sp.gov.br.
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Retomando a idéia de Maria da Conceição Moita sobre a formação como 
processo de “troca, experiência, interações sociais, aprendizagens, um sem fim 
de relações”, gostaria de associá-la a algumas idéias acerca de cultura e patrimô-
nio presentes no texto ‘Nuevas ideas de arte y cultura para nuevas perspectivas 
en la difusión del patrimônio’ de Imanol Aguirre, e refletir sobre a construção 
da identidade profissional e cultural do educador que atua nos contextos de mu-
seus e centros culturais, a partir de minha experiência com o Projeto de Educa-
ção Patrimonial no Museu da Cidade de São Paulo.

Para o autor, é preciso rever a visão mais estática e essencialista de cul-
tura e patrimônio como um conjunto de objetos, conhecimentos, crenças e pen-
samentos de um determinado povo, acumulados por tradição ou herança que, 
como um grande inventário preservado, garantiria a identidade cultural de um 
povo ou comunidade. Segundo o autor:

“El problema de esta forma de entender la cultura surge cuando se tra-
ta de dar cuenta de cómo se incorporan los elementos de renovación 
cultural y de cómo se producen los trasvases de significados entre los 
elementos culturales tenidos por propios y los considerados ajenos. La 
actualidad nos ofrece constantemente muestras de colisiones culturales 
que, a veces, tienen consecuencias verdaderamente dramáticas. De ahí 
que, frente a una noción estática, falsamente singularizadora y excesiva-
mente cerrada de cultura, creo que es más adecuada a los modos en los 
que aquí y ahora nos relacionamos los humanos una idea más dinámica, 
que deje en su definición espacio a La constante transfusión y mestiza-
je de productos materiales y creencias. Según esta perspectiva, desar-
rollada por el antropólogo C. Geertz, la cultura debería ser vista como 
una red de significados, más que como un conjunto de productos, por 
amplio y actualizado que sea. Así entendida, la cultura constituiría un 
sistema dinámico, em permanente transformación, donde se articulan 
los viejos usos y significados con los que se van incorporando, donde se 
van redefiniendo ininterrumpidamente lãs comunidades de sentido que 
permiten el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Una noción 
de cultura como la que estoy apuntando tiene, entre otras, la ventaja 
de que permite explicar la heterogeneidad y la contradicción en el seno 
de las culturas. Sólo de esta forma puede comprenderse que, dentro de 
un mismo contexto cultural, convivan sin quiebra e incluso puedan ser 
considerados bienes patrimoniales hechos o artefactos de significados 
diversos o contrapuestos. Entender la cultura como un hecho dinámico 
y en transformación es la mejor manera de comprender la convivencia 
de profundas convicciones cristianas, por ejemplo, con ritualizadas for-
mas culturales de origen pagano.” (IMANOL, 2008)

Para o autor, todos nós temos capacidade de definir nosso patrimônio, 
todos têm um patrimônio pessoal:
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“Un pequeño acervo que cuando se comparte en sus significados con el 
grupo humano de la familia configura el patrimonio familiar. Es por ello 
que enfatizo la idea de “compartir significados”; porque no es patrimonio 
familiar la mera acumulación de los bienes patrimoniales de cada uno 
de los miembros que constituyen una familia, sino aquel conjunto de 
bienes con el que el colectivo familia se identifica. Lo mismo, a otro nivel, 
ocurre con el patrimonio local: no está conformado por el conjunto de 
los patrimonios personales o familiares, sino por aquellos productos, 
objetos, bienes materiales o inmateriales que son significativos para ese 
otro colectivo.” (IMANOL,2008)

É possível imaginar um patrimônio cultural da “comunidade de educado-
res” do Museu da Cidade de São Paulo? Podemos pensar que a formação na Gra-
duação é um dos elementos que constitui seu acervo? Podemos pensar que os 
diálogos entre os educadores ampliam os significados deste patrimônio? Vamos 
a alguns exemplos.

Neste projeto há educadores com formação nas áreas de Artes, Música, 
História e Letras, e com diferentes experiências em outros museus, escolas e 
projetos. Um dos pontos de meu interesse no processo de formação contínua 
dos educadores é como as áreas de formação de cada um deles influenciam 
suas concepções e práticas de mediação cultural, de modo individual e coleti-
vo. Em alguns dos encontros de formação, em conversas sobre suas práticas 
de mediação com as pessoas que visitam os espaços e exposições do Museu da 
Cidade, é possível perceber que eles estabelecem diferentes relações com os 
objetos e ambientes mediados por eles. Estas diferentes relações podem ter a 
ver com a sua formação inicial, que influencia as concepções, valores, olhares 
e sentidos atribuídos as imagens, objetos e espaços. Para os educadores com 
formação na área de História, por exemplo, percebe-se uma ênfase nos valores 
históricos dos objetos e das construções arquitetônicas, o que os leva, natural-
mente, a uma abordagem muito cuidadosa em relação aos contextos históricos 
e sociais daquilo que é mediado. Já nos educadores com formação em Arte 
percebe-se uma ênfase nos valores estéticos e, talvez em função disso, uma 
preocupação mais acentuada com os processos de percepção e interpretação 
de objetos e imagens. Há educadores com formação em Música, com ouvidos 
muito atentos aos sons da cidade e dos ambientes em que desenvolvem as ati-
vidades de mediação. Em especial com as crianças que costumam atender, o 
som transforma-se em “material” e “conteúdo” para desenvolver e brincar com 
a sensibilidade da escuta, da percepção dos sons e barulhos que a pressa da 
cidade não nos deixa captar e envolver.
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Nas conversas dos encontros de formação, muitas histórias do dia-a-dia 
são narradas pelos educadores... Entrelaçar, falar, narrar, contar, expressar, ima-
ginar, ouvir, lembrar, compartilhar com os colegas de trabalho as experiências, 
penso que são ações que podem gerar mais significados ao patrimônio cultural 
coletivo. Estas trocas estão presentes no dia-a-dia dos educadores, mas podem 
ser potencializadas em situações pré-determinadas, como encontros e reuniões, 
estruturadas no espaço e tempo do projeto, ou seja, em local e horário de trabalho.

“Vivir con el patrimonio no puede ni debe ser vivir con los significados 
de los que nos precedieron. La tarea del especialista no puede consis-
tir en ofrecer a su sociedad una visión musealizada de la experiencia 
(Dewey, 1934). Más bien habría que admitir que una de las claves para el 
cambio en las relaciones de las personas con el patrimonio es no conde-
narles a vivir con él como se vive con algo ajeno a la experiencia vital e 
inmediata. El patrimonio no es algo predeterminado en sus usos y signi-
ficados. Vivir así sería como vivir en un museo, que no por acoger entre 
sus fondos productos de la cultura inmaterial o contemporánea será me-
nos museo. Cuando la identidad cultural se fundamenta en una selecci-
ón “expertizada” de productos del pasado con la que se quiere vincular 
a las comunidades, suele quedar poco espacio para una construcción 
identitaria más cercana a las contingencias e intereses del sujeto en el 
presente. Conservar así el patrimonio –o mantener las raíces culturales–, 
suele suponer, en la práctica, paralizar al sujeto vivo y eliminar su papel 
activo en aquello que supuestamente está en sus orígenes culturales y 
que configura por ello sus raíces identitarias.” (IMANOL,2008)

 

Montagem de imagens com detalhe da arquitetura colonial e atividade de formação de educadores na Casa do Bandeirante. 
Foto: Camila Lia, 2008.
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A dinâmica de troca, interação, incorporação e contaminações que ocorre 
no dia-a-dia ou em situações programadas de formação, geram elementos novos 
que precisam ser expressos, compartilhados entre a comunidade de educadores 
e outra comunidade, o público. A experiência com o publico é fundamental para 
tornar dinâmicos tanto o processo de formação como o de mediação. Através da 
troca, novos elementos podem ser incorporados a sua prática, de forma a não 
paralisá-la e assim tornar seus agentes ativos.  No atual momento do projeto, 
os educadores estão desenvolvendo diferentes ações de mediação: atividades, 
vivências, oficinas, intervenções artísticas que conjugam diferentes linguagens 
e áreas de conhecimento, como por exemplo, histórias cantadas e musicadas, 
criadas coletivamente por educadores com formação em história, arte e música, 
para ser realizada junto ao publico numa das unidades do Museu da Cidade. Es-
tas ações são também resultado de avaliações que ocorrem no projeto, em que a 
possibilidade de rever e re-significar as experiências passadas alimentam o pre-
sente. Assim como um rio, que quanto maior seu percurso maior é seu volume, 
é a formação continua: quanto mais longa, mais conteúdo.

“En cambio, si adoptamos una idea de cultura basada em el cambio y la 
transformación, estaremos abriendo nuevas vías en la cuestión del patrimo-
nio; estaremos impulsando una idea de patrimonio que no sólo se sustenta 
en lo que ya ha sido, sino que se articula con lo que está siendo; una idea de 
patrimonio que no gira en torno a lo que las cosas o las ideas significaron 
algún día, sino a lo que significan para sus usuarios hoy” (IMANOL,2008)

Observar a dinâmica do processo de construção da identidade cultural e 
profissional destes educadores me faz pensar sobre a possibilidade do descen-
tramento do processo de formação continuada. Explico. Há uma prática comum 
nos setores ou programas educativos de museus e centros culturais da cidade 
de São Paulo de organizar um curso preparatório que precede as exposições 
temporárias ou ao longo do processo, no caso de exposições de longa duração 
ou acervos permanentes (ALENCAR, 2008). O que podemos observar é que es-
tes cursos geralmente são organizados pela coordenação dos setores educati-
vos, e compreendidos, muitas vezes, como elementos únicos e característicos 
da formação inicial ou contínua dos educadores. Se não é prudente descartar 
este forma de compreender e organizar a formação de educadores, é possível 
ao menos problematizá-la. Sem generalizar, já que são muitas as experiências de 
formação tanto nos museus e centros culturais como em meu próprio percurso 
como educadora, é importante acentuar que o processo de formação, inicial ou 
contínua, muitas vezes é definido sem a participação dos próprios educadores. 
As decisões quanto ao seu formato e conteúdo ficam centralizadas nos cargos 
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de supervisão e coordenação, que podem corroborar para a assimilação de um 
legado cultural e pedagógico da instituição. Neste sentido a formação pode ser 
compreendida como um “patrimonio” (procedente del campo semántico de la 
noción de “padre”) ... que remite siempre a la herencia, al legado del pasado; re-
mite, como la idea de padre, a una actitud de respeto incuestionado y de “conser-
vación”... “Es, sobre todo, un modelo a imitar. Por eso, aparejada a la defensa del 
patrimonio solemos encontrar una actitud de oposición radical a la alteración, a 
la transformación, al cambio y, por supuesto, a la sustitución o a la destrucción. 
De ahí que la formación para el conocimiento del patrimonio consista con fre-
cuencia en la aceptación acrítica de lo que nos ha sido legado, por el mero hecho 
de habernos sido legado.” (IMANOL, 2008)

No caso do Museu da Cidade de São Paulo, em função do Projeto de Edu-
cação Patrimonial ser desenvolvido por uma empresa terceirizada, há certa auto-
nomia na escolha dos conteúdos a serem abordados no processo de formação, 
apesar de serem muito limitadas em termos de freqüência, no caso, reuniões 
e encontros em grupo. Apesar de esta autonomia ser uma qualidade para nós 
neste momento, há uma contradição nela, pois pode ser entendida pelo viés do 
abandono e das descontinuidades em relação a projetos educativos ‘herdados’ 
de administrações anteriores, por diferentes pessoas com diferentes interesses 
culturais e políticos que, a meu ver, se sobrepõem uns aos outros, e pouco esta-
belecem diálogos. 

Em função destas questões e pelo fato do grupo de educadores ser grande 
e diverso, que se encontra com rara freqüência3 e que desenvolve suas práticas 
de mediação em diferentes contextos, pode ser interessante pensar na possibi-
lidade futura de incorporar dinâmicas de descentramento e associadas ao con-
ceito de ‘matrimônio’ no processo de formação, em oposição as dinâmicas mais 
centralizadas (ou centralizadoras) e patriarcais.  

“Matrimonio evoca compromiso entre dos, conjunción de intereses 
proyectados hacia el futuro, acción todavía por realizar, sujeta por ello a 
contingencia y a constante cambio. La noción de matrimonio −pertene-
ciente al campo semántico de “madre”− apela al compromiso entre dife-
rentes, a la unión con aquello que nos enriquece según un principio de 
reciprocidad, de renovación constante, de utilidad común y de no anu-
lación del uno al otro. Futuro por realizar frente a pasado de significado 
cerrado; conjunción de lo diferente frente a repetición mimética de lo 
heredado; adaptación frente a “conservación” acrítica; identidad contin-
gente frente a identidad esencial, histórica y fija; dinamismo y mestizaje 
frente a inmanencia cultural. Son sólo algunas de las perspectivas que 
hoy nos puede abrir el cambio de metáfora, no sólo para las políticas pa-

3 As reuniões de grupo 
são raras pelo fato de não 
haver tempo remunerado 
para tal atividade, fora do 
horário de funcionamento 
do museu e, portanto de 
atendimento ao público. 
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trimoniales, sino para concebir os fundamentos de las relaciones de las 
personas con su acervo cultural. Porque cabría preguntarse: ¿es posible 
una visión “matrimonialista” del acceso al patrimonio? En la respuesta 
positiva a esta pregunta es donde aparece la educación como elemen-
to necesario para que los ciudadanos podamos tomar la palabra y para 
que la relación del especialista con la comunidad −en la definición de 
lo realmente significativo− sea más fluida, rica y transformadora. Ob-
viamente, esta manera de entender el acceso democrático al patrimonio 
conlleva una mayor responsabilidad de la comunidad. Pero ésta es la 
manera mediante la cual pueden crearse las circunstancias para propi-
ciar uma verdadera democratización del acceso a la cultura patrimonial.” 
“Cambiar la noción de patrimonio por la de matrimonio significa hacer 
votos por el compromiso y la responsabilidad compartida, por la transac-
ción de conocimientos y sensibilidades y por la negociación de criterios 
entre el cuerpo de expertos, lãs instituciones culturales y los ciudada-
nos.”  (IMANOL, 2008)

Se é possível imaginar um processo de formação diferente, fundamentado 
pelo conceito de matrimonio, como seria seu desenho e como seria concretizado?

Considerações finais

Ao integrar este Projeto de Educação Patrimonial do Museu da Cidade 
de São Paulo desde sua implantação em abril de 2008, em seu percurso come-
cei a identificar as dificuldades, necessidades e possibilidades do processo de 
formação dos educadores. Inicialmente, em parceria com a educadora Tatiana 
Arantes4 fui responsável pelo desenho da equipe, ou seja, pelo seu processo 
de seleção, formação e acompanhamento. Inspiradas por nossas experiências 
anteriores, no papel de educadoras em outros museus e centros culturais, em 
especial no Centro Cultural Banco do Brasil onde tínhamos trabalhado juntas, 
planejamos e implantamos as primeiras ações para este Projeto de Educação 
Patrimonial, orientadas pelo Caderno Técnico do contrato com o Departamento 
do Patrimônio Histórico5. Para nós, ao menos inicialmente, era evidente que 
poderíamos ‘adaptar’ nossas experiências anteriores e bem sucedidas ao novo 
contexto.  Entretanto, diante de sua complexidade, surgiram os desafios e al-
gumas frustrações, principalmente em relação a estrutura de funcionamento 
e administração públicas. O que foi desenhado inicialmente para o processo 
de formação contínua e para as ações educativas precisou ter seu percurso 
alterado, como um rio. E esse rio segue, enquanto eu o observo, às vezes até 
mergulho nele. E sucessivamente, perguntas e respostas estão surgindo. Esta 
realidade pode ter seus sentidos alargados através do mito de Oxum, uma Orixá6 
que simboliza o elemento RIO:

4 Tatiana Arantes atuou na 
supervisão deste projeto 
de abril de 2008 a feverei-
ro de 2009.
5 No inicio de 2008, foi 
lançado pela Secretaria 
Municipal de Cultura da 
cidade de São Paulo, um 
edital para contratação de 
empresa especializada em 
serviços para desenvol-
vimento de projeto de 
educação patrimonial para 
o DPH - Departamento 
do Patrimônio Histórico, 
visando o atendimento 
especializado ao público 
visitante dos seus equipa-
mentos culturais. A empre-
sa Arteducação Produções, 
especializada em projetos 
educativos e culturais em 
instituições culturais da ci-
dade de São Paulo, ganhou 
a concorrência.
6 Orixás são divindades 
cultuadas pelas religiões 
afro-brasileiras, como o 
Candomblé e a Umbanda.
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“Oxum tem o humor caprichoso e mutável.
Alguns dias, suas águas correm aprazíveis e calmas,

elas deslizam com graça, frescas e límpidas, 
entre margens cobertas de brilhante vegetação,

numerosos vãos permitem atravessar de um lado a outro.
Outras vezes suas águas, tumultuadas, passam estrondando,

Cheias de correntezas e torvelinhos,
transbordando e inundando campos e florestas.

Ninguém poderia atravessar de uma margem a outra,
pois ponte nenhuma as ligava”

(VERGER, 1987)

O rio não cessa, parece interminável, como a formação contínua, que pode 
fazer parte de toda uma vida. Mas num projeto, que é determinado pelo tempo 
e por metas a serem cumpridas, delimitar a formação contínua é necessário. 
Delimitar não no sentido de limitação e contenção, mas de definição e aprofun-
damento de seus potenciais, significados e possibilidades. Hoje penso que como 
um ‘catálogo patrimonial’ as nossas experiências anteriores não podem ser com-
preendidas como modelos a serem reproduzidos, precisam ser refletidas e in-
corporadas às novas experiências, singulares e plurais. No processo de troca, as 
experiências antigas interagem com o presente, são re-significadas e contribuem 
para o enriquecimento e crescimento individual e coletivo.

Montagem de imagens dos encontros de formação dos educadores, no entorno das Casas Históricas do Museu da Cidade de São Paulo. 
Foto: Camila Lia, 2008.
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Resumo
Este artigo apresenta resultados parciais de estudo em fase inicial sobre representa-
ções de gênero e sexualidade contemporâneas na cultura visual. Apresentamos aqui 
uma discussão dentro de uma perspectiva crítica da teoria queer em relação aos pa-
drões de representação de gênero e sexualidade e dos demais discursos hegemôni-
cos e para isso elejemos o filme Cremaster 4 do artista Matthew Barney. Após análise 
preliminar apontamos que Os trabalhos de Matthey Barney desafiam premissas dico-
tômicas ao representar seres humanos com características híbridas de sexo e gênero 
e evidenciam relações sociais de corpos e relações sexuais entre sujeitos por meio de 
representações não-heteronormativas, por meio dessa nova configuração do corpo.

Palavras-chave: Gênero. Sexualidade. Teoria queer. Matthew Barney.

Abstract
This article presents the results of a study in its initial phase onthe representations 
of gender and sexuality in contemporary visual arts. We discuss using a critical 
perspective of queer theory in relation to patterns of representation of gender and 
sexuality and other hegemonic discourses. We elected the film Cremaster 4 by 
the artist Matthew Barney as the primary source. Preliminary results point out to 
Matthey Barney’s works challenging the dichotomous assumptions that represent 
humans through hybrid features of sex and gender and demonstrate the social 
relations of bodies and sexual relations between individuals by means of non-
-heteronormative representations; a new configuration of the subject’s body. 

Keywords: Gender. Sexuality. Queer theory. Matthew Barney.

Das teorias queers

Faz-se necessário retomar as certos aspectos históricos e teóricos da Te-
oria queer para adentrar no universo de Matthew Barney. A teoria queer1  surgiu 
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nos Estados Unidos e Inglaterra, como um discurso acadêmico, a partir dos anos 
1980. Em princípio, se constituiu como uma dissidência da teoria feminista e in-
fluenciada pelo pensamento pós-estruturalista, pós-moderno e pós-feminista2 . Seu 
questionamento principal diz respeito às noções essencializadas de gênero e suas 
implicações sobre as categorias de sexo e sexualidade. Além disso, reage contra 
as identidades fixas e discute as problemáticas do corpo em relação as subjetivi-
dades vigentes. Neste mesmo período, o ativismo queer surge como uma estra-
tégia de contestação em resposta a retórica política homofóbica durante a crise 
da AIDS. Posteriormente, a teoria gerou uma reviravolta epistemológica sobre os 
estudos gays e lésbicos, produzindo teorias sobre a sexualidade na cultura ociden-
tal (DIAS, 2005) e que fortaleceu ainda mais as concepções acerca dessas novas 
configurações do corpo contemporâneo. Esta forma de autodenominação queer 
que procedeu principalmente de mulheres lésbicas e negras do sul da Califórnia, 
nos Estados Unidos, foi uma posição contra a identidade gay: branco, macho, 
de classe média-alta, com estilo de vida vinculado ao consumo e a moda (SAEZ, 
2008). Outros sujeitos que não se reconheciam como tal, mulheres, lésbicas, de 
classe sociais mais baixas, de outras etnias e com outras práticas e formas de vida, 
se negaram a se reconhecer apenas como gays e se denominaram queer. 

A Teoria Queer e os Estudos Queer propõem um enfoque não tanto sobre 
as populações específicas, mas sobre os processos de categorização sexual e 
sua desconstrução acompanhados de seus próprios conjuntos de políticas que 
questionam as posições binárias. (DENZIN, 2006). Deste modo, uma suposta 
natureza dualista da identidade e seu caráter unitário de subjetividade são ques-
tionados em suas premissas, e o resultado disso é a desconstrução da hege-
monia heteronormativa sexual. A heteronormatividade aqui é entendida como 
uma construção discursiva com viés político que gera a normatização da he-
terossexualidade como modo “correto” de estruturar os desejos; e, ao fazê-lo, 
marginaliza todas as outras formas de desejo. Ela é constituída por regras, as 
quais a sociedade produz, que controlam o sexo dos indivíduos e que, para isso, 
precisam ser constantemente repetidas e reiteradas para dar-lhe o efeito natu-
ral (BUTLER, 2003). Estas performances identitárias de gênero e sexualidade 
são reguladas por normas que estabelecem como homens e mulheres devem 
agir – o que identificamos como heteronormatividade. Trata-se de um padrão de 
sexualidade que tem a qualidade ou força de uma norma. Portanto, as práticas 
não-heteronormativas são aquelas construídas por indivíduos que, em suas per-
formances, não reiteram os ideais heteronormativos impostos em sociedades, 
ou seja, as normas heterossexuais.

 1 Optei por manter o termo 
queer em inglês, pela difi-
culdade de tradução para 
o português, e porque 
mesmo para outros países 
como França, Espanha e 
Alemanha, por exemplo, 
a teoria queer se manteve 
por essa denominação, 
sem tradução para suas 
línguas originárias. 

 2 A Teoria queer foi in-
fluenciada pelo pensamen-
to pós-estruturalista de 
Michel Foucault, Jacques 
Derrida, Jules Deleuze, 
Julia Kristeva, Luce 
Irigaray, François Lyotard, 
etc. Segundo Ana Gabriela 
Macedo, “o pós-feminismo 
encontra-se próximo do 
discurso do pós-moder-
nismo, na medida em que 
ambos tem por objetivo 
desconstruir/desestabi-
lizar o gênero enquanto 
categoria fixa e imutável.” 
(REF, 2006, v.14, n.3)
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O termo “queer” vem sendo utilizado, historicamente, para depreciar os 
sujeitos e as práticas não-heteronormativas, com significado de “incomum”, “es-
tranho” ou “excêntrico”. Um insulto homofóbico que a teoria se apropria do ter-
mo “queer” e transforma-o num movimento político com perspectiva de oposi-
ção e de contestação, numa forma orgulhosa de identificação, com a intenção de 
questionar a identidade sexual e a heteronormatividade compulsória, invertendo 
o sentido negativo do termo. Sugere, ainda, uma nova concepção no modo de 
pensar, o pensar proibido, no anormal, no incomum e nas várias categorizações 
convencionais. Queer marca uma identidade que, definida como tal por um des-
vio das normas compulsórias ao sexo, gênero e sexualidade está em constante 
mudança (DENZIN, 2006).

Importante ressaltar que a teoria queer trouxe investigações acerca das 
questões relacionadas ao masculino e as mais diversas sexualidades e que ain-
da, propõe radicalizar os parâmetros relacionados ao livre trânsito entre as fron-
teiras da identidade. Discute sobre as identidades múltiplas (classe, orientação 
sexual, gênero, idade, nacionalidade, etnia); sobre as identidades construídas 
que implicam o silenciamento de outras; resignificação aberta das identidades e 
descentralização da heterossexualidade, assim como da não-heterossexualida-
de. Mais ainda, a Teoria Queer permite pensar em multiplicidade, ambigüidade, 
fluidez das identidades sexuais e de gênero, representação corpórea, de maneira 
a sugerir novas formas de pensar a cultura, a educação, tecnologia, o conheci-
mento, o poder e representação.

A teoria feminista, historicamente, já havia problematizado o conceito de gê-
nero. Socialmente, via-se o gênero apenas naturalmente biológico, como uma perfor-
mance do sexo do indivíduo. A teoria queer se aprofunda nas questões em relação 
à construção da sexualidade, desconstrução dos gêneros e problematiza as noções 
clássicas de sujeito, de identidade, de agência e identificação. Para a teoria queer, as 
identidades de gêneros, assim como a sexualidade, também é um processo de sig-
nificação, tão possível de movimento quanto é sujeita ao poder. Portanto, o conceito 
de gênero passa a enfatizar que as identidades sexuais são histórica e socialmente 
produzidas e que não são fixas como o sexo antes definia. 

Portanto, entendemos o gênero como uma categoria de análise que per-
mite identificar os significados da feminilidade e da masculinidade no seu con-
texto sócio-histórico. Gênero é, assim como a sexualidade, uma construção 
social que delimita padrões de comportamento e representações socialmente 
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compartilhados, de forma que ser homem ou ser mulher não é sinônimo de 
pertencer ao sexo masculino ou feminino, pois estes dependem da incorpora-
ção dos papeis sociais construídos e delimitados para cada gênero.

Os assuntos relacionados as identidades de gênero passam a ocupar, no 
século XX, um espaço significativo na construção do sujeito na modernidade, 
gerando estudos em diversas áreas de pesquisa e ampliando os debates sobre 
o assunto. O termo “gênero” utilizado recentemente, em meados da década de 
1950 nos Estados Unidos, se referia apenas aos aspectos socialmente construí-
dos sobre o sexo, ou seja, ficava reservado ao processo de identificação sexual. 
Embora na década de 1960 surjam os estudos gays e lésbicos com grande visi-
bilidade, estes foram academicamente associados mais às áreas ligadas à medi-
cina, psicologia, psicanálise, direito e religião (LOURO, 1997). A partir da década 
de 1970, com a aplicação dos estudos teóricos feministas, o termo passa a ter 
ênfase nos estudos das diferenças sexuais e nas representações do masculino e 
feminino. Isso se deve ao fato que as noções de gênero no mundo ocidental es-
tão baseadas em uma trajetória de poder e opressão sobre homens e mulheres, 
o que entendo como patriarcalismo. Desde então a sexualidade masculina está 
projetada como se fosse uma norma contra a feminilidade e outras manifesta-
ções de sexualidade, como por exemplo, contra as práticas heteronormativas.

Muitos autores/as afirmaram que a sexualidade é uma construção social 
ou mesmo uma “invenção” social, assim como a homossexualidade e o sujeito 
homossexual são invenções do século XIX (FOUCAULT, 1993). Ou seja, não há um 
momento no qual a identidade sexual ou identidade de gênero seja “assentada” 
ou estabelecida. A partir dos anos 1970, nos Estados Unidos e Inglaterra, houve, 
progressivamente, o aparecimento das questões de sexualidade na sociedade civil 
(pautadas principalmente pelos sujeitos e pelas práticas não-heteronormativas), e 
os movimentos relacionados, inclusive no Brasil, que ganharam visibilidade em 
veículos de informação. Há ainda mais afirmação à sexualidade como binária: he-
terossexualidade, prática heteronormativa ou as práticas não-heteronormativas. 

Nos anos 1980 e 1990, no mundo ocidental, rico e desenvolvido, como os 
países da Europa, Canadá, Estados Unidos e Austrália, deu-se início a descons-
trução da naturalização biológica das categorias do sexo e do gênero. Contudo, no 
Brasil, nesse mesmo período, o movimento feminista começou a utilizar o termo 
“gênero” como parte de identidade (LOURO, 1997). As metodologias da descons-
trução de gênero superaram os estudos de gênero como estudo de Mulheres, 
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do feminino. Embora o termo gênero já tenha se ampliado, ainda hoje, no Brasil, 
percebe-se o uso do termo como sinônimo dos estudos do feminino. Atualmen-
te, os estudos de gênero passam a revelar a ruptura na noção biológica do sexo, 
a considerar o gênero para além das categorias de mulher, homem, feminino e 
masculino, e trabalha com a construção da transversalidade, sendo que o gênero 
perpassa diversas áreas sociais que compõem os indivíduos. 

(Re)produzir lógicas dicotômicas e unidirecionais que reforçam em última 
instância valores hegemônicos, dentre eles a heteronormatividade, impõe uma 
premissa dicotômica e hierarquizada entre o masculino e o feminino, polarizan-
do o gênero. Essa lógica dicotômica polarizada é estendida para vários segmen-
tos, de maneira que é possível perceber essa problemática para a perspectiva 
feminista. Desconstruir essas dicotomias sugere perceber que essas oposições 
são construídas, que há um pólo dominante e outro dominado e abre espaço 
para a compreensão das formas de gênero e sexualidade.

O sexo enquanto categoria normativa

O sexo, visto como categoria heteronormativa, macho/fêmea, traçado an-
tes mesmo do nascimento do indivíduo, instala um processo que provavelmente 
determinará uma direção ou uma orientação no corpo do indivíduo, classifican-
do-o como masculino/feminino e heterossexual/não-heterossexual. Essa lógica 
é estabelecida numa ótica linear de sexo, gênero e sexualidade (BUTLER, 2003). 
Portanto, ser menino ou menina, macho ou fêmea, implica o gênero e uma única 
forma de sexualidade e desejo, da qual o indivíduo será sujeitado a obedecer, 
assim como nascer fêmea, ter uma identidade feminina e sentir atração sexual 
pelo sexo macho se torna uma obrigação. Graças ao estranhamento que essa 
orientação traz, essa ordem linear é muitas vezes desobedecida. Tanto para os 
indivíduos que nascem intersexos, com os dois sexos, ou ainda, para o sujeito 
que se desloca para o inesperado e subverte o processo que foi traçado para ele. 
Mas há também os sujeitos que subvertem o processo e outros que apenas se 
mantêm na fronteira entre os gêneros e sexualidade. Há também aqueles que 
performam mais de um gênero. Essa sexualidade desviante, propositalmente 
ambígua, representa a identidade em movimento, em deslocamento. 

Ressalto aqui que os diversos grupos que subvertem, cada um ao seu 
modo, as concepções tradicionais balizadas em uma perspectiva de normas, as-
sumem politicamente uma postura que rejeita os padrões impostos da heteros-
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sexualidade. Dentro da ótica heteronormativa o sexo é uma categoria normativa, 
e a heterossexualidade a matriz legítima da norma. O sexo se torna um poder de 
produzir um ideal regulatório que impõe a materialização dos corpos. Portanto, 
esse significado social que o sexo assume deixa a impressão que este é apenas 
um vazio, uma categorização disponível para a significação de gênero, onde ele 
apenas seria substituído pelos seus significados sociais. O gênero vai agir “como 
um termo que absorve e desloca o ‘sexo’” (BUTLER, 1999, p.158). Vale ressaltar 
que as categorizações relacionadas a sexo, gênero e sexualidade são inter-rela-
cionais, de maneira que as identidades sexuais (práticas com pessoas do mesmo 
sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos, ou sem parceiros/as) se confundem 
com as identidades de gênero (masculino, feminino) (LOURO, 1997).

O campo semântico, composto por vocábulos de uma ordem antinormati-
va, reflete os conceitos que a teoria queer discute, como: re-conversão, desloca-
mento, reconfiguração, desnaturalização, subversão, performance, paródia, am-
biguidade, transviado e transitoriedade, expressões que indicam movimento e 
transformação e que para além disso, usam da própria linguagem para descons-
truir os conceitos já construídos socialmente sobre sexo, gênero e sexualidade.

A aparição da teoria queer foi possível graças a uma combinação de fa-
tores sociais, econômicos, políticos e teóricos, que se produziam nos Estados 
Unidos, e na Europa nas décadas de 1970 e 1980. Essas novas linhas de pen-
samento e de crítica social e política estavam baseados a uma corrente de pen-
samento que podemos classificar aqui como, pós-estruturalista, que questiona 
as identidades essencialistas da subjetividade e destacam os efeitos produzidos 
pelos discursos. Importante ressaltar que, alguns autores, como Michel Foucault 
e Jacques Lacan, já foram do mesmo modo considerados como estruturalistas3, 
m as não por eles mesmos. Foucault é considerado um pensador influente para 
a teoria queer, principalmente por causa de toda a sua obra História da Sexu-
alidade (1976, 1984, 1985) e também pela sua visão revolucionária da história, 
dos estudos de gênero e as análises das relações de poder. Ele lança mão de um 
trabalho genealógico desde o campo do saber, o campo do poder e análise das 
formas de produção da verdade. Esses três campos influenciaram os estudos da 
teoria queer, principalmente no que diz respeito as formas de identidade essen-
cialista, principalmente nas noções de gay, lésbica, mulher e homem. 

Foucault (1976) teoriza sobre o “dispositivo da sexualidade”, onde o sexo 
passa a ser questionado como um campo de discursos, de escrita, de investigação 

 3 Os autores que se 
auto-classificaram como 
estruturalistas foram Lévi-
-Strauss, na antropologia; 
Jean Piaget, no campo 
da psicologia; e Louis 
Althusser no marxismo 
(SAEZ, 2008).
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e de conhecimento. Outro conceito foucaultiano fundamental que vai influenciar 
os Estudos Queer, é o conceito de “biopoder” e de “biopolítica”, ou seja, o poder de 
controle, de controlar o “corpo-espécie”, onde é possível identificar estratégias de 
determinações sociais para os gêneros, além do poder que é exercido sobre os cor-
pos dos sujeitos, e subverte a própria forma de pensar o corpo. Biopoder é a forma 
de poder que regula a vida social por dentro, acompanhando-a, interpretando-a, 
absorvendo-a e a rearticulando. O poder só pode adquirir comando efetivo sobre 
a vida total da população quando se torna integral, vital, que todos os indivíduos 
abraçam e reativam por sua própria vontade. [...] O Biopoder, portanto, se refere 
a uma situação na qual o que está diretamente em jogo no poder é a produção e 
a reprodução da própria vida (HARDT, 2001. p.43). Seguindo a metodologia fou-
caultiana, a teoria queer analisa não somente o corpo ou o sexo como um corpo 
neutro ou físico, mas passa a considerar os processos de produção dos corpos e 
sexualidades construindo outras subjetividades.

Essas desconstruções e desestabilizações do gênero enquanto categoria 
fixa e mutável são acionadas pelas questões do Pós-feminismo, quando a multi-
plicidade de feminismos gera os fatores de diferença, transdisciplinaridade, des-
territorialização e hibridismo que vêm ao encontro às questões da Teoria Queer. 
Entre 1970 e 1980 surgiram algumas autoras lésbicas que iniciaram uma crítica 
radical sobre o discurso heterocentrado e sobre a noção de “mulher”, fazendo 
parte desta revolução epistemológica na analise do dispositivo sexo/gênero e da 
matriz heterossexual.

Lauretis (1987) demonstra as limitações do conceito de “diferença(s) 
sexual(s)” e das questões relacionadas com as construções do gênero. Ela traz 
os significados do termo gênero de dicionários e em exemplos de aplicações em 
algumas línguas. Ela ainda argumenta pontos relevantes da Teoria de Althusser 
sobre a ideologia que ela relaciona com as ambiguidades do gênero e as constru-
ções do gênero através de sua representação. Lauretis (1984), em consonância 
com os questionamentos de Butler (2003) a respeito do sujeito do feminismo, 
argumenta que as mulheres se situam tanto dentro quanto fora do gênero, ao 
mesmo tempo dentro e fora da representação, e demonstra a discrepância, a 
tensão, e o constante deslize entre a mulher como representação e as mulheres 
como sujeitos de “relações reais” (LAURETIS, 1987). 

Sedgwick, pesquisadora norte-americana, ajudou a perceber que a ordem 
social contemporânea não difere de uma ordem sexual, de modo que está baseada 
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no dualismo hetero/homo, mas de forma a priorizar a heterossexualidade como 
norma e a torna compulsória. Sedgwick (1998) faz uma reflexão sobre o “armário” 
como um dispositivo histórico de poder que regula a vida social de pessoas com 
práticas não-heteronormativas e que também privilegia os heterossexuais de ma-
neira a enfatizar seus benefícios e hegemonia social. A autora afirma que o siste-
ma do armário, mesmo com todas as suas contradições, moldou muitos valores, 
regras, pensamentos, comportamentos e epistemologias na sociedade moderna. 
A mesma autora (1985) argumenta que a dominação das mulheres é associada a 
rejeição das relações amorosas e sexuais entre os homens. A autora não se pren-
de a uma discussão de gênero centrada no heterossexismo e tampouco, a uma 
perspectiva dos estudos de minorias de gays e lésbicas. Ela elabora sua pesquisa 
baseada em romances ingleses do século XIX, e argumenta a respeito das domina-
ções homossociais que aprofunda a figura estigmatizada do “homossexual”.

A investigação crítica realizada por Butler (2003), explica as categorias fun-
dacionais de sexo, gênero e desejo, busca as origens dos gêneros e das identi-
dades sexuais e as questões que norteiam a teoria queer (apesar da autora não 
citar em sua obra a teoria) e os conceitos de “abjeção”. O seu percurso crítico são 
questionamentos sistemáticos sobre as construções dos gêneros e das identida-
des, centrados em duas instâncias cruciais: Falocentrismo e a heterossexualidade 
compulsória. A pesquisa de Butler dialoga com a plêiade de estudos referente à 
história da sexualidade de Foucault (1988), que aborda o que ele chamou de “gene-
alogia”, as categorias de sexo, gênero e sexualidade como produtos de uma forma-
ção específica de poder, práticas de discursos sobre si mesmo e sobre os outros. 

O conceito de gênero que se baseia toda a teoria feminista é aquele pelo qual 
o sexo é natural e o gênero é socialmente construído. Essa é a premissa que Butler 
problematiza em seu livro ao questionar o conceito de mulheres como sujeito do fe-
minismo. Butler formulou o conceito de “performatividade” associado a concepção 
de materialização do sexo. Ela diz que a performatividade deve ser compreendida 
não como um “ato” singular ou deliberado, mas, ao invés disso, como a prática reite-
rativa e citacional4 pe la qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia. Em outras 
palavras, as normas regulatórias que o sexo impõe, materializa o sexo no corpo a 
serviço da consolidação da norma heterossexual (BUTLER, 1999). 

Monique Wittig (1935-2003) tem uma grande importância crítica para a 
teoria queer e teve como tema central de suas pesquisas, o lesbianismo. Wittig 
(1992), analisa os limites do pensamento que foi construído ao longo do tempo 

 4 O termo “citacional” 
e “citacionalidade” são 
conceitos utilizados por 
Jacques Derrida, que de-
monstra similaridade com 
“assinatura, acontecimen-
to, contexto” (DERRIDA, 
s.d, p. 428).
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sobre a heterossexualidade, a partir da pluralidade de discursos das ciências 
humanas que produziram e ainda hoje, produzem e instauram heteronormas 
nas questões de sexo, de gênero e de maternidade. Para a autora, é fundamental 
desmascarar o caráter político da categoria do sexo, pois este é construído deste 
sistema de pensamento dominante que funda a sociedade como heterossexual e 
que define as pessoas a partir desta categoria do sexo. Além disso, ela é uma das 
primeiras autoras a realizar uma crítica à Lacan e ao pensamento psicoanalítico. 
Atualmente, Wittig teoriza sobre a finitude das categorias de homem e mulher. 

Outra pesquisadora precursora dos Estudos Queer é Gayle Rubin, expres-
sando-se para uma abordagem desconstrutivista. Rubin (1975) traça a distinção 
entre sexo e gênero, e analisa como isso contribui para o conceito de gênero e 
ainda, analisa o pressuposto da naturalidade da heterossexualidade ao analisar 
leitura de alguns autores, entre eles, Lévi-Strauss. Na análise que Rubin faz de 
Lévi-Strauss (1980), ela examina os argumentos do autor sobre o sistema de ca-
samento, relação de parentesco e faz o percurso onde discute a prerrogativa da 
heterossexualidade. Rubin afirma que o parentesco instaura a diferença biológi-
ca entre os sexos e cria os gênero dicotômicos. Ela propõe uma forma diferente 
de perceber a formação do masculino e do feminino no sistema sexo/gênero. Ela 
ainda discute sobre a “heterossexualidade obrigatória” e o processo de fabrica-
ção da heterossexualidade, o que produz a anti-homossexualidade. 

Rubin explica sobre os fundamentos do sistema social sexual, onde abor-
da sobre a divisão dos sexos (masculino/feminino) de modo que se criou cate-
gorias mutuamente excludentes e opostas, o que caracteriza o comportamento 
que os homens devem reprimir qualquer dos seus aspectos femininos e as mu-
lheres, seus aspectos masculinos. Ela argumenta a respeito da divisão social do 
trabalho, dos ritos sociais (como o matrimonio) e sobre a construção do desejo 
heterossexual (dedicado as teorias de Freud e Lacan). Rubin afirma que para 
compreender a história da heterossexualidade é necessário um estudo históri-
co que mostre as conjunções da sexualidade, da economia e da política. Rubin 
(1984) demonstra o sentido político do sexo ao denunciar os dispositivos de nor-
malização sexual e ainda reivindica as sexualidades não-normativas.

 O “armário”, de Sedgwick funciona como um dispositivo de regulação 
da vida sexual não-heteronormativa que concerne, também, aos heterossexuais 
e seus privilégios de visibilidade e hegemonia de valores. Esse regime sobre a 
liberdade e a privacidade também regula as relações de público e privado. 
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Cremaster entre Barney e as coisas queer 

O trabalho de Matthew Barney, artista Americano contemporâneo,  dia-
loga principalmente com o mundo do extraordinário, da ficção científica, da mi-
tologia e do imaginário. Seu trabalho Ciclo Cremaster, que reúne fotografias, 
desenhos, esculturas e uma filmografia composta de 5 filmes, é uma grande 
referência as sexualidades, aos gêneros desviantes e aos corpos desnormati-
zados. Seu trabalho multimídia é uma produção que pode transitar entre várias 
modalidades artísticas. É uma mistura de esporte, cinema e artes visuais que é 
inspirada em suas experiências anteriores como esportista. Além da série Ciclo 
Cremaster, Barney também realizou o filme intitulado De lama lâmina em 2004, 
filmado durante o carnaval da Bahia. E o filme Drawing Restraint 9 de 2006, com 
a participação da sua esposa Bjork. 

Cremaster é uma série com uma sequência não-linear, desenvolvida em 
8 anos. Iniciou a série com Cremaster 4 (1994) filmado em Isle of Man, depois 
Cremaster 1 (1995) realizado em Idaho (EUA), Cremaster 5 em Budapeste, Cre-
master 2 (1999) no Canadá e finalmente Cremaster 3 (2002) em Nova York. 

Delimitamos para apresentar aqui neste atrabalho somente o cremas-
ter 4, portanto é a partir de uma perspectiva da teoria queer, que desenvolve-
remos adiantealgumas descrições, narrativas resultante da análise de suas  
representações.A mistura de personagens que representa corpos escultóricos, 
mágicos, fadas, reis, esportistas, corredores, travestis e criaturas híbridas entre 
corpo e máquina, performam historias que não se limitam as normas de repre-
sentação de gênero e sexualidade. 

Barney criou personagens ao explorar as particularidades dos lugares, 
suas mitologias, percepções sobre os corpos e sua própria narrativa pessoal. 
Cremaster, palavra oriunda do grego, kremastér, se refere ao delicado músculo 
masculino que eleva os testículos do homem e está relação ao controle da tempe-
ratura.  Ao referenciar o corpo, as sexualidades, a sociedade contemporânea e as 
experiências visuais, o Ciclo Cremaster constrói um outro olhar sobre o cinema 
e sobre a arte, de maneira a experimentar novas percepções visuais em relação 
as questões de sexo, gênero e sexualidade.

O primeiro filme da série, Cremaster 4, se passa na Isle of Man, uma peque-
na ilha que faz parte da Coroa Britânica, conhecida pelas corridas de motocicletas. 
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Neste  filme há duas situações que ocorrem simultaneamente. O personagem princi-
pal é uma criatura ruiva, com características meio ser humano, meio animal, encar-
nada por Barney, que sapateia dentro de uma construção em um píer, acompanha-
da de três seres andróginos. Esta criatura cai no mar, após abrir um buraco com 
sua performance repetitiva, levando-o a um labirinto, que soa como uma metáfora 
do útero feminino. A outra situação é de duas equipes de corredores de carros, 
com cores diferentes entre si, uma amarela e a outra azul, que corre pelas ruas de 
Isle of Man em sentidos opostos. Cremaster 4 sintetiza a metáfora da dicotomia e 
da bipolaridade exemplificadas na corrida de sentidos contrários, nos contrastes 
entre corpo e máquina e nas expressões corpóreas dos personagens.

Nessa perspectiva de vivenciar estes personagens, reagimos “natural-
mente” em relação as noções essencializadas de sexo, gênero e sexualidade, 
pois estamos condicionados a definir as identidades dos indivíduos como únicas 
e normatizadas. Cremáster 4 parece discutir as representações de indivíduos 
não-normatizados, excêntricos, queer e ambíguos entre si mesmos. A partir des-
ses focos e direcionamentos que analisamos a obra de Barney para os estudos 
queer, já que seu trabalho se preocupa em contrariar as normas vigentes de 
representação de sexo e gênero.

Cremáster 4 desafia premissas dicotômicas ao representar seres huma-
nos com características híbridas de sexo e gênero. Além disso, as relações entre 

Figura 1. Foto criatura ruiva Figura 2. Foto andróginos Figura 3. Foto largada da corrida
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os personagens do filme, sem diálogo algum, demonstra como essas hierarquias 
são conflitantes e construídas. Cremaster 4 é um filme recheado de signos e sím-
bolos que remetem as relações sociais dos corpos e as relações sexuais, e que 
permite pensar em representações não-heteronormativas. 

Cremaster 4 tem um pressuposto antinarrativo e não-linear. Sua estrutura 
de imagens e repetição de ações, transforma esse filme num espaço de transito-
riedade. E mais ainda, cria personagens com suas identidades e performances 
transviadas, ambíguas, queers que demonstram fluidez das categorias sexuais 
em contraponto a qualquer tipo de edificação naturalizante de sexo, gênero ou 
desejos e ainda, uma nova configuração do corpo. 

A característica dos filmes de Barney, ao trazer suas próprias experiên-
cias pessoais é de romper com o distanciamento do privado e público ao cons-
truir uma narrativa baseada nos lugares, nas suas experiências e nos persona-
gens. Esta investigação crítica em Cremaster 4 demonstra que essas categorias 
fundacionais de sexo, gênero e desejo são discursos hegemônicos sistemáticos 
sobre as construções dos gêneros e das identidades. Barney desconstrói essas 
categorias ao representar seres com essas categorias conflitantes, desviantes 
ou sem elas. Dentro da perspectiva pós-gênero,  o filme de Barney é uma apos-
ta para as possibilidades subversivas dos corpos desviados (queer, abjetos, 
estranhos e esquisitos), na materialidade dos corpos e na necessidade de criar 
narrativas que subverte os mecanismos de poder e desconstrói este sistema 
heterocêntrico da arte.

Dentro da perspectiva pós-gênero,  o filme de Barney é uma aposta para 
as possibilidades subversivas dos corpos desviados (queer, abjetos, estranhos 
e esquisitos), na materialidade dos corpos e na necessidade de criar narrativas 
que subverte os mecanismos de poder e desconstrói este sistema heterocên-
trico da arte. O sistema heterosexual surge como aparato social para a cons-
trução do feminino e do masculino, e que ainda, opera como instrumento que 
centraliza diferenças anatômicas sexuais. Preciado (2000) cita a idéia de Gilles 
Deleuze e Félix Guatarri a respeito do ânus: “O primeiro órgão a ser privatiza-
do, colocado fora do campo social, foi o ânus.” (2002, p.27). Certamente que, 
Barney consegue romper com esse sistema, de modo a construir seres sem 
sexo, sem definição comportamental de gênero e em função disso, ainda explo-
ra novas resignificações corpóreas.
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Resumo: 
A partir de minha experiência recente de formação docente, dentro do curso de 
Licenciatura em Artes Visuais, na Faculdade de Artes Visuais- UFG, em relação 
com atuação na tutoria do mesmo curso, modalidade à distância, esse artigo pro-
cura visibilizar o processo de construção de uma identidade docente em Artes 
Visuais. O objetivo maior é entender como o conjunto de disciplinas de Estágio 
Supervisionado, em especial, possibilita experienciar situações gradativas de au-
topercepção em relação ao ensino de Artes até a condição de inserção profissio-
nal, dentro das perspectivas conceituais do curso.

Palavras-chave: Formação docente, identidade docente, estágio supervisionado.

Abstract: 
From my recent experience of teacher education within the Degree Course of Vi-
sual Arts, the Faculdade de Artes Visuais - UFG, compared with performance in the 
tutoring the same course, distance mode, this article tries to visualize the process 
of constitution a teaching identity in Visual Arts. The main goal is to understand 
how  the disciplines of Supervised Traineeship, in particular, enables experience 
situations of gradual self-awareness regarding the teaching of Arts until the condi-
tion of employability within the conceptual perspectives of the course.

Keywords: Teacher education, teacher identity, supervised traineeship.

O curso de Licenciatura em Artes Visuais  – FAV/UFG

 O curso de formação de professores de artes visuais, na UFG, teve início 
como Licenciatura em Desenho e Plástica, no antigo Instituto de Artes, em 1974, 
e desde então vem sofrendo muitas transformações em consonância com as 
mudanças que ocorreram no Brasil e no mundo. De uma perspectiva polivalente 
e geral, caminhou gradativamente na definição e constituição de conteúdos es-
pecíficos. Da preocupação com domínios de conteúdos e metodologias, ampliou 
sua busca por elementos estruturais de reflexão e crítica. 

* Bacharel em Artes 
Visuais com habilitação 
em Gravura, pelo Instituto 
de Artes da UFG, atual Fa-
culdade de Artes Visuais, 
e licencianda em Artes 
Visuais, pela mesma insti-
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trativamente pela Escola 
de Artes Visuais da Agepel 
– Agência de Cultura 
Pedro Ludovico Teixeira, 
do governo estadual. Atua 
como tutora à distância no 
curso de Licenciatura em 
Artes Visuais, modalidade 
à distância, da Universida-
de Aberta do Brasil (UAB/
UFG).
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“Verifica-se na grade de 2000 um número significativo de disciplinas 
novas, que refletem uma preocupação com  o avanço tecnológico, cam-
pos conceituais para a arte e uma pedagogia específiva para a área” 
(Guimarães et e tal, 2003).

 Nesse sentido, organizou, por volta de 2002, um programa de estágio 
supervisionado encadeado, que se configurou, depois, em cinco etapas, Está-
gios de I a V, que problematizam, gradualmente, o olhar do professor frente a 
seu grupo de trabalho.

 No Estágio Supervisionado I, o foco consiste num exercício de pesquisa 
etnográfica, aproximando o estudante dos diversos espaços de ensino, formais 
e não formais, para entender seus aspectos gerais e difrenciações. No Estágio II, 
um único local é escolhido para realizar a imersão etnográfica aprofundando-se 
a observação e focando nas situações de ensino, e optando-se por um espaço 
não formal de educação, na maioria das vezes. O  Estágio III direciona a observa-
ção para a sala de aula, o grupo e a ação pedagógica do professor. Os Estágios IV 
consistindo em uma observação mais detalhada, ainda: um semestre de imersão 
total em um espaço a partir do qual se deve construir uma proposta de sequên-
cia didátiva a ser efetivada no estágio seguinte, o V.

 Em muitos casos, a experiência dos dois últimos estágios funciona como 
coleta de dados para a elaboração do trabalho de conclusão de curso, gerando 
uma monografia onde se reflete sobre um dos aspectos vivenciados no processo. 
Esse foi o meu caso.

Passado, presente e futuro: minhas escolhas

 Concluí minha primeira graduação na UFG, no bacharelado em Artes Vi-
suais, com o entendimento da licenciatura como uma função menor, desprovida 
de reflexões, mera reprodutora de conceitos levantados por nós, bacharéis. Em 
confronto com esse ideário, iniciei minha atuação profissional justamente minis-
trando aulas de Desenho e Pintura, Modelagem em Argila, Gravura e História da 
Arte, em um espaço não-formal da área cultural do governo estadual, na Escola 
de Artes Visuais, da Agência de Cultura Pedro Ludovico Teixeira. Por muito tem-
po, relutei em me enxergar como professora de artes. Parodiando o ministro, 
eu apenas “estava”, professora. Mas ensinar é uma contaminação contra a qual 
não se encontrou, ainda, vacina, haja visto o grande número de professores que 
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continuam seu projeto de ensino, mesmo em condições precárias. E, vencendo 
uma relutância de 17 anos, busquei formação específica na mesma Faculdade de 
Artes Visuais da UFG.

 Esse grande intervalo de tempo abarcou a transformação conceitual do 
curso de licenciatura e orientou a formação da minha identidade profissional, 
resultante do novo direcionamento. Mergulhei, assim, nessa nova realidade de 
questionamentos conceituais a cerca da educação e da arte, em disciplinas sem-
pre instigantes e reflexivas. Mas a espinha dorsal da nova construção se deli-
neou e exigiu espaço durante a seqüência dos cinco estágios supervisionados 
questionando meus entendimentos anteriores de arte e de ensino de arte.

“Para que tantos estágios supervisionados?”

 Essa pergunta surge no primeiro contato com a grade curricular do curso 
de Licenciatura em Artes Visuais. A estrutura tradicional dos demais cursos de 
licenciatura, defindos em no máximo dois semestres de estágio, organizados em 
um período de Semi-regência, seguido de outro de Regência, quando o estagiário 
assume a turma, formata nosso ideário de como deve ser um estágio, de manei-
ra contundente, e não entendemos o que se pode esperar de “tantos semestres 
fazendo a mesma coisa”.

 Logo no primeiro estágio, entretanto, fomos solicitados a percorrer nossa 
formação escolar, desde o início, buscando as referências de artes visuais. Tendo 
estudado os quatro anos da segunda fase do ensino fundamental, antigo Primei-
ro Grau, em uma escola estadual que oferecia aulas de prática, organizadas em 
um grande galpão designado como Oficina, contando com Argila, Madeira, Me-
tal, Eletricidade e Artes Gráficas, identifiquei a afinidade com a ênfase na prática 
da escola não-formal em que atuo, e também com minha habilitação no bacha-
relado, a Gravura. Paralelamente, a disciplina de Educação Artística, na época, 
exigia que os alunos aprendessem a cantar o Hino Nacional, avaliando a partir 
de prova oral prática, o que não constituia uma experiência afetiva positiva. 

 No Ensino Médio, antigo Segundo Grau, identifiquei a afinidade com au-
las de apreciação musical e artística e um encerramento da disciplina Língua 
Portuguesa, onde desenvolvemos argumento, roteiro e encenamos uma sátira 
da história da humanidade. As diversas possibilidades de participação em ativi-
dades artísticas, nas diversas linguagens (Coral, Banda, Teatro, Sala de Artes), 
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contribuíram para minha construção de que as Artes não fossem disciplinas, 
mas elementos de vivência sensorial e cognitiva.

 Nesse ponto, consegui ter um primeiro entendimento dos motivos pelo 
qual eu tinha resistências à idéia de aulas de artes, mesmo gostando tanto de 
artes. Estando em um curso de formação para professores de artes visuais, essa 
visão poderia, mesmo, me paralisar, no processo. O desafio constituía-se, então, 
em enfrentar as contradições exteriores e interiores, para encontrar um consen-
so, na fronteira entre o gostar e o não gostar. Digo contradições exteriores por-
que a sequência dos estágios, bem como outras disciplinas de campo, me levam 
aos diversos ambientes de ensino de artes: formal, não-formal e informal. E nos 
diversos ambientes, as artes tinham papel de transformação, ou pela ampliação 
ou pela redução dos horizontes dos estudantes, conforme, não a metodologia, 
mas a postura pessoal do mediador.

 Em todas as fases, o estágio supervisionado do curso de Licenciatura em 
Artes Visuais da FAV-UFG é estruturado em uma pesquisa etnográfica inicial que 
se desenvolve em uma proposição negociada com o regente do grupo, sempre 
fundamentada em elementos da observação. Essa proposta pode ser levada a 
termo, ou não, constituindo-se em exercício de problematização, negociação, or-
ganização e projeção para uma ação pedagógica. Pode ser especificamente rela-
cionada a conteúdos de artes visuais, ou pode caminhar na confluência de temas 
transversais ou transdiciplinares, mas sempre buscando desenvolver amplia-
ções de entendimento nos conteúdos específicos da área. Nesse sentido, a gran-
de importância dos exercícios de negociação com os diversos atores do campo 
de estágio, para coletar dados verídicos, e para planejar com harmonia.

 Os trabalhos de campo, nos diversos estágios supervisionados, me con-
duziram a espaços de ensino os mais diversos: de diferentes fases, com grupos 
de faixa etária distintos, espaços organizados e limpos, ou sujos e mal-conserva-
dos, espaços terapêuticos, formais e não-formais, conduzidos por profissionais 
formados, ou não... mas em todos, percebi a dificuldade de identificar um espa-
ço seguro e constituído. Era sempre um espaço a ser conquistado. Mas como 
conquistar esse espaço externo, quando o espaço interno da identidade, como 
professor, ainda não fora conquistado? Como impor uma representação ainda 
tão insegura e imprecisa? Parecia desanimador, mas as duas últimas etapas do 
estágio trouxeram descobertas surpreendentes. Para Oliveira (2005, p.63), “a 
identidade docente é uma identidade de significado, de projeto”, portanto não se 



1105

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

construiria de outra forma, num processo ativo e de busca. É onde se localizam 
seus conceitos, sua leitura de mundo, sua ética profissional, e, ainda segundo 
Oliveira, o valor que dá a sua profissão de professor.

 Os estágios são realizados em grupo, para possibilitar o trabalho em equi-
pe, dividindo e negociando funções, e meu grupo os realizou em um espaço não 
formal, um projeto de extensão da própria UFG no área terapêutica e psicológica. 
Adriana Rufino, Reijane Cunha e eu escolhemos o NECASA - Núcleo de Estudos 
e Coordenação de Ações para a Saúde do Adolescente, ligado à Pro Reitoria de 
Extensão e Cultura, para realizar essses estágios. O NECASA teve origem em 
um programa que funcionava dentro do Hospital da Clínicas da UFG,  acompa-
nhando o publico adolescente que procurava o hospital, em suas problemáticas 
específicas. Esse programa cresceu e se tornou um núcleo, com sede própria e 
recebendo encaminhamentos de conselho tutelar, delegacias específicas, esco-
las, etc. Funciona com acompanhamento individuais e coletivos, em grupos de 
atividades  ocupacionais, um deles, com atividades artísticas. A escolha desse 
espaço não-formal de educação, um espaço terapêutico, iria problematizar, em 
meu processo de formação, os limites de minha identidade docente, entre a ação 
pedagógica e a ação terapêutica do espaço. Muitas das minhas angústias e refle-
xões perpassaram por esse aspecto.

Reflexões sobre o caminhar

 As diversas solicitações que o curso e a disciplina de estágio me fizeram 
para tentar entender como vim a buscar essa formação apontaram para experi-
ência prazerosas com artes visuais fora do contexto de sala de aulas tradicional: 
eram galpões, auditórios, quadras esportivas, ateliês. Nenhuma das minhas ex-
periências em aulas de arte curriculares marcaram positivamente, mesmo as-
sim, encontrava-me totalmente envolvida com as discussões da arte-educação, 
dentro do curso de formação. Essa disparidade principal na colagem que se con-
formava como minha  autorepresentação de professora de artes, me levou a 
questionar as motivações ético-psicológicas envolvidas nas proposições para o 
plano de ação pedagógica em que trabalhava. Oliveira (2005, p.66)  afirma que a 
competência do professor está em “articular os diversos saberes e dar significa-
do ao que ensina”. De alguma maneira, a experiência de aprendizagem, em mi-
nha formação, se vinculava marcadamente ao campo artístico e descobrir como, 
me auxiliaria a entender sobre posicionar e propor.
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 Após observação dos diversos grupos acompanhamento que funciona-
vam no espaço, escolhemos um de cerca de dez adolescentes que apresentavam 
interesse e frequentavam grupo específico de atividades artísticas. A partir da 
observação dos jovens, seus interesses e problemas, procuramos estratégias 
para visibilizar e dar consistência às identidades em formação dos adolescentes. 
Mas não era um terreno firme, pois nossas próprias identidades se encontravam 
imprecisas, ainda. Nos sentíamos angustiadas sobre como propor essas situa-
ções quando nem nos enxergávamos como professoras, ainda. 

 Dos diversos elementos de interesse coletado na pesquisa etnográfica, 
um, especialmente: o anime, desenho animado de origem japonesa, Naruto. Vei-
culado na TV aberta, conta a saga de um garoto marcado por uma maldição e 
com um temperamento distinto dos padrões vigentes, mas que possui um ideal, 
e não abre mão, nem do ideal nem de suas características pessoais característi-
cas para se adaptar a um padrão superficial. A relação entre o enredo do desenho 
e o histórico geral dos adolescentes parecia claro e esse elemento foi escolhido 
para introduzir a possibilidade de se eleger uma característica positiva própria 
para enfrentar as dificuldades de inserção em uma sociedade que caracteriza o 
processo do adolescente. Para Hall (2000),

“a globalização envolve uma interação entre fatores econômicoa e cultu-
rais, causando mudanças nos padrões de produção e consumo, as quais 
por sua vez produzem identidades novas e globalizadas” (p.20).

 Relacionando essa narrativa com uma lenda indígena amazônica que des-
creve um amuleto de poder e proteção, o muiraquitã, propusemos a construção 
de um amuleto pessoal que representasse seus poderes pessoais e proteção. 
Oferecemos tecido, agulhas, linhas, etc. para a confecção, sugerindo a forma de 
um Toy Art, um elemento presente na representação pessoal de grande número 
de adolescentes, que os carregam como chaveiros, colares ou broches. Procura-
mos, assim, promover a contaminação mútua de expressões culturais, denomi-
nada por Anjos (2005, p.12), “transculturação”, onde as identidades culturais são 
construídas através de “processos de expressão (discursiva e performativa)”.

 Essa etapa da oficina teve aceitação total, com três encontros animados e 
movimentados, onde nos envolvemos de tal maneira para atender as dificuldades 
conceituais, gráficas e motoras de cada participante que, ao fim, nos percebemos 
como professoras e identificamos algumas caracteristicas pessoais de atuação. 
Para Hall (2000), é nesse “local de dificuldade”, intersecção entre o campo psíquico 
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e social, que se constrói a identidade. Alguns adolescentes foram introduzidos no 
grupo durante o curso da atividade, e tivemos que nos desdobrar para contornar 
a descontinuidade que esse fato se configurou. Outro jovem tinha um tema recor-
rente diferenciado e exigiu-nos outro desdobramento para construir uma ponte 
conceitual entre seu time de futebol e o sentido de poder que propúnhamos.

 No momento da avaliação desses encontros, percebemo-nos executando 
ações diferenciadas, com objetivos comuns, mas sob perspectivas diferentes. E 
refletindo, ainda sobre essas situações: escolhas, perguntas, respostas, meto-
dologias, materiais, etc., eu comecei a vislumbrar os diversos pedaços de mim 
que resgatara no processo de rememoração de minhas relações de formação. 
Enxerguei-me como uma colcha de retalhos onde podia identificar experiências 
boas e ruins, em todas as fases de minha formação, escolar ou não. E tudo isso 
participava, com maior ou menor intensidade, das escolhas que implicavam no 
planejamento e execução de minhas proposições pedagógicas. Percebi que, mes-
mo quando nem pensava sobre isso, nem imaginava que me tornaria professora 
de artes, já estava trabalhando em minha identidade como professora de artes. 
Mas esses elementos todos só tomaram a forma que tomaram a partir da “cola-
gem” dos referênciais teóricos apresentados e exigidos nas diversas disciplinas 
específicas e na experiência “calcinante” dos diversos estágios supervisionados.

 O processo de formação específica do curso de graduação  sensibilizou-
-me significativamente à minha auto-percepção, principalmente na sequência 
das disciplinas de estágio e de pesquisa em ensino de artes. Os diversos exercí-
cios graduais de aproximação com o campo de atuação, exigindo um olhar mais 
atento, e problematizador, induziram-me a buscar, continuamente, uma condi-
ção de estranhamento, tanto do ambiente, quanto de mim mesma como sujeito 
da experiência de mundo. Como é um processo, um vir a ser, nunca será um 
terreno seguro, mas um grande risco, pois tenho de estar presente e afirmativa, 
fazendo parte desse mundo.

Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim?

 A conclusão desse processo de busca de identidade coincide com o mo-
mento de atuação, em um outro processo paralelo, talvez, mesmo, em função 
dessa situação. A partir de minha formação anterior, no bacharelado em Artes 
Visuais, me inseri no projeto em curso da Licenciatura à distância em Artes Vi-
suais, da Faculdade de Artes Visuais. Como projeto de vanguarda, com situações 
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sempre novas e em construção, a mediação, como tutora à distância, nas diver-
sas disciplinas em que atuei, exigiu de mim essa condição de estranhamento 
constante. Me questionava, continuamente, comparando minhas expectativas 
como tutora à distância com minhas expectativas como aluna do mesmo curso 
na modalidade presencial. Em cada disciplina em que atuava, me perguntava 
quais haviam sido minhas expectativas quando as cursara presencialmente e 
como poderia contribuir para deixar o processo, ainda se definindo, mais claro 
para as estudantes que acompanhava.

 Nesse primeiro semestre de 2010, passei a atuar na disciplina de estágio 
supervisionado. E esse é o motivo porque essas questões tem permanecido tão 
presentes em minha mente. Em cada um dos grupos que oriento em suas idas a 
campo, me enxergo como me encontrava há alguns meses, procurando signifi-
cação e sentido. Procuro, então, incentivá-las a essa autopercepção, essa busca 
de si mesmas, ao invés de uma construção de fora para dentro. Os elementos 
que nos constituem professores de arte não nos são acrescentados nos quatro 
anos de estudo, mas já se encontram em nós, amalgamados em toda nossa vida 
anterior. O processo da graduação nos coloca frente a situações onde essas di-
versas colagens passam a ter um objetivo e sentido, que pode ser mais ou me-
nos consciente, de acordo com a disposição do estudante em participar dessa 
experiência. É um processo que se desenrola na direção da constituição de uma 
identidade profissional, sim, mas, também, na grande fronteira onde habita a 
atuação profissional do professor de artes visuais, participa da constituição de 
um sentido de humanidade.
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O CINEMA E O ONÍRICO: O SONHO DENTRO DO FILME EM MULHOLLAND DRIVE
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Resumo
Este artigo apresenta um estudo sobre a representação do onírico no cinema so-
nhos, alucinações ou fantasias vividos por personagens do enredo  com emba-
samento teórico psicanalítico. Tendo como objeto de estudo o filme Mulholland 
Drive, de David Lynch, procura evidenciar a aproximação entre linguagem cine-
matográfica e linguagem onírica e as associações possíveis de serem estabeleci-
das entre real e imaginário. 

Palavras-chave: cinema; sonhos; psicanálise; Mulholland Drive; David Lynch.

Abstract
This paper presents a study on the representation of the dream in cinema - dre-
ams, fantasies or hallucinations experienced by characters in the plot - with 
theoretical psychoanalysis. Using an object of study the film Mulholland Drive, 
identifies the links between film language and language of dreaming and the as-
sociation between real and imaginary.

Keywords: Cinema; dreams; psychoanalysis; Mulholland Drive; David Lynch. 

Introdução

A semelhança entre linguagem fílmica e linguagem onírica traz à tona 
questões voltadas para os processos psicológicos pertinentes aos sonhos e suas 
estreitas relações com as formas de representação cinematográfica. 

Desde os tempos de Méliès1 e seus filmes fantásticos, nos quais reina 
o abuso dos efeitos de montagem e de temas fantasiosos, o cinema é utilizado 
como instrumento de representação do imaginário humano, onde o simbolismo 
e a referência às estruturas psíquicas do sonho desempenham importante papel. 

A própria forma de construção espaço-temporal no cinema e os mecanis-
mos de montagem muito se assemelham ao trabalho onírico. Segundo Lou An-
dréas Salome2 “a técnica cinematográfica é a única que permite uma rapidez de 

* Graduada em Comunica-
ção Social – Habilitação em 
Publicidade e Propaganda pela 
Universidade Federal de Goiás, 
pós-graduada em Planeja-
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em Comunicação, Cultura e 
Cidadania pela Universidade 
Federal de Goiás – FACOMB: 
linha de pesquisa Mídia e 
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1 George Méliès (1861-1938) 
era um grande mágico ilusio-
nista francês que viu no cine-
ma uma extensão natural de 
sua arte. As bases para seus 
fantásticos filmes eram contos 
de fadas, contos populares e 
as sagas de ficção científica de 
Júlio Verne. Ele foi o primeiro 
a criar efeitos e truques incrí-
veis em seus filmes. Uma de 
suas obras-primas foi “Viagem 
à Lua”, de 1902.
2 Lou Andreas-Salomé (1861-
1937), nascida em San Peters-
burgo, foi uma intelectual rus-
sa. Estudou na Universidade 
de Zurich e realizou estudos 
comparativos de religião, filo-
sofia e história da arte. Amiga 
de grandes intelectuais como 
Sigmund Freud, dedicou-se à 
terapia psicanalítica. Em 1885 
publicou a sua primeira novela 
Im Kampf um Gott.
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sucessão das imagens que correspondem mais ou menos às nossas faculdades 
de representação” (SALOME, 1975 apud: MACHADO, 1997, pag. 49). 

Tendo em vista o “sonho dentro do filme”, ou seja, as películas nas quais 
se têm sonhos e ilusões vividos pelo protagonista ou pelos personagens do en-
redo, essa proximidade entre cinema e onírico fica ainda mais evidente quando 
é permitida a utilização de uma linguagem associativa, levando em consideração 
o processo em que se operam os sonhos.  

Assim, para Machado (1997), as películas que melhor representam o so-
nho são justamente aquelas nas quais o conteúdo onírico é abordado com a 
espessura de um evento real, permitindo um embaralhamento entre o vivido e 
o imaginado e levando em conta as ligações existentes entre sonho e realidade 
concreta do sonhador. 

A linguagem onírica 

A aproximação entre processos oníricos e construção fílmica pode ser 
primeiramente observada tendo em vista os conceitos psicanalíticos referen-
tes à interpretação dos sonhos. Para isso, faz-se aqui uma breve abordagem 
desses conceitos para que se possa posteriormente relacioná-los ao “sonho 
dentro do filme”. 

Para Freud (2001), todo material que compõe o conteúdo dos sonhos sur-
ge a partir das experiências vividas concretamente, numa ligação com a realida-
de que dificilmente é percebida de imediato pelo sonhador. 

Segundo o autor, o sonho apresenta-se fundamentalmente como a reali-
zação de um desejo, desejo este mantido no âmbito do inconsciente, mas que 
também sofre uma atuação, em menor grau, da instância consciente. Assim, os 
sonhos recebem sua forma mediante a ação de duas forças. Uma delas constrói 
o desejo que é expresso pelo sonho (força inconsciente) e que constitui o “sonho 
latente”. A outra exerce uma censura sobre esse desejo (força consciente da cen-
sura psíquica), o que acarreta uma distorção na expressão do desejo e dá forma 
ao “sonho manifesto”. Define-se então o processo onírico como uma realização 
(disfarçada) de um desejo (suprimido ou recalcado). 
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Segundo Fromm (1951, p.53) “O sonho manifesto assume a forma de uma 
estória lógica e coerente, por trás de cuja fachada se esconde o enredo emocio-
nante e dramático do sonho verdadeiro”. 

Assim, se o trabalho onírico constitui em deturpar um desejo suprimido, 
inserido na instância inconsciente, então o conteúdo irrelevante contido no so-
nho deve ser explicado como uma manifestação dessa distorção onírica. Freud 
(2001) explica esse processo principalmente por meio de dois mecanismos asso-
ciativos: o deslocamento, onde a ênfase, nos sonhos, se desloca da lembrança da 
fonte verdadeira e significativa (desejo inconsciente) para a de uma fonte irrele-
vante (elementos aparentemente insignificantes que aparecem nos sonhos, mas 
que estabelecem relações emocionais com a fonte verdadeira); e a condensação, 
onde vários pensamentos (conteúdo latente) estão associados a um único ele-
mento irrelevante que aparece no sonho ou, inversamente, onde um pensamen-
to relaciona-se a vários elementos formando imagens coletivas (sobreposição 
dos elementos criando imagens indistintas). 

    Segundo Jolivet (1968) o que distingue o processo associativo (que con-
siste em utilizar as relações e analogias que existem entre as coisas, em busca 
de semelhanças entre duas ou mais imagens ou ideias) das relações refletidas 
(provindas do raciocínio) é o seu caráter espontâneo. Embora os elementos as-
sociados estabeleçam relações lógicas, essas não são resultantes de qualquer 
consideração voluntária.

O sonho dentro do filme 

Com base nos conceitos psicanalíticos expostos e trazendo-os para o âm-
bito do cinema, nota-se que o onírico e o cinematográfico possuem formas simi-
lares de operar o simbólico. 

Os processos associativos realizados no sonho relacionam-se então à re-
tórica cinematográfica no que diz respeito à utilização de figuras de linguagem. 
Assim, tal como o sonho realiza sua atividade simbolizadora nos processos de 
deslocamento (fonte irrelevante – parte do contexto - representa a fonte oculta 
e significativa - contexto total) e de condensação (uma imagem representa, por 
associação de semelhança implícita, vários pensamentos oníricos), o cinema tra-
balha, respectivamente, por meio das metonímias e metáforas.  
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Segundo Fiske (1993, p.130), “a metáfora opera por transposição imagina-
tiva de propriedades do plano dos sentimentos para o plano da construção do 
significante, para efeitos imaginativos ou surrealistas”, já a metonímia opera por 
“associação de significações dentro do mesmo plano. A sua definição clássica é 
a de tomar a parte pelo todo” (Idem, 1993, 130). No cinema, o primeiro processo 
ocorre quando uma imagem remete a determinados sentimentos e sensações 
aparentemente diversos do original, e o segundo quando uma imagem apresen-
ta-se como parte de um todo e assim o representa. 

Ainda, a semelhança entre processos oníricos e linguagem cinematográ-
fica evidencia-se também por meio da montagem e da abordagem espaço-tem-
poral fílmica. Segundo Pudovkin (1983), por meio da construção de um espaço 
e tempo fílmicos o espectador pode observar não a pura e simples projeção do 
real, mas sim o mundo em suas relações com aquilo que não é visível. 

Munsterberg (1983) define os artifícios cinematográficos do flashback e 
do close-up como uma objetivação da função da memória. Segundo o autor, no 
cinema, a realidade é desfeita em sua continuidade temporal para se adaptar aos 
mecanismos do mundo interior, agindo de forma análoga à imaginação.  A volta 
ao passado, o realce de um determinado detalhe na tela, entre outros artifícios, 
mostram que tal como no sonho a realidade é transformada de acordo com os 
processos metais de associação de idéias. 

Assim, no que se refere à representação do “sonho dentro do filme”, pode-
-se então abordar a temática dentro de algumas correntes estéticas: o realismo 
ontológico, defendido por Bazin3, e que, segundo Xavier (1984) visa documentar 
a atividade da imaginação com um uso mínimo da montagem; a teoria da monta-
gem, desenvolvida por Eisenstein (1990) que enfatiza os cortes e sobreposições, 
trabalhando, sobretudo, por meio de metáforas; e o surrealismo, que evidencia 
um cinema não-narrativo, contrário às normas de decupagem clássica. 

É importante ressaltar que a divisão em correntes estéticas não se fecha 
necessariamente nas dicotomias realismo/anti-realismo, narrativo/anti-narrativo 
na representação do “sonho dentro do filme”. Assim, uma película com essa 
temática pode, por exemplo, conter aspectos realistas por não se desvincular 
totalmente da construção mimética da realidade; e elementos “anti-realistas” ao 
utilizar-se também do simbólico durante a narrativa. 

3 André Bazin (1918-1958), 
crítico francês influen-
ciado por Sartre de O 
Imaginário, não é autor de 
nenhum livro sistemático, 
mas de várias coletâneas 
de artigos, sendo que a 
mais representativa e mais 
interessante pelas idéias 
teóricas nela expostas é a 
antologia Qu’est-ce que le 
cinéma?
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Voltando aos conceitos psicanalíticos, pode-se dizer que tal como a censu-
ra psíquica regula os elementos que aparecem no sonho, dando forma ao conte-
údo manifesto, o cinema deve permitir, segundo Machado (1997), uma “incursão 
administrada no imaginário”, não se desvinculando totalmente da representação 
mimética do real e permitindo que o espectador se identifique com a obra. 

Essa abordagem de “integração entre os opostos” em substituição ao uso 
de dicotomias é contemplada dentro do chamado fenômeno pós-modernista, 
cuja uma das características é justamente a preferência pelo plural e pelo múlti-
plo. Segundo Stam (2005), aqui o cinema tende a ser autoconsciente como meio, 
estilisticamente híbrido e onde os modos vanguardistas de análise e os elabora-
dos pelo cinema clássico não tem mais validade integral. A intenção então é com-
binar referências às mais diversas fontes, sejam elas inseridas nos movimentos 
modernistas ou na narrativa clássica, num jogo estabelecido com o espectador. 

Dessa forma, e tendo em vista os conceitos apresentados, tem-se que o 
onírico pode então ser transposto para o filme inteirando dois aspectos: 1) a 
representação mimética do real, dentro de uma narrativa mais ou menos lógica 
que administre a incursão do espectador no sonho narrado (conteúdo explícito 
da obra/ conteúdo manifesto do sonho); 2) a representação simbólica e associa-
tiva dos elementos ou fatos estranhos à narrativa (conteúdo implícito da obra/
conteúdo latente do sonho). 

Encaixa-se nessa visão o trabalho do diretor e roteirista norte-americano 
David Lynch4. Embora permeadas por referências surrealistas, as películas de 
Lynch operam dentro de uma lógica simbólica, subvertendo as dicotomias nar-
rativo/anti-narrativo, ilusionismo/anti-ilusionismo, realismo/anti-realismo, como 
é o caso da obra Mulholland Drive, objeto desse estudo. 

O sonho em Mulholland Drive: silêncio!

Mulholland Drive5 conta a história de Betty Elms (Naomi Watts), uma as-
pirante à atriz que segue para Hollywood em busca do sucesso. Lá conhece Rita 
(Laura Harring), uma mulher com sentimentos confusos, desmemoriada por 
ocasião de um acidente que sofreu. A narrativa apresentada na película segue in-
teligível (embora permeada por figuras estranhas e acontecimentos sem explica-
ção aparente) até o meio da projeção, quando nos é apresentada uma reviravolta, 
onde os personagens mudam de nome e de personalidade. A interpretação aqui 

4 Nascido em 20 de janeiro 
de 1946 na cidade de 
Missoula, Montana. O seu 
interesse pelas artes, es-
pecialmente as plásticas, 
revelou-se cedo condu-
zindo-o por várias escolas 
de artes. Principais obras: 
Eraserhead , The Elephant 
Man , Dune, Blue Velvet, 
Wild At Heart, Twin Peaks: 
Fire Walk With Me, Lost 
Highway, The Straight 
Story, Mulholland Drive e 
Inland Empire. 
5 Mulholland Drive 
(Cidade dos Sonhos). 
Direção de David Lynch. 
França/EUA: Studio Canal, 
2001.1DVD
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atribuida é de que a primeira parte trata-se de um sonho vivido pela protagonista 
Betty, e a segunda representa a realidade concreta dessa personagem. 

De acordo com a visão estruturalista de Todorov (2004), podemos dizer 
que Mulholland Drive insere-se no campo da narrativa fantástica (retratando 
acontecimentos que aparentemente não podem ser explicados pelas leis natu-
rais). Considera-se aqui que a obra implica numa solução do fantástico por meio 
do estranho (explica os acontecimentos fantásticos como um produto da imagi-
nação, que em nada altera as leis de um mundo familiar), onde é possível tradu-
zir a narrativa dentro dos processos relativos aos sonhos, tomando como base, 
sobretudo, a teoria psicanalítica. 

O primeiro indicativo de que o que veremos a partir do início do filme 
trata-se de um sonho da protagonista é a imagem que aparece na segunda se-
quência da película. Inicialmente desfocada, vai adquirindo nitidez até surgir na 
tela uma cama e um travesseiro, sobre o qual a câmera mergulha lentamente até 
terminar em um fade out. 

A partir desse ponto, o filme passa a inserir em sua narrativa pequenas estórias 
que aparentemente não possuem ligação nenhuma com a trama central da película. 

Dessa forma, enquanto Rita dorme, debaixo da mesa, Lynch nos remete 
ao interior do Winkie’s Sunset Blud, onde ocorre o episódio com o personagem 
Dan e um homem estranho e de aparência assustadora nos fundos do bar. 
Volta-se à cozinha, onde Rita continua a dormir. Um novo corte leva o espec-
tador a uma sala ampla, com sistema de câmeras onde um senhor realiza um 
telefonema avisando sobre o desaparecimento de uma moça. Essas pequenas 
narrativas podem ser entendidas como sonhos dentro do sonho, funcionando 
como conteúdos preliminares e introdutórios ao conteúdo onírico principal. 

A partir do encontro de Betty com Rita, na casa de Tia Ruth, a narrativa central 
apresenta-se relativamente inteligível, permitindo que o espectador se identifique 
com as personagens centrais (Rita e Betty), embora alguns fatos aparentemente des-
conexos (aqui interpretados como sonhos dentro do sonho) continuem aparecendo. 

O “mergulho” de Rita na caixa azul, encontrada na bolsa de Betty, seguido 
da cena em que o estranho coubói bate à porta do quarto de Diane representam 
o fim do grande sonho dentro do filme. 



1115

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

A Realidade: o despertar de Diane Selwyn

É partindo dos conceitos de Freud (2001) sobre as relações entre so-
nhos e as experiências vividas concretamente, e, por isso, de um entendimen-
to simbólico e associativo do enredo, que podemos dar sentido à narrativa em 
Mulholland Drive. 

A partir do momento em que o estranho caubói bate à porta do quarto 
de Diane, o que vemos na tela é a realidade concreta referente à protagonista, 
apresentada, principalmente, por meio do recurso de flashback.  A confusão apa-
rente, representada pela troca de nomes dos personagens, de personalidades e 
mudanças de situações deixa de existir se tomarmos essa última narrativa em 
suas relações com a anterior, dentro de uma perspectiva onírica.  

Assim, Betty acorda e não é mais Betty, e sim Diane Selwyn, seu verdadei-
ro nome e personalidade. Betty era apenas a figura que Diane atribuiu a si mes-
ma no sonho. Da mesma forma, a protagonista elabora essas transformações 
com todos os personagens envolvidos na trama. Se não há mudança de nome, 
há mudança de personalidade ou de contexto. 

Partindo desse ponto, percebe-se que o sonho de Diane constitui um 
oposto da realidade concreta vivida pela personagem. Nos últimos momentos 
da projeção, a protagonista passa de uma atriz bonita, talentosa e bem sucedi-
da no âmbito profissional e amoroso para uma mulher deprimida, submetida a 
decepções amorosas e profissionais. A grande narrativa de Mulholland Drive 
- tomando como foco o conceito freudiano sobre o onírico - representa então o 
sonho manifesto de Diane, construído por processos associativos, cuja função é 
justamente disfarçar a realização de desejos reprimidos ou recalcados. 

Diane e Rita: a identificação projetiva no sonho

Tomando como referência a afirmação de Freud (2001, p.319) de que “todo 
sonho versa sobre o próprio sonhador” é possível dizer que, mesmo nos mo-
mentos em que a figura da protagonista (representada por Betty) não aparece 
no sonho, seu ego aparece oculto, por identificação, por trás das outras pessoas. 
São os casos das narrativas que envolvem os acontecimentos no Bar Winkie’s 
e a estória do assassino em busca de uma mulher desaparecida, onde os senti-
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mentos e pensamentos de Diane são representados de forma oculta, nas situa-
ções que envolvem as pessoas estranhas à narrativa central.

Observa-se assim no sonho de Diane a manifestação de um mecanismo 
que Melanie Klein6 denominou de identificação projetiva. Segundo Rosa (2005), 
numa apreciação do trabalho da autora, essa identificação, quando excessiva, 
leva ao enfraquecimento do sentido de identidade e até mesmo à despersonali-
zação. Manifesta-se como uma experiência de morar em outra pessoa, fazendo 
com que o outro atue de acordo com as fantasias de quem promove a identifi-
cação. 

É dentro dessa perspectiva que se pode chegar à afirmação de que a figu-
ra central na representação do ego de Diane é Rita e não Betty. Este fato pode ser 
observado na primeira parte do filme (sonho), onde a narrativa centra-se em Rita 
e não em Betty. É Rita que, assim como a protagonista (na realidade), apresenta-
-se confusa e perturbada. Percebe-se, dessa forma, um deslocamento da carga 
emocional originária para a imagem de Rita, que aparece na figura de Camilla, 
mas com traços da personalidade de Diane. 

Condensações e deslocamentos: metáforas e metonímias 

Na narrativa de Mulholland Drive podemos relacionar os mecanismos 
de distorção onírica apresentados por Freud (2001) (deslocamentos e conden-
sações), à utilização de figuras de linguagem (metonímias e metáforas). Por apre-
sentar uma narrativa circular, a obra evidencia as repetições de objetos, situa-
ções e pessoas, inserindo-os em situações inusitadas.

Assim, alguns destes elementos podem ser interpretados como represen-
tações (deslocamento/metonímia) da morte de Camila/Rita, ou dos sentimentos 
da protagonista inerentes a esse fato, deslocados para objetos irrelevantes. In-
clui-se entre esses elementos a agenda preta, que no sonho aparece como o prin-
cipal motivo do assassinato cometido por um homem (na realidade o assassino 
de Camilla), e, na segunda parte do filme, é mostrada de forma quase impercep-
tível, na cena em que Diane contrata o mesmo homem para o assassinato, no bar 
Winkie’s. Considerando que o episódio do assassinato descrito no sonho refere-
-se a um sonho introdutório que diz respeito à culpa de Diane em relação à morte 
de Camilla, pode-se dizer que a protagonista então deslocou a carga emocional 

6 Nascida em 30 de março 
de 1882, em Viena, faleceu 
em Londres, em 22 de se-
tembro de 1960. Foi uma 
psicanalista austríaca. Em 
geral é classificada como 
uma psicoterapeuta pós-
-freudiana.
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referente a esse sentimento para a agenda preta, colocando-a no sonho como um 
elemento central do assassinato. 

O mesmo acontece com outros objetos e pessoas, tais como o crachá da 
garçonete (no sonho com função relevante e relacionada aos sentimentos laten-
tes da protagonista) e Dan, visto brevemente no bar por Diane no momento em 
que ela contrata o assassino de Camila e posteriormente no sonho com função 
principal e relacionada aos sentimentos de culpa da protagonista. 

No que se refere aos processos de condensação/construções metafóri-
cas alguns elementos também podem ser apontados no filme. Embora não es-
teja relacionada a nenhum elemento específico no contexto da narrativa ou das 
narrativas (imagem indistinta), a caixa azul pode representar metaforicamente a 
consciência da protagonista, sendo aberta no sonho pouco antes desta despertar 
(volta para a consciência) e ao final do filme pelo homem estranho dos fundos 
do Winkie’s e de onde sai o casal de idosos (personificação da culpa que leva a 
protagonista à morte ou consciência/superego, segundo Freud (2001)). Nessa 
ocasião, convém ressaltar que embora Diane encontre-se acordada, o que apa-
rece na tela é um delírio da protagonista, que assim como o sonho, gera ilusões 
e deforma a realidade concreta. Portanto, esse elemento metafórico, tanto no so-
nho quanto no delírio de Diane, está relacionado ao conflito moral desta, conflito 
este que só tem início quando a caixa é aberta pela primeira vez e a protagonista 
acorda (tomada de consciência/fim do sonho).

Outro exemplo desse processo associativo é a chave, que no sonho apa-
rece como imagem indistina (chave azul), mas relacionada à chave real que con-
firmou a morte de Camila (entregue pelo assassino e, portanto, associada à aos 
sentimentos de culpa de Diane). 

A subversão das dicotomias 

Se a narrativa onírica em Mulholland Drive pode ser entendida de for-
ma associativa, onde os elementos e fatos aparentemente estranhos ao enredo 
podem ser interpretados como condensações/metáforas e deslocamentos/me-
tonímias, é pela forma de construção cinematográfica, evidenciada, sobretudo, 
pela “integração entre os opostos” – realismo/anti-realismo, ilusionismo/anti-ilu-
sionismo, narrativo/anti-narrativo – que o filme pode ser entendido dentro de 
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uma lógica emocional e simbólica, permitindo ao mesmo tempo a identificação e 
envolvimento do espectador. 

No que se refere a esse processo de identificação, Morin (1983) faz um 
estudo sobre os mecanismos de projeção-identificação e suas aplicações na re-
lação filme-espectador.  O autor considera o complexo de projeção-identificação 
como delineador de todos os fenômenos psicológicos subjetivos (olhar/pensa-
mentos) e mágicos (sonhos/alucinações). O material cinematográfico, constituí-
do de imagens em movimento e sons que muito se assemelham às imagens reais 
da vida concreta, permite então que essas projeções-identificações se expressem 
num ponto localizado entre os estados subjetivos e os estados mágicos. Assim, 
mesmo o espectador tendo a consciência de que as imagens que se apresentam 
na tela são geradas por mecanismos artificiais, e de que a estória narrada não 
passa de uma construção ficcional, ele se envolve numa situação regressiva, 
onde não podemos deixar de notar uma semelhança com os mecanismos dos 
sonhos (relaxamento, escuridão, ausência da participação motriz). 

Entretanto, deve-se considerar que, embora os mecanismos de projeção-
-identificação no sonho e no filme aproximem-se devido a essa situação regressiva 
do sonhador e do espectador, divergem em um ponto importante: no primeiro, o 
estado de inconsciência por si só permite que o sonho apareça como real ao so-
nhador. No segundo, há uma situação de “semi-consciência” do espectador que 
pede uma (re) construção “natural” dos fatos narrados (ilusionismo), para que haja 
o mínimo de identificação com a obra, tornando-a assim o mínimo inteligível.  

É dentro dessa perspectiva que Mulholland Drive trabalha, aproximando 
e ao mesmo tempo limitando as justaposições entre cinematográfico e onírico 
ao subverter a dicotomia ilusionismo/anti-ilusionismo no decorrer da película. 
Assim, se em alguns momentos Lynch utiliza-se de uma montagem “invisível”, 
onde os cortes e as transições de tempo e espaço apresentam-se como “natu-
rais”, gerando no espectador uma convicção que permite a inserção deste em 
um ambiente ficcional, em outros momentos o diretor rompe com os rígidos 
padrões impostos pela decupagem clássica.

Assim, na cena do Clube Silêncio, o apresentador, em seu show de ilu-
sionismo, mostra a conexão exata entre a imagem de um homem tocando um 
trompete no palco e o som produzido por este, mas revela em seguida o que está 
por traz da imagem apresentada: o homem tira o instrumento da boca e o som 
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continua, sendo possível notar que não era este homem que estava tocando o 
instrumento. O mesmo acontece com a cantora Rebbeca Del Rio, que desmaia no 
palco, mas sua voz continua a ser reproduzida. 

Dessa forma, estabelecendo um corte, um rompimento das relações lógicas 
entre o que se vê e o que se ouve, ou seja, por meio do anti-ilusionismo, Lynch apon-
ta não apenas para a chegada do fim do sonho no filme (surgimento de situações 
desconexas que evidenciam o início da tomada de consciência da protagonista, que 
ainda insconsciente passa a estranhar a realidade até então construída no sonho), 
como também para a quebra do estado de “semi-consciência” do espectador no ci-
nema, expondo os mecanimos da montagem camuflados pelos efeitos ilusionistas.  

Stam (2005) se refere a essa subversão como uma “reflexividade fílmica”, ou 
seja, ao processo pelo qual o cinema traz a tona sua própria forma de produção. 
“Chamando atenção para a mediação cinematográfica, os filmes reflexivos subver-
tem o pressuposto de que a arte pode ser um meio transparente de comunicação, 
uma janela para o mundo, um espelho transitando pelas ruas” (STAM, 2005, p.175). 

No que se refere à dicotomia realismo/anti-realismo, tanto a narrativa rea-
lista - que prima por uma representação voltada para a mimese do real - quanto os 
métodos cinematográficos adotados pelos movimentos de vanguarda (imagens 
indistinas/metáforas) apresentam-se na película.  Percebe-se que, principalmen-
te na primeira parte do filme (aqui interpretada como sonho), embora elementos 
e fatos simbólicos apareçam (anti-realismo), a construção dos personagens não 
se desvincula totalmente de determinados estereótipos (a moça bonita aspirante 
a atriz, o mocinho apaixonado, o caubói “caipira”), o que conduz o espectador e 
permite um mínimo de identificação com a obra. 

 Esse vínculo mínimo que é estabelecido com o espectador em Mulholland 
Drive é percebido também do ponto de vista narrativo, já que a obra, mesmo 
entrecortada por pequenas narrativas aparentemente estranhas à narrativa cen-
tral, mantém uma certa lógica, não funcionando apenas como uma combinação 
descontrolada de partes desconexas.   Tal fato acontece por estar o filme a servi-
ço da narração de uma estória, e que, por isso, implica na utilização (ao menos 
mínima) das convenções narrativas e dramáticas encontradas na literatura. 

Assim, em Mulholland Drive, a dicotomia narrativo/anti-narrativo é sub-
vertida na medida em que a obra se opõe à construção de uma narrativa linear 
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cronológica e à lógica do senso comum (por meio dos já comentados “sonhos 
dentro do sonho”, na primeira parte do filme, e, nos minutos finais, pela utili-
zação predominante do recurso de flashback), mas ao mesmo tempo pode ser 
interpretada dentro de uma lógica simbólica, em sua narrativa maior. Nesse 
ponto o filme diferencia-se de obras vanguardistas não-narrativas, desprovi-
das de qualquer lógica aparente e relacionadas a movimentos de contestação 
e subversão estética.  

Conclusão

O estudo sobre a linguagem onírica apresentado e os exercícios de com-
paração entre essa linguagem e as formas de construção estética e narrativa no 
cinema, embasam a afirmação de que o meio audiovisual reúne um conjunto de 
técnicas que permitem uma aproximação entre a representação cinematográfica 
e os mecanismos relativos aos sonhos. 

Por meio da teoria psicanalítica dos sonhos, observou-se que o onírico 
apresenta-se como uma possibilidade de acesso a um conteúdo latente, enten-
dido dentro de uma lógica emocional que estabelece intrínsecas ligações com o 
real concreto do sonhador. 

Assim, a análise sobre a representação do “sonho dentro do filme” foi 
desenvolvida tendo como foco dois aspectos principais. O primeiro deles é a 
representação mimética do real, dentro de uma narrativa mais ou menos lógica 
que administre a incursão do espectador no sonho narrado (conteúdo manifesto 
do sonho); o segundo é a representação simbólica e associativa dos elementos 
ou fatos estranhos à narrativa (conteúdo latente do sonho). 

A película Mulholland Drive apresentou-se como uma interessante 
abordagem do tema ao trabalhar o “sonho dentro do filme” levando em conta 
não só o caráter manifesto do onírico como também seu conteúdo latente (li-
gações com a realidade).  Assim, foi possível atribuir uma interpretação para 
o filme por meio da aplicação da linguagem onírica e dentro do entendimento 
psicanalítico do tema. Notou-se então que a representação cinematográfica 
do sonho, no filme analisado, não se limita a um jogo aleatório de imagens, 
mas situa-se dentro de uma abordagem simbólica e associativa das imagens 
apresentadas na tela.
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Por fim, a forma de construção cinematográfica adotada na obra e evidencia-
da, sobretudo, pela “integração entre os opostos” – realismo/anti-realismo, ilusionis-
mo/anti-ilusionismo, narrativo/anti-narrativo – permite que o filme seja entendido 
dentro de uma lógica emocional e simbólica, em suas aproximações com o onírico, 
mas possibilitando ao mesmo tempo a identificação e envolvimento do espectador. 
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Resumo
Este trabalho trata de uma ação de extensão (curso de curta duração) realizada no 
início de 2010, que promoveu um estudo sobre caligrafia e seus desdobramentos 
na sociedade contemporânea. Durante o percurso, foram desenvolvidas experi-
mentações que privilegiaram o estudo de gestualidade, no reconhecimento do tra-
ço manuscrito, e análises das características estéticas da escrita personalizada. 
Além disso, a oficina promoveu também discussões acerca de temas como Poesia 
Concreta (Poesia Visual), seguindo algumas referências de poetas concretistas e 
importantes calígrafos, além de análise de materiais, suportes alternativos e exer-
cícios de desenvolvimento da caligrafia como experimentações plásticas.

Palavras-chave: caligrafia; estética; tipografia; educação a distância.

Abstract
This paper refers to an extension course (short course) occurred in early 2010, 
which promoted a study of calligraphy and its implications for contemporary 
society. During the journey, experiment have been developed and favored the 
study of gesture, in recognizing handwritten trace, and analyzed the aesthetic 
characteristics of writing customized. Furthermore, the workshop also promo-
ted discussions on topics such as Concrete Poetry (Visual Poetry), following 
some references of Concrete poets and important calligraphers, and analysis of 
materials, alternative supports and exercises for development of handwriting as 
plastic experiments.

Keywords: calligraphy; aesthetics, typography, distance education.

Introdução

Em se tratando de uma ação realizada através de uma plataforma de 
aprendizagem, desenvolvida para a Educação a Distância (EaD), a presente in-
vestigação não se voltou exclusivamente ao ato de exercitar a caligrafia manual, 
de forma técnica e legível. Mais do que aprender a desenhar letras (dentro de 
esquemas fechados e preestabelecidos), a Oficina de Caligrafia: Escrita, Estética 
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e Experimentação trouxe a oportunidade de desenvolver novas reflexões sobre 
o tema principal e propôs um entendimento sobre como podemos trabalhar a 
caligrafia como linguagem artística, assim como o desenho, a pintura, etc.

Mais do que caligrafia bonita ou tecnicamente elegante, precisamos aceitar a 
escrita manual como expressão geradora de identidade e poética. Crescemos cerca-
dos por padrões e regras que nos levam a acreditar que nossa expressão pessoal, se 
não estiver adequada aos modelos existentes não atenderá às expectativas. Entre-
tanto, hoje sabemos que existem várias concepções sobre esse assunto. 

Nessa proposta, o conceito de beleza foi discutido como um atributo que 
não pode ser mensurado e, portanto, passível de uma nova avaliação. A caligrafia 
praticada nos convites de casamento e de formatura faz parte de uma categoria 
caligráfica que se baseia, invariavelmente, no tecnicismo. A caligrafia, enquanto 
manuscrito pessoal, pode ser descrita como “legível” ou “ilegível”. Os conceitos 
de “beleza” e de “legibilidade” são dois atributos a serem considerados separada-
mente. Pois mesmo uma escrita ilegível pode possuir novos predicados. No cam-
po da caligrafia técnica, muitas vezes, utiliza-se o termo “artístico” com o intuito 
de agregar valor à técnica organizada através de estilos ordenados de antemão.

Contudo, a velocidade com que a pessoa traça cada caractere ou a pres-
são aplicada aos movimentos da mão pode nos indicar os pormenores do texto 
manuscrito. Ao parafrasear Arnaldo Antunes (2002), notadamente “a caligrafia 
está para a escrita como a melodia está para a música”. Nesse sentido, a escrita 
manual, quando denota expressividade, reside num campo simbólico e híbrido 
que correlaciona o verbal e o visual. A caligrafia, como expressão artística, ne-
cessita apenas de algumas necessidades básicas: pigmento, suporte, gestualida-
de e, o mais importante de todos, entusiasmo. Por isso, essa prática independe 
de habilidade para desenhar, mas requer zelo e empenho. Nesse contexto, a 
expressão caligráfica é, sem duvida, “o corpo visível da palavra”.

Metodologia e investigação

No decorrer de exatos trinta dias de curso, o campo criado para a ação de 
pesquisa tornou-se propício para aplicar e testar uma proposta metodológica em 
elaboração que, a princípio, deveria promover práticas que envolvessem a cali-
grafia técnica ligada a outras linguagens, especialmente ao desenho e à pintura. 
Porém, a determinação é que a oficina deveria acontecer apenas no ambiente 
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virtual de aprendizagem (AVA). Com isso, a proposta metodológica foi direciona-
da para acontecer exclusivamente numa mediação a distância. Desse ponto em 
diante, instaurou-se o desafio.

O conteúdo da oficina foi apresentado através de 3 (três) eixos temáticos e 
subdividido em 6 (seis) tópicos. Cada eixo relacionou o tema principal, a caligra-
fia, a um dos subtemas: escrita, estética e experimentação artística. O conteúdo 
teórico abordou a caligrafia sob o contexto estético ocidental e oriental, além do 
estudo sobre o desenvolvimento da escrita e a análise de técnicas e de estilos. O 
conteúdo prático ocorreu por meio de exercícios básicos de análise de traços e 
de experimentação com recursos, materiais e suportes alternativos que, poste-
riormente, foram enviados aos espaços destinados a avaliação e exibição, intitu-
lados “galeria de imagens”. 

O acompanhamento via ambiente do curso aconteceu por meio da as-
sessoria através dos fóruns de discussão e chats, previamente agendados. Sen-
do assim, a participação nesses fóruns e a leitura de textos propostos — que 
foram organizados em espaços (fóruns) intitulados “salas de leitura” — foi con-
duzida dialogicamente, constituindo um panorama de ação colaborativa entre 
ministrante e participantes.

Os participantes em foco possuíam o perfil adequado para a proposição 
do método: alunos do curso de licenciatura em artes visuais, na modalidade 
Educação a Distância, da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal 
de Goiás, assistido pelo programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), e alu-
nos do curso de formação a distância a professores em exercício dos sistemas 
públicos de ensino (Pró-licenciatura). Instituído o espaço para a mediação, as 
estratégias metodológicas foram adaptadas e direcionadas para a compreensão 
básica dos conceitos histórico-culturais da arte caligráfica, assim como discus-
sões que conduzissem ao olhar sensível e cognitivo dos participantes sobre o 
processo de criação caligráfico e as práticas que se utilizam desse processo: 
desenho, pintura, grafite, etc.

Ao propor um olhar sensível para enfatizar a importância da experiência 
estética envolve:

O potencial de sensibilidade é um terreno fértil para a criatividade, bem 
como para ocorrências de experiências estéticas, que podem acontecer 
num momento de relação sensível com o mundo. Portanto, incluindo 
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todas as vivências num amplo leque, do sensorial ao intelectual, possibi-
lita a compreensão de relações dinâmicas, explícitas ou implícitas, bem 
como visões de coerência e beleza. (CAMPOS, 2002, p.107)

Com relação ao sentido do “olhar” a prática da caligrafia além do viés 
técnico e metódico – aplicado por métodos formais de outros tempos, como 
o método caligráfico do professor Antônio De Franco, durante as décadas de 
1940 e 1950 –, há um trecho em que Neide Campos estabelece algumas dife-
renciações pertinentes:

Entre as palavras “ver” e “olhar” há distinções claras nas formas de apre-
ender o mundo externo. Ver, verbo passivo, provoca um prazer ou uma 
dor de caráter sensual. Olhar, verbo ativo, supõe um ato deliberado, uma 
atenção, um esforço, uma reflexão. (CAMPOS, 2002, p.109)

A construção desse “olhar” foi sendo desenvolvido na medida em que 
as discussões avançavam. As observações dos participantes os conduziram 
para que eles percebessem uma ruptura entre a usual prática para obtenção 
de uma boa caligrafia (na qual era necessário treino e exercícios de repetição) 
e a oportunidade de desenvolver trabalhos, sob a perspectiva de outras lin-
guagens artísticas.

Expressões caligráficas

Nas vivências dessa jornada desafiadora, ocorreram contínuas inter-
-relações, pois os espaços de discussão e exibição de trabalhos práticos es-
tavam à disposição de todos os participantes, para que cada um pudesse 
visualizar e, até mesmo, complementar a participação dos outros. Os elemen-
tos-chave que delinearam uma proposição de expressão pedagógica foram 
os exercícios práticos, em especial, o Exercício 2 (Caligrama) e o Exercício 3 
(Experimentações Caligráficas). O Exercício 2, relacionou a Caligrafia e a Poe-
sia Concreta (Poesia Visual), seguindo algumas orientações de poetas concre-
tistas e outros calígrafos consagrados. Após leituras e discussões sobre o gê-
nero poético “caligrama” e seus princípios experimentalistas, os participantes 
criaram seus projetos gráficos, levando em consideração o conteúdo do texto, 
ou seja, desenvolveram uma narrativa visual a partir de um texto escolhido 
(nesse caso, as opções foram: textos curtos de própria autoria, poemas, letras 
de músicas, provérbios ou aforismos. O exemplo norteador dessa atividade 
foi um dos trabalhos do calígrafo brasileiro Claudio Gil:
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A caligrafia como linguagem artística possui especificidades e requerem 
o desenvolvimento de capacidades sensíveis e cognitivas. No fazer criativo, 
cada participante encontrou a oportunidade de reconstruir o seu olhar sob o 
ato de “caligrafiar”. Segundo Neide Campos (2002), “[...] A produção gráfica 
possibilita avaliar e julgar as próprias conquistas, bem como aprofundar re-
flexões”. Dessa forma, cada participante “presentifica uma experiência criada 
pelo encontro do sujeito com o ‘estranho’, que evolui para a reflexão crítica” 
(CAMPOS, 2002. p. 138). Das postagens dos projetos finais enviados à Galeria 
de Imagens do ambiente virtual de aprendizagem, os trabalhos a seguir ilus-
tram o resultado dessa atividade:

Claudio Gil. “Soneto 18 – William Shakespeare”, 2008. 
Tinta nanquim sobre papel.
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Sebastiana de Oliveira Souza (Tianinha). “Caligrama Insônia”, 2010. Caneta hidrográfica sobre papel.

Eleuza Martins de Souza. “Caligrama Mar e Lua”, 2010. Canetas hidrográficas e lápis de cor sobre papel.
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O trabalho da primeira participante foi construído a partir de um poema 
escrito por ela mesma, já o segundo foi produzido a partir da letra da música de 
Chico Buarque, “Mar e Lua”. 

Durante essas experiências, foi necessário enfatizar que o traço deve tornar-
-se “ilusionista”, desenhando enigmas, e sentidos sobre o visível. Como referencial, 
o calígrafo e desenhista Saul Steinberg foi citado. Segundo menção de H. Rosenberg, 
na introdução do livro “Saul Steinberg”: “[...] um Artista que não pode ser enquadra-
do em apenas uma categoria... Ele é um escritor de imagens, um arquiteto de falas e 
sons, um desenhista de reflexões filosóficas”. (ROCHA, 2000. p. 13)

Considerações parciais

Transformações e mudanças não são fáceis, mas são desafiadoras para 
as pessoas que desenvolvem seu senso crítico e reiteram suas concepções so-
bre conceitos ainda vigentes. A análise parcial dessa ação/investigação permitirá 
avaliar o sentido do todo (compreendido pelo espaço virtual como ambiente de 
mediação para um momento tão específico; pela proposição de novos paradig-

Saul Steinberg. “Calígrafo II”. 1964. Nanquim sobre papel. 14,5 x 23 cm
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mas para um determinado campo artístico, nesse caso a caligrafia; e pela ação 
colaborativa dos alunos no decorrer desse curso) com relação às especificidades 
das partes, à proporção que as pesquisas sobre o campo caligráfico avancem.

O bom desempenho de todos nos fóruns, nas galerias e também nos chats 
propostos, prova, mais uma vez, que a educação a distância no âmbito das artes 
visuais funciona, com uma boa dose de envolvimento, pesquisa e sensibilidade. 
Dúvidas surgiram quando a oficina foi oferecida, pois não sabíamos se um tema 
ainda pouco explorado e pesquisado aconteceria na modalidade EaD.

O objetivo primordial da oficina foi a tentativa de uma construção para 
uma nova perspectiva sobre o campo caligráfico através do “olhar estético-críti-
co” (CAMPOS, 2002) desses alunos dos cursos de licenciatura em artes visuais, 
que atuarão ou que já atuam em sala de aula. Ao final do curso, alguns partici-
pantes relataram suas expectativas em relação ao universo caligráfico, no qual 
obtinham pouco ou nenhum conhecimento: “pensar a caligrafia como arte, ago-
ra parece extremamente óbvio, mas eu não a compreendia assim”. 

As experiências nos denotam que o ser humano, quando se sente estimu-
lado promove seu desenvolvimento, transforma-se, reforma-se constantemente, 
na necessidade de constituir-se como pessoa, quando reconhece sua própria 
qualidade constitutiva, que o caracteriza; como também constituir-se como cida-
dão, quando começa a compartilhar suas próprias percepções e vivências nos 
espaços sociais, sejam eles presenciais ou virtuais.
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I - Introdução

A Educação a Distância (EaD) remonta da época do início da nossa civili-
zação, e podemos considerar um ensinamento à distancia as cartas que o Após-
tolo Paulo escreveu às Igrejas de diversas comunidades, dando-lhes instruções 
sobre os objetivos a serem alcançados como bons cristãos. 

No início do século XIX tivemos este ensino institucionalizado nos Estados 
Unidos e na Europa, os mesmos ofereciam cursos por correspondência destinado 
ao ensino a operários, artífices e artesãos, e, por conseguinte, privados de valor 
acadêmico. Naquela época, este fator possivelmente tenha contribuído, em parte, 
para gerar um preconceito ao ensino a distancia. Meu primeiro contato com o en-
sino a distancia foi através do curso de “Desenho Artístico” oferecido pelo Instituto 
Universal Brasileiro, no ano de 1969. Utilizavam dos serviços do Correios para a 
troca de correspondências com os cursistas. Tratava-se de um curso livre que não 
tinha prazo determinado para devolução dos exercícios e seguiam uma didática 
metodológica tradicional e academicista para ensinar desenho.

Ao longo da história para sua subsistência o ensino a distancia conseguiu 
aos poucos, diminuir o preconceito que muitos o atribuíam. Hoje, percebemos 
uma mudança devido à importância recebida no cenário nacional e internacio-
nal desta modalidade de ensino. É essencial lembrar o importante papel que a 
Open University da Grã-Bretanha, seguidas pela San Juan Bosco, da Argentina e 
da Universidade de Buenos Aires, que foram as primeiras universidades a ofe-
recerem curso superior a distancia, porque provaram que é possível diminuir 
as distâncias e fazer um ensino para atender aqueles que por várias razões não 
tiveram a oportunidade de chegarem à escola convencional. (ARETIO, 1994). 

Agora, o grande desafio é atingirmos a pósmodernidade, principalmente 
no momento em que se constata um aumento compulsivo de cursos na mo-
dalidade a distancia, o que por um lado, nos trás grandes preocupações com 
a qualidade dos cursos oferecidos, e por outro, o reconhecimento potencial 
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como um grande parceiro para minimizar os problemas vividos na contempo-
raneidade com relação às distâncias, necessidade de capacitação de um nú-
mero cada vez maior de profissionais, velocidade e volume de informações a 
serem assimiladas, dentre outros.

A necessidade de falar sobre os profissionais envolvidos no cenário do en-
sino a distância, surgiu após uma experiência vivida como Professor Formador no 
curso de Artes Visuais – Licenciatura, na disciplina de Tecnologias Contemporâne-
as na Escola I. No enfrentamento do desafio de introduzir este tema que abrange a 
inserção das tecnologias computacionais e digitais, a alunos que na grande maio-
ria haviam tido seu primeiro contato com o computador neste curso. 

1.1 – O Programa Prolicen – Artes Visuais – Licenciatura

O Pro-Licenciatura é desenvolvido pelo Governo Federal, que oferece for-
mação inicial a distância a professores em exercício nas séries finais do ensino 
fundamental ou ensino médio dos sistemas públicos de ensino. Este programa 
ocorre em parceria com instituições de ensino superior que implementam cur-
sos de licenciatura a distância, com duração igual ou superior à mínima exigida 
para os cursos presenciais, de forma que o professor-aluno possa continuar 
mantendo suas atividades docentes enquanto se capacita e se habilita. De acordo 
com as proposições do Ministério da Educação e Cultura – MEC:

“O objetivo do programa é melhorar a qualidade de ensino na educa-
ção básica por meio de formação inicial consistente e contextualizada 
do professor em sua área de atuação. O programa toma como ponto 
de partida a ação do professor na escola em que desenvolve seu tra-
balho, de forma que sua experiência do dia a dia sirva de instrumento 
de reflexão sobre a prática pedagógica. O professor interessado precisa 
estar em exercício há pelo menos um ano, sem habilitação legal exigi-
da para o exercício da função (licenciatura). A formação é gratuita e os 
professores selecionados pelas instituições de ensino superior para in-
gresso no curso recebem bolsa de estudos. O programa é desenvolvido 
no âmbito da Universidade Aberta do Brasil”. http://portal.mec.gov.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=12349&Itemid=708, 
consultado em 10 de maio às 14h30m.

O programa de Licenciatura em Artes Visuais do Prolicenciatura, da UFG 
- FAV conta com seis pólos: Goiânia 1, Goiânia 2, Goiânia 3,  Firminópolis, Ceres, 
Catalão e Jataí. O projeto iniciou com cerca de 240 professores que já atuavam em 
sala de aula  sem ter a formação específica de artes visuais, sendo assim, o curso 
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foi direcionado a contemplar professores que vivem essa situação. A duração do 
curso é de quatro anos e alterna a mediação on-line com momentos presenciais 
nos quais equipes se deslocam para os pólos para a interação com os alunos.  

II – A disciplina e as estratégias metodológicas

2.1 – A disciplina: Tecnologias Contemporâneas na Escola I

A disciplina Tecnologias Contemporâneas na Escola I teve uma carga ho-
rária de 80 horas, e foi desenvolvida no período de Agosto a Novembro de 2009, 
no qual fizeram parte os pólos de Catalão, Ceres, Firminópolis,  Goiânia 1,  Goi-
ânia 2,  Goiânia 3 e Jataí; sob a mediação dos tutores: Santiago Lemos, Lizandra 
Oliveira, Pollyana Ferreira de Oliveira, Joana Penna, Nilton Guedes, Márcia Inês 
e Haroldo Araújo, respectivamente.

O material conteudístico utilizado foi supervisionado pelos componentes da 
equipe GT-ARTES, tendo como organizadoras, Leda Guimarães e Sheila Campello, 
sendo o Conselho editorial, Eny Arruda, Izabel Costa, Lilian Ucker, Maria de Fátima 
Burgos, Nely Matter e Suzete Venturelli. E, como professores autores da disciplina, 
Ângela Maria dos Santos Faria, Getúlio Rosário Caetano e Luzirene do Rego Leite.

A disciplina Tecnologias Contemporâneas na Escola I tem como principal 
proposta introduzir o assunto das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC’s) na escola de nossos tempos. Em virtude da abrangência e necessidade 
da abordagem ao tema para a educação, a mesma está programada para se des-
dobrar nos semestres seguintes do curso.  Esta disciplina enfatiza o estudo das 
abordagens teóricas que fundamentam o uso das tecnologias contemporâneas 
na educação, enfatizando o instrucionismo e construcionismo. 

2.2 –  As atividades, estratégias metodológicas e justificativas

A disciplina foi organizada em quatro unidades, sendo que na Unidade 1 
(14 a 24 de agosto de 2009) foram desenvolvidas as atividades utilizando um Fó-
rum de discussão e debate sobre tecnologias contemporâneas e criação de uma 
apresentação para data show, a criação de um “short paper” , e a transformação 
de documentos para a extensão “.pdf”.
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Optou-se por utilizar em todas as atividades, metodologias que enfatizam a 
prática motivada na interação objetivando levar aos cursistas/professores muito 
mais que informações. Com este pensamento foi disponibilizado um Fórum para 
debate do tema proposto, e, a seguir, seguiu-se com a prática, sendo lançado o 
desafio de se criar uma apresentação no programa Power Point. Neste momen-
to, foi disponibilizado conteúdo teórico que trata de esclarecer exaustivamente 
sobre o que é tecnologia. Tomamos por referência, Eizabeth Bianconcini de Al-
meida, quando afirma que o termo tecnologia é apresentado em nosso cotidiano 
com diversos significados, dependendo do contexto de aplicação, “podendo  ser 
vista  como artefato, cultura, atividade, processo de criação, conhecimento sobre 
determinada técnica e seus respectivos processos”. São tantas as possibilidades, 
que já não nos damos conta de que constituem distintas tecnologias presentes e 
já incorporadas aos nossos hábitos e em nossas  vidas. Que existem outras “com 
as quais  convivemos, mas que  não  se  fazem  notar,  embora  se  caracterizem 
como  artefatos,  tais  como  canetas,  lápis,  cadernos, talheres etc.” e outras mais 
que “servem de prótese para  estender  ou  aprimorar  nossos  sentidos,  como 
óculos, aparelhos de audição, instrumentos de medida e muitos outros”.Ou seja, 
a tecnologia toma novos sentidos, diferente daquele de seu início que estava 
estreitamente ligado à grande novidade da maquina a vapor. (ALMEIDA, 1987)

Na Unidade 2 (25 de agosto a 14 de setembro de 2009) tratamos do ca-
pítulo Inclusão digital - Programas do Governo. Na continuidade em manter 
uma metodologia que enfatiza a prática motivada na interação, propôs-se um 
trabalho em duplas para investigação de um dos sites propostos no conteúdo. 
Foi oferecida uma ficha com alguns parâmetros referenciais para a avaliação do 
site escolhido contendo os critérios mais relevantes para esta avaliação. Os sites 
propostos foram: a) TV Escola, b) Domínio Público e c) Banco Internacional de 
objetos Educacionais. Além da análise dos parámetros, ao final da ficha os cur-
sistas deveriam responder à seguinte pergunta: Como poderei utilizar de algum 
recurso deste site para a minha prática como professor de arte? 

 Compreendeu-se que o trabalho em equipe é enriquecedor e necessário 
porque nos desafia a interagir com os outros, além de exigir de nós mesmos uma 
postura amistosa diante do trabalho colaborativo. Além da análise avaliativa dos 
sites trabalhado em duplas, foi proposto aos cursistas a navegação e posterior 
participação em fórum de discussão para socializar sua investigações, nos se-
guintes sites governamentais: Secretaria de Educação a Distância – SEED;  TV 
escola; Proinfo; E-Proinfo; Proformação; Paped; Mídia Escola- Mídias na Educa-
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ção; Portal Domínio Público;  Rived; Rádio Escola;  UAB – Universidade Aberta 
do Brasil; Pró-licenciatura.

Na Unidade 3 (15 de setembro a 08 de outubro de 2009) trabalhamos com 
as “Abordagens teóricas aplicadas à EaD”. Neste momento, trabalhou-se com a 
produção de um pequeno texto visando sintetizar tudo que foi apreendido até 
este momento.  O que coincidiu com um momento presencial em que a equipe 
de Tecnologias Contemporaneas na Escola I acompanhou a criação de um vídeo 
utilizando o programa movie maker com conteúdos das outras disciplinas. de 
forma transdisciplinar.

Dentro desta mesma atividade utilizamos de um recurso para desmistifi-
car algumas palavras estrangeiras inseridas em nosso cotidiano e que acabam 
por confundir por não trazerem em seu significado imediato, nenhuma infor-
mação, tais como download, printscream, upload dentre outras. Utilizou-se da 
estratégia de pedir que os alunos escrevessem um “short-paper” após a leitura 
de uma texto disponibilizado no ambiente virtual. Levamos-lhes através da me-
talinguagem a compreenderem que a nossa sociedade, por questões de colo-
nização e poderios monopolizadores foi invadida por palavras de outra língua, 
no entanto, por mais que lutemos contra isso, precisamos compreender que é 
viável convivermos com isso sem perder nossos valores culturais. Escolheu-se 
uma atividade fácil, simples e objetiva, porém, com um nome em inglês, trata-se 
do “short paper”  (texto curto). O próprio termo “short paper”  já na tradução traz 
o seu conceito, que é um trabalho pequeno sobre um problema, um tema, uma 
realidade. O “short paper”  deve ser produzido a partir de uma escolha do ponto 
que se considera importante. Num “short paper”  não há espaço para devaneios 
e divagações de novos assuntos, haja vista que este trabalho tem o objetivo de 
expor claramente uma proposição pessoal, centrada em um tema principal. 

Qual a diferença entre o “short paper”  e os outros trabalhos acadêmicos 
tradicionais que muitos professores pedem a seus alunos? Primeiramente, as orien-
tações para a organização e produção do trabalho são informadas previamente, se-
gundo, o tema é objetivo, central e principal, e, o aluno não deve enveredar-se por 
outros caminhos que fujam do tema proposto. Terceiro, não é um resumo de um 
texto original, mas uma exposição de posicionamento pessoal e particular, formal-
mente fundamentado e embasado. Finalmente, a configuração e formatação de um 
““short paper” ”  é idêntica ao trabalho acadêmico e deve seguir as normas da ABNT. 
Quais as vantagens do ““short paper” ”  para professor e aluno? A experiência para 
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o aluno, na medida em que desenvolve com naturalidade o seu posicionamento a 
partir de um tema principal e único, torna-se importante pela prática e exercício de 
organização da exposição de sua idéia para uma situação específica. Este exercício 
o potencializa um futuro trabalho científico, ou um esgotamento do tema, pois, a 
partir deste início de tomada de postura e pensamento, o “short paper”  permite ao 
aluno uma tomada de reflexões filosóficas e pessoais. É prática que o aluno reali-
za expondo seu potencial de argumentação, e que revela possíveis dificuldades na 
escrita, leitura e interpretação, trazendo à tona problemas e dificuldades que se re-
velam apenas com a exigência a nível universitário. A proposta vai além de orientar 
o aluno a ler e interpretar, pois, propõe que o aluno questione e adote posturas ao 
expor suas idéias e pontos de vista sobre temas diversos. Ao optar em utilizar esta 
atividade o professor deve deixar claro aos alunos: tema, configuração da pagina, 
quantidade de paginas, coesão textual, etc.

A atividade seguinte que tratou de converter documentos na extensão pdf, 
se fez necessária em consequência da propria segurança que o mesmo oferece e 
consequentemente utilizado amplamente na EaD e que é oferecido pelo software 
livre, Adobe Reader. Para tanto foram disponibilizados vários tutoriais, sites que 
dispensam baixar programas, instalação de impressora virtual, facilitadores den-
tro do programa word e ainda a possibilidade de realizar esta atividade através 
do site de busca Google. Como muitos alunos alegavam não conseguir abrir os 
arquivos em pdf, o problema foi solucionado com esta atividade.

Finalizando na Unidade 4 (08 de outubro a 22 de novembro de 2009), tra-
tamos da  Abordagem Construcionista e Criação de Blog Educativo,. Tomando 
como base a filosofia freireana de que  

“A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não 
têm humildade, ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. Não 
podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não 
é capaz de sentir-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda 
muito que caminhar, para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste 
lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: 
há homens que, em comunhão, buscam saber mais” (Paulo Freire). 

Ao lançarmos o desafio da criação de um Blog Educativo, estimulamos 
aos cursistas a investigarem os Blogs para reconhecerem através deles o que 
poderia caracterizar diferenças entre os Blogs e suas finalidades. Conscientes do 
grandioso desafio para os cursistas, a mediação foi conduzida através de um es-
forço por parte dos tutores, que se disponibilizaram através de chat, de tutoriais 
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com várias opções de acesso e formatações. Realizamos uma atividade, até então 
desconhecida para eles, no entanto, a orientação criteriosa e bem detalhada para 
uma melhor compreensão e assimilação. E, ainda, com a idéia de que este BLOG, 
um diário cronológico e educativo deveria ser utilizado profissionalmente para 
que estes professores pudessem comunicar com os seus alunos comunicando 
com arquivos textuais, visuais e de áudio virtualmente ao longo da vida docente.

2.3 –  Os profissionais e a EaD

A história do ensino das artes no Brasil, segundo historiadores, inicia-se 
com os índios que aqui viviam no momento da chegada dos nossos coloniza-
dores portugueses, e o ensino que se dava na sociedade indígena foi caracteri-
zada como uma aprendizagem “familiar”. As sociedades indígenas brasileiras 
tinham características educacionais próprias. Diferente do padrão europeu que 
seria implantado no Brasil, a educação das crianças indígenas baseava-se em 
métodos lúdicos e era mais livre. De acordo com a pesquisa do indianista Or-
lando Vilas Boas, “... era comum ver uma mãe indígena construindo potes e 
o filho quebrando-os, satisfazendo sua curiosidade infantil. A liberdade das 
crianças subindo nas ocas ou mergulhando nos rios também era significativa 
para aquele tipo de educação...”. http://heloisa_c.sites.uol.com.br/hieduc1.htm, 
acesso em 10/05/2010. 

Após a construção das primeiras escolas pelos Jesuítas, e passados du-
zentos e dez anos até sua expulsão com  a reforma pombalina, a história da arte-
-educação passa pelo academicismo e perpassa pelas metodologias tradicional, 
escolanovista e tecnicista. Constata-se que na prática o professor de artes ainda 
agrega, talvez involuntariamente todas estas influências até os dias de hoje, ape-
sar de passados quase 500 anos. O que nos remete a pensar da importância na 
formação de professores como um meio de reduzir a necessidade de uma capa-
citação mais direcionada e proeminente. Pois,  em se tratando de formação de 
professores e da didática das artes visuais específica à arte educação, o professor 
Fábio J. R. Costa nos orienta a considerar a didática do professor não no sentido 
de como ele deve ensinar mas, “como deve conhecer, aprender e compreender 
as pedagogias contemporâneas e seus modelos educativos para a alfabetização 
visual” Organização e Gestão do Trabalho Pedagógico. (COSTA, 2009, p76).

Hoje, tratando da escola no período da pósmodernidade, nos deparamos 
com o ensino através dos meios computacionais e digitais, que nos impõe a 
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romper fronteiras e trazer mudanças no nosso modo de pensar e agir. O contex-
to educativo tecnológico exige deslocamentos do professor, pois, as formas de 
comunicação se utilizam de meios cada vez mais diversificados para a formação 
do cidadão, e isso requer do professor um desenvolvimento de capacidades para 
saber transformar este conhecimento de forma a diminuir o impacto na comple-
xa mediação que utiliza as tecnologias computacionais. Estas mudanças afetam 
significamente a relação sociocultural em geral, pois, o conhecimento passa a 
ser construído e reconstruído de maneira dinâmica gerando novas formas de 
ensinar e aprender. O professor muda de detentor do conhecimento para orien-
tador-mediador, e, dentro deste prisma é de fundamental importância a forma-
ção e capacitação  do professorado na garantia de um primeiro passo para um 
ensino de qualidade. 

2.4 – O professor formador na EaD

Na EaD o papel do professor muda, pois, de acordo com Medeiros (2002), 
o grande desafio na incorporação das tecnologias no meio educacional tem sido o 
de desenvolver ações cooperativas que facilitem o crescimento individual/coletivo 
e ainda ações que busquem a iniciativa, a flexibilidade e a autonomia do sujeito.

“O professor e o grupo como um todo passa a ser solicitado a interagir 
com diferentes meios e sujeitos e a compartilhar o conhecimento, para 
construir novas relações, fazendo e desfazendo as informações dadas, 
reconstruindo-a em novos espaços, em diferenciados significados e no-
vas formas de organização” (Medeiros et al. , 2002).

Não muda apenas o papel, muda também as suas identificações no qua-
dro da EaD. Alguns destes são identificados como professor formador, produ-
tor de materiais midiáticos, realizador de cursos, pesquisador, tutor, tecnólogo 
educacional, e tantas denominações nos permite perceber a existência de uma 
complexidade de funções e desempenho de papéis.  

Tentando esclarecer de forma sucinta o papel do Professor formador que 
trata este trabalho, ele orienta o estudo e a aprendizagem, isso corresponde à fun-
ção pedagógica do professor no ensino presencial. Ele é responsável em coordenar 
o grupo de tutores da disciplina, traçar as estratégias metodológicas em comum 
acordo com os formadores das outras disciplinas, principalmente no caso das inter-
disciplinaridades. Fica a cargo do professor formador, além de conhecer o conteúdo, 
investigar, analisar e decidir em conjunto ou individualmente quais ferramentas do 
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ambiente virtual estão mais propensas à  geração de conhecimento do conteúdo 
por parte do aluno, e, neste momento, é importante que estas ferramentas escolhi-
das sejam adequadas e compatíveis ao estágio em que se encontram os cursistas 
visando ainda, o incentivo a desafios para que aja avanços. No papel do professor 
formador, inclui-se a supervisão nas salas mediadas pelos tutores com o objetivo 
de certificar se a movimentação e nível de interação está adequada à superação dos 
desafios por parte dos cursistas. Elabora também a prova final, recebe e controla os 
diários de notas e frequências preenchidos pelos tutores. As tarefas e responsabili-
dades deste profissional podem variar de acordo com as necessidades e estratégias 
organizacionais de cada instituição, no entanto, estas estão ligadas à estratégias or-
ganizacionais e de gestão do trabalho pedagógico.

Como Professora formadora da disciplina de Tecnologias contemporâne-
as na Escola I, buscava manter a unidade com o grupo para estudo da disciplina 
e discutir as estratégias que fariam parte do planejamento pedagógico da disci-
plina ao longo do semestre, assim como, organizava as apresentações e orienta-
ções para os encontros presenciais que ocorreram aproximadamente a cada 40 
dias. Além de orientação aos tutores, cabia também, visitar todas as salas perio-
dicamente para detectar possíveis dúvidas não esclarecidas ou mesmo observar 
direcionamentos que pudessem comprometer a qualidade e assistência ao curso 
e aos estudantes, enfim uma função pedagógica, tecnológica e didática

Reflexões finais

Algumas dificuldades ao longo da mediação da disciplina Tecnologias 
Contemporâneas na Escola I, foram identificadas inicialmente com a falta de 
habilidade do aluno com a utilização das ferramentas computacionais e digitais, 
que para muitos foi a primeira experiência com este meio. Outra característica do 
aluno que influenciou em seu comportamento foi a própria rotina do professor 
que já toma grande parte do seu tempo durante a jornada de trabalho na escola. 

Uma terceira e ultima dificuldade identificada, se revelou no tabu que as 
TIC’s exercem na geração que não teve contato com a mesma desde a infância. 
Isso se confirmava no momento da disponibilização de novas atividades, em que 
os alunos se manifestavam temerosos aos desafios e insistiam na afirmação de 
que não conseguiriam realizar tal atividade. O que nos chamou a atenção foi a 
repetição desta reação até o final do curso, pois, nem mesmo o fato de haverem 
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vencido as etapas anteriores era suficiente para dar-lhes a segurança necessária 
para convencê-los das suas capacidades. 

 Encontramos no perfil do aluno de Artes Visuais – Licenciatura, a caracte-
rística de que este foi ter contato com as tecnologias computacionais tardiamente, o 
que nos leva a crer que estes vivem atualmente num período de transição, pois, em 
breve o relato que deixamos aqui servirá apenas de memória histórica do compor-
tamento de uma geração, pois, aos poucos os novos alunos que dominam intuitiva-
mente os meios computacionais e digitais não terão problemas desta natureza. Fato 
que se confirma nas turmas recém chegadas ao curso da Universidade Aberta do 
Brasil, Artes Visuais - Licenciatura. Para este enfrentamento, vemos que esta situa-
ção reforça ainda mais a necessidade de capacitação do professor que está exercen-
do a docência na manipulação e domínio das ferramentas utilizadas no meio virtual. 

O papel do Professor Formador em EaD é fundamental para o encaminha-
mento da disciplina, uma vez que, ele atua como mediador do conhecimento com 
a equipe de tutores, bem como, diagnostica se as estratégias planificadas estão 
funcionando dentro do desejável, e, mesmo com todo a programação planificada, 
deverá intervir no seu devido tempo para que a aprendizagem não se perca pelo 
caminho.  Apesar da possível e necessária flexibilidade na planificação das ativi-
dades, sabe-se que a EaD funciona com tempo cronometrado, e, por este motivo, 
o olhar atento do Professor Formador detectará as compatibidades e incompatibi-
lidades possíveis entre conteúdo x ferramentas x aprendizagem.

O papel do professor formador se baseia em buscar referenciais mais pró-
ximos à visão que extrapola a inserção das tecnologias da educação que se limi-
tam a visitas de alunos aos laboratórios de informática para fazerem pesquisas em 
sites de busca. A atividade sem contextualização e sem uma verdadeira interação e 
entendimento do que vem a ser um ambiente colaborativo, reduzirá  drasticamen-
te o potencial destes espaços de conhecimento oferecidos pela rede.   A professora 
Margarita Victoria Gomez defende seu ponto de vista sobre  algumas dimensões 
consideradas importantes para a pedagogia na esfera virtual, em seu livro: “Edu-
cação em Rede”,. No entanto, apesar de entender a importância de todas, deixo 
aqui apenas três delas, destacando um recorte de três delas. A dimensão político-
-pedagógica. que nos direciona a desenvolver propostas teóricas e metodológicas 
específicas para o mundo digital, deve configurar-se como democrática para fazer 
parte dos espaços educativos comunitários. Assim como, o currículo para a edu-
cação em rede deverá denotar flexibilidade, e buscar a teoria e a prática dentro do 
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pensamento construtivista e sócio interacionista. Conectando, desta maneira, com 
o pensamento freiriano do ensinar/aprender numa confirmação de que somos 
eternos aprendizes. A dimensão ética e estética é permitir e privilegiar os espaços 
de criação do conhecimento coletivo, propiciando a troca de saberes e experiên-
cias entre professores e alunos. O que demanda metodologias apropriadas e que 
permitam o fluir da informação que se torna obsoleta num curto espaço de tempo. 
É imprescindível a utilização de estratégias que estimulem a liberdade de criação e 
senso crítico utilizando-se do próprio ambiente colaborativo tão amplamente aber-
to na Internet. Constata-se na dimensão rizomática uma hibridização em consequ-
ência da pedagogia da virtualidade que faz rizoma com a pedagogia freiriana pelas 
características que serão esclarecidas adiante. 

Estas pedagogias teem um caráter que se expressa no ético, estético, polí-
tico, antropológico, filosófico, epistemológico, pois estão em constante busca pela 
reinvenção de si mesmas e das práticas educativas. Paulo Freire quando diz sobre 
“um ser inacabado” nos remete a assumir uma posição ética e estética também para 
conhecer a diversidade assumindo uma alteridade, reconhecendo a consequência 
da heterogeneidade. Segundo Margarida ...”Assim é que a pedagogia da virtualidade 
resultado da práxis educativa na esfera virtual, nos permite retomar as propostas 
freiriana em nova territorialidade, mantendo, na esfera digital, o sentido mais pro-
fundo da ação educativa, que é o da solidariedade humana” (GOMEZ, 2004).

A disciplina encerrou-se no dia 05 de dezembro de 2009 com uma prova 
final e computando bons resultados de aprendizagem em todo as produções dos 
alunos, expressados pelas notas e seguidos de vários depoimentos expondo en-
tusiasmo pela experiência vivida com as tecnologias contemporâneas.
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Grafico 1 – Disciplina  Tecnologias Contemporâneas na Escola I – UFG-FAV , 2009 – médias avaliativas produções cursistas
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Resumo
O cinema educativo, na década de 1920, foi assunto dos mais importantes, trata-
do pelos dirigentes educacionais, vindo a ser tema de exposição no Rio de Janei-
ro organizada por Cecília Meirelles, que ocupava a função de subdiretora técnica 
da Instrução Pública. Meirelles relata em entrevistas jornalísticas da época, as 
vantagens deste equipamento no processo de ensino/aprendizagem, enaltecen-
do a leitura da imagem, passíveis de ser aproveitadas pelo recurso que os filmes 
potencialmente dispõem para o ensino. A problemática central circunscreve a 
relação da cinematográfia no cinema educativo sob o conceito do cientificismo/
positivismo, a qual influenciou os aspectos centrais desta linguagem.

Palavras-Chave: Cinema educativo, cientificismo, positivismo, ensino da arte.

Abstract
The educational film, in the 1920s, was the most important subject, treated by 
educational leaders, been the subject of exposition in Rio de Janeiro organized 
by Cecilia Meirelles, who occupied the role of Technical Assistant Director of 
Public Instruction. Meirelles reports in newspaper interviews at the time, the ad-
vantages of this equipment in the teaching and learning, enhancing the reading 
of the image, which can be exploited by the resource that the films have potential 
for teaching. The central issue surrounding the relationship of the film at the 
cinema education under the concept of scientism / positivism, which influenced 
the central aspects of this language.

Keywords: Educational cinema, scientism, positivism, art education.

Cinema Educativo

No início do século XX, a tentativa das oligarquias cafeeiras de revalorizar 
o seu produto principal com a ajuda de dinheiro do Estado acarretou a deteriora-
ção e decadência do ensino público, processo que culminou no final da Repúbli-
ca Velha (1930), pois faltaram verbas para manter e difundir a estrutura escolar 
que os republicanos organizaram em prol do desenvolvimento nacional.
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Assim, os cafeicultores, sem mudar a constituição e as leis,fizeram ar-
rochar a política salarial dos professores, resultando na saída de profissionais 
qualificados e na substituição destes por outros, de baixa qualificação. Esta si-
tuação ocasionou aumento no índice de reprovação e evasão escolar e “a escola 
deteriorada não mais habilita para a cidadania; reduzida à alfabetização a Escola 
perdeu sua função política”1. E acrescenta:

O ideal democrático sempre teve na Escola pública a habilitação do cidadão 
para a livre escolha de seus representantes. Encontrou um obstáculo in-
transponível que foi a política salarial dos reacionários, que ao manterem os 
baixos salários tornou impossível a Escola pública de boa qualidade.

Ainda hoje a política do arrocho salarial impera em nossas escolas públi-
cas, o que, conseqüentemente, reflete-se nas privadas. 

Com o declínio da oligarquia do café, em 1930, ascende ao governo uma 
burguesia urbana, surgindo uma nova aristocracia no Estado de São Paulo sem 
nenhum programa educacional. Neste viés, os decretos-lei, bem como as deter-
minações destes que deveriam ser rigorosamente cumpridas, ficaram “esque-
cidos”. As escolas-modelo não proliferaram nos moldes previstos e as vultosas 
verbas dirigidas a esta infra-estrutura, bem como os aparatos tecnológicos que 
os métodos demandavam, tornaram-se um capítulo utópico em nossa história. 

Mas se pretendeu uma revalorização cultural das escolas com o Decreto 
nº 5828 de 4 de fevereiro de 1933, que criou uma escola com bibliotecas e filmo-
tecas.Neste sentido, o cinema educativo foi um importante e poderoso instru-
mento educacional.

O cinema educativo, na década de 1920, foi assunto dos mais importantes, 
tratado pelos dirigentes educacionais, vindo a ser tema de exposição no Rio de 
Janeiro organizada por Cecília Meirelles, que ocupava então a função de subdire-
tora técnica da Instrução Pública. Jonathas Serrano, personagem importante na 
defesa e sistematização do cinema educativo em nosso país, foi quem promoveu 
a referida exposição, conforme explica a organizadora em entrevista ao Jornal 
do Comércio uma semana antes da abertura da referida Exposição:

A subdiretora técnica da Instrução, tomando a iniciativa de promover uma 
exposição de cinema educativo, que será inaugurada na próxima semana, 
ocupando várias salas da Escola “José de Alencar”, no largo do Machado, 
pôs em foco um dos problemas mais interessantes dos novos métodos de 
ensino e educação, cujo emprego, entretanto, por motivos mais de ordem 

1 REIS FILHO, Casemiro 
dos. E educação e a ilusão 
liberal, op. cit., p. 2.
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econômica, não tem sido ainda, mesmo na Europa e nos Estados Unidos, 
desenvolvido na amplitude permitida pelo atual progresso da cinematografia.

A exposição, promovida pelo Sr. Jonathas Serrano, além de reunir ele-
mentos de todas as procedências a serem observados pelo professora-
do, vai também proporcionar ao público uma oportunidade para com-
preender a importância desse poderoso instrumento educativo que já 
está sendo introduzido, com vantajosos resultados, nas escolas primá-
rias cariocas, apesar da escassez de recursos da municipalidade.

O JORNAL, completando as informações que já tem publicado a respeito 
desse certame, entrevistou ontem a senhora Cecília Meirelles, professo-
ra da Escola de Aplicação e membro da comissão encarregada da propa-
ganda da exposição.

“A reforma Fernando de Azevedo – disse, de início, a professora – em-
presta ao Distrito Federal o prestígio de poder colocar-se ao lado dos pa-
íses evoluídos que, vendo na criança o valor da civilização futura, fazem 
a sua renovação social, cultural, filosófica, por intermédio e antecipação 
do processo educativo.

Esta reforma não é, internacionalmente, uma reforma de métodos. É 
uma reforma daquilo que, no ensino, é a própria essência. Como, po-
rém, os métodos são os caminhos que conduzem a essa alta finalidade, 
é natural que esses caminhos sejam também diferentes dos das rotinas 
antigas, como o obriga o ambiente de constante atualidade que a reforma 
espontaneamente requer.2

Para Cecília Meirelles os métodos são caminhos que levam às finalidades 
educativas, são meios – no caso específico, a cinematografia educativa. Neste 
sentido, relata primeiro as vantagens deste equipamento no processo de ensino/
aprendizagem no que tange aos valores culturais, bem como às vantagens da 
leitura da imagem, passíveis de ser aproveitadas pelo recurso que os filmes po-
tencialmente dispõem para o ensino:

Um dos elementos de mais imediata importância nas escolas de hoje – 
continuou a Sr.ª Cecilia Meirelles – é o cinema educativo. Ao lado do “le-
arning by doing” das escolas americanas, poder-se-ia inscrever também 
o “learning by seeing”. Porque, na verdade, nós, e as crianças, também 
aprendemos vendo. Há uma generalizada cultura popular que em gran-
de parte se deve a essa difusão de conhecimento que o cinema-diversão 
insensível mas progressivamente faz.

O cinema nos mostra paisagens de todas as zonas, animais de todas as 
faunas, costumes de todos os tempos e regiões. O espírito das épocas 
e das raças se faz evidente através dos filmes históricos. E os tempos 
atuais, com os mais recentes inventos, com as mais arrojadas aventuras, 
podem ser vividos e compreendidos em toda a sua intensidade dentro de 
poucos minutos sobre uma tela próxima”.

2 JORNAL DO COMÉR-
CIO, 20/8/1929. Material 
gentilmente cedido por 
Ana Mae Barbosa.
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Além de instrutivo, o cinema pode ser considerado até curativo, quando 
projeta um Buster Keaton, e filosófico, quando apresenta Chaplin.

Mas o que interessa ao professor, em primeiro lugar, é que a criança, como 
o adulto, ou mais que ele, aprecia via mente o cinema. Isso, não mais, seria 
suficiente para afirmar que o cinema é uma necessidade das escolas.

Todos que já tiveram oportunidade de fazer uma projeção luminosa numa 
escola, qualquer que fosse o assunto, hão de ter observado o seguinte: 
que o simples fato de pôr ao alcance da criança o cinema ou a simples 
projeção fixa tem para a criança uma realidade tão grande que as menor-
zinhas tentam pegar com as mãos as figuras projetadas: que, após uma 
projeção, a lembrança das imagens vistas é mais nítida e mais duradoura 
que a das mesmas imagens oferecidas por meio de uma lição falada, e 
mesmo pela simples apresentação de figuras. Chego a crer que as coisas 
vistas por esse meio sejam mais bem observadas que na natureza .

E um dos fatores básicos é talvez que a criança vai para a sala de pro-
jeções com alegria. E a alegria é uma condição favorável para aprender 
bem, porque é um estado orgânico de superatividade em que, com todas 
as energias elevadas ao mais alto grau, o indivíduo fica com a sua capa-
cidade elevada também ao máximo.3

Desta maneira, Cecília Meirelles coloca a inserção do cinema educativo como 
necessidade oriunda da própria relação evolutiva do homem e das vantagens desta 
tecnologia no ensino, tornando-se uma necessidade natural, capaz de aproximar 
distâncias em tempos recordes, ressaltando a riqueza do ensino pela imagem:

A introdução do cinema nas escolas não obedece, pois, a um capricho da 
moda ou a qualquer intenção apenas decorativa. Obedece a uma necessi-
dade natural a que as circunstâncias do progresso humano podem atender.

Se a nossa vida se resumisse no lugar que habitamos e nas coisas que 
estão mais perto de nós. (...) Mas a vida se desenvolve em campos mais 
vastos. Nós temos de conhecer todo o mundo, e todos os homens, para 
compreendermos certas coisas universais. E o cinema, o cinema bem 
orientado, bem organizado e bem dirigido (orientado nas seleções, orga-
nizado de acordo com as capacidades a que se destina, e dirigido confor-
me as oportunidades), pode ser como um grande livro ilustrado, que a 
criança interessadamente lê, metade nas legendas, metade nas figuras. 
Sem esquecer que o cinema falando completará ainda mais o ideal peda-
gógico transportando a criança, como num sonho, para ambientes, como 
se o fizesse realmente, dentro da vida.4

Nesta entrevista, Cecília Meirelles comenta que algumas escolas no Rio 
de Janeiro já estavam fazendo uso de alguns aparelhos de cinematografia e de 
projeção. E acrescenta que ainda não estavam sendo utilizados filmes, dado que 
ainda não eram completamente adequados, mas que não era possível exigir mais 

3 Idem.
4 MEIRELLES apud idem.
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em tão pouco tempo. Entretanto, a Exposição Cinematográfica que ela organiza-
va possibilitaria ao professorado se atualizar acerca de aparelhos cinematográfi-
cos, bem como do seu funcionamento e outras informações.

A Escola José de Alencar, no Largo do Machado, foi o local que sediou a 
Exposição. Foi escolhida esta escola porque nela também seria abrigado o Mu-
seu Pedagógico Central. A Exposição Cinematográfica exibiria ainda equipamen-
tos diversos que poderiam ser utilizados no ensino, como descreve Meirelles:

os aparelhos existentes nas escolas primárias, fotografias de escolas, as-
pectos de aulas, reuniões de Circuito de Pais, sopa escolar, copo de leite, 
gabinetes médico e dentário, enfim, todos os melhoramentos que, em 
benefício das crianças, foram e estão sendo introduzidos nas escolas. 
Além disso, deverão os inspetores apresentar gráficos estatísticos ou 

informações sugestivas de qualquer obra de iniciativa do distrito.5

Neste viés, Cecíclia Meirelles faz um depoimento mais detalhado da exposição:

Como a exposição se realiza no local em que se inicia a obra do Mu-
seu Pedagógico Central, haverá uma sala em que ficarão as realizações 
desse Museu. Em outras salas serão expostos exemplares dos decretos 
da reforma (lei e regulamento), programas dos vários cursos (primário, 
complementar anexo, profissional e normal), modelos de uniformes, 
plantas, maquetes e fotografias dos pedidos escolares já concluídos ou 
em construção etc. etc.

Já aderiram à exposição, prometendo enviar aparelhos e demais artigos 
de que são importadores ou fabricantes, as seguintes firmas: Theodor 
Wille & Cia., Casa Lohner S. A., John Jurges & Cia., Fox Film, Meister 
Irmãos, Botelho Film, Pathé Baby, A .E. B. Kodak.

Ofereceram também apoio, pondo à disposição da comissão organiza-
dora valiosos donativos das respectivas especialidades os seguintes es-
tabelecimentos: Villas Boas & Cia., Vasco Ortigão & Cia. (Parc Royal), 
Papelaria Americana, Casa Mattos, Cardinale & Cia., Marcenaria Brasil, 
Papelaria União e Casa Pratt.

A Urania Film apresentará os tipos de aparelhos de projeção mais modernos, 
de medida universal, contentando-se em fazer correr filmes instrutivos.

A General Electric iluminará todo o recinto da exposição, sendo que uma 
parte pelo moderno sistema de luz sem sombras. Instalará também um 
aparelho de rádio do tipo mais moderno e, dando o seu completo apoio a 
essa iniciativa pedagógica, fará distribuir sorvetes preparados nos seus 
aparelhos de refrigeração.

Os floristas do Mercado Municipal se ofereceram para ornamentar dia-
riamente a exposição.

5 Idem.
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Como todos os dias chegam novas adesões de amigos do cinema Edu-
cativo, tudo faz prever que o certame terá uma repercussão excepcional. 
Durante todo o tempo que funcionar a exposição haverá demonstrações 
do manejo de qualquer dos aparelhos expostos.

É de esperar que não só o professorado, que constitui, por assim dizer, a 
parte diretamente interessada pelo assunto, como todas as famílias que 
têm filhos nascidos nas escolas, e todas as pessoas que se interessam 
realmente pelo progresso do seu país, visitem essa próxima exposição.

Agora, mais que nunca a escola deseja ser um lar, para as crianças. Os 
que sentirem a grandeza desse desejo6 devem procurar saber como a 
escola esforça para o realizar. 

 

Cecília Meirelles finaliza sua entrevista ao Jornal do Comércio tecendo al-
gumas considerações acerca da importância pedagógica do cinema e das vanta-
gens das referidas projeções, adjetivando-as como animadas. Meirelles defende 
a possibilidade abrangente do aprendizado por meio do cinema educativo:

Animadas: muita coisa, senão quase tudo, pode ser aprendido só pelo 
cinema. É uma opinião um pouco ilimitada, mas sincera: observação do 
crescimento das plantas, da vida de todos os animais (e os insetos: formi-
gas, abelhas, e os peixes no seu ambiente submarino), com todos os de-
talhes mínimos como se consegue em filmes pacientemente elaborados.

E os exemplos morais. E a vida higiênica etc. Sem esquecer filmes que 
se organizam mostrando a vida das crianças de hoje, as suas escolas, o 
seu trabalho, para efeitos de solidariedade etc. Mas isso é longo e não se 
consegue de uma para a outra. Não conheço os filmes que sei que, no 
estrangeiro, dedicados a essa especialidade.7

E acrescenta, no que tange às projeções fixas:

Têm a vantagem de uma fácil organização. (...) Podem ser de interesse ge-
ral, quer sobre assuntos históricos (comemoração das datas realmente 
importantes), quer sobre fatos atuais: febre amarela, a campanha contra 
a tuberculose e outras propagandas. Podem também revestir-se de um 
caráter mais divertido e serem, então, pequenas histórias em quadros, 
inclusive desenhadas pelos primeiros alunos e acompanhadas de legen-
das escritas por eles, ou sem legendas, para que eles as imaginem, isto 
é, propriamente, já o problema da “interpretação” da projeção. Problema 
vasto: qualquer projeção pode servir de pretexto a qualquer lição.8

A Exposição sobre o cinema educativo, na Escola José de Alencar, foi 
inaugurada em 28 de agosto de 1929, ficando um mês aberta ao público, sendo 
muito visitada por profissionais da área de educação. Nesta exposição, como ci-

6 Idem.
7 Idem.
8 Idem.
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tado acima, foram exibidos aparelhos de projeções fixas e animadas, bem como 
trabalhos escolares de alguns cursos profissionais de escolas primárias, com o 
intuito de apresentar a desenvoltura destes alunos, pelas diversas salas:

Nas vastas salas do citado, além dos aparelhos de projeção fixa e ani-
mada, acham-se também expostos alguns trabalhos escolares, que re-
velam o adiantamento e a capacidade dos alunos dos nossos cursos 
profissionais e primários.9

Vai abaixo a listagem dos expositores, bem como os objetos que apresentaram:

• Vestíbulo – Escola Visconde de Mauá: - Expõe modelagens em gesso, 
mecânica, mecânica agrícola, trabalhos em madeira (entalhação, torneira etc.), 
produtos de apicultura e avicultura. Laticínios.

• Escola Riyadavia Correia: (profissional feminina) – Modelagem de fru-
tas, legumes etc. Flores artificiais.

• Escola Orsina de Fonseca (profissional feminina) – Uma grande cesta de 
rosas. Narcisos.

• Escola Paulo de Frontin (profissional feminina) – Além de rendas, cha-
péus etc., expõe interessantes fotografias de alunas copiando, no Jardim Zooló-
gico, atitudes de graças, para a confecção de um painel, também exposto.

• Escola Visconde de Cayru: (profissional masculina) – Uma vitrine, e tra-
balhos de tornearia.

• Escola Bento Ribeiro (profissional feminina) – Flores.

• Instituto João Alfredo (profissional masculina) – Apresenta instrumen-
tos de eletrotécnica e fotografias de interiores das suas oficinas, com aspectos 
de alunos trabalhando.

• Escola de Comércio (Amaro Cavalcanti) – Catalogação de produtos 
agrícolas e industriais.

•Escola de Aplicação (primária) – Desenhos – contribuição infantil.

9 JORNAL DO COMÉR-
CIO, 28/8/1929. Material 
gentilmente cedido por 
Ana Mae Barbosa.
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• Escola Álvaro Baptista (profissional masculina) – Apresenta a edição da 
Lei e Regulamento do Ensino, em vitrines também executadas nessa escola.

• O professor Delgado de Carvalho expõe estereogramas para o estudo 
da geografia física.

• Primeira sala – Aparelhos de projeção fixa – Expositores: Luiz Ferrando: 
3 aparelhos tipos 5F, 5C, 4B. Epidioscópio Leitz.

• Meister Irmãos: 2 epidioscópios, 1 episcópio, 1 microprojetor, 1 banco óptico.

• Casa Lohner: 1 epidiascópio, 1 aparelho para filme fixo e dispositivos de 
vidro, 1 aparelho para dispositivos de vidro, 1 aparelho Zeiss.

• Theodoro Wille: 1 epidiascópio, 1 aparelho para filmes fixos.

• A subdiretoria Técnica expõe 1 fenaticópio de Plateau (...) e 1 plenakás-
ticor. Segunda sala - A Segunda sala foi reservada para a exposição de plantas, 
fotografias e maquetes das novas edificações escolares e encerra projetos da Es-
cola Normal quase concluída, grupos escolares de Copacabana e “Estados Uni-
dos”, Escola Debeis, quase pronta, e o novo prédio da escola Rivadávia Corrêa, e 
maquetes desta mesma escola e da “Paulo de Frontrin”. Estão também expostas 
fotografias dos grupos escolares. “Argentina”e “Uruguai”, mostrando aspectos de 
quase todas as dependências. Há um esboço de grande painel, para ser executa-
do em azulejos, que será colocado no grupo escolar “Estados Unidos”. 

• Terceira sala – Nesta sala, acham-se os seguintes aparelhos e acessórios 
do tipo Pathé Baby: um aparelho para filmes de 10 a 20 metros, com corrente 
elétrica, com um dispositivo super-Baby para filmes de 100 metros; com um 
magneto, produzindo a própria luz, uma moto-câmera para filmar, um aparelho 
super-Baby com motor, um aparelho completo e moto-câmera, pertencentes ao 
2º distrito escolar, e mais condensador Pathex, lentes Hermagis, vitrolas portá-
teis etc.

• Quarta sala – Na quarta sala as casas Lutz, Ferrando e Hermany insta-
laram na primeira um gabinete médico e na segunda um gabinete dentário, de 
acordo com os tipos adaptados pela Diretoria de Instrução.
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•Uma cadeira para otorrino, estojo para exame de vista, perímetro do con-
torno visual, instrumental cirúrgico e quadro anatômico.

• No gabinete dentário figuram um armário vestiário, um autoclave, um 
esterilizador de água, gaze e curativos, um lavatório-modelo, aparelhos de dia-
thermia e raios ultravioleta.

• Quinta sala – A Quinta sala está ocupada pela casa Lutz Ferrando com 
um gabinete de esterilização, em que figuram tipos modernos de aparelhos des-
sa especialidade.

• Nesta sala encontram-se ainda a instalação de “Copo de Leite” da Escola 
“José de Alencar” e nas suas paredes, como nas da anterior, acham-se expostos 
quadros murais reproduzindo aplicações de “centros de interesses” e fotografias 
relativas a círculos de pais, aspectos de gabinetes médico e dentário, já instala-
dos nas escolas municipais.

• Sexta sala – A Sexta sala, que é a mais vasta, foi reservada para os apare-
lhos de projeção animada, tipos de maior alcance. Expositores: Urania-Film, com 
dois aparelhos para grande metragem, dois de tipo médio, próprios para escola e 
um portátil “Lehmania Kenetsch-Breslau; “A . E. G.”, com quatro aparelhos grandes 
comportando 800 metros de filme, um portátil para 400 e um tipo médio; Óptica In-
glesa, com um projetor portátil De Vry, um aparelho pequeno da mesma marca, pro-
jeção falada, do sistema Vitafone aparelhos da Kodak, de que a casa é representante 
no Brasil e uma vitrola elétrica “Sonata”, de fabricação nacional, acompanhada de 
discos reproduzindo peças cívicas; Pathé Fréres, com um aparelho portátil de medi-
da universal; Theodoro Willw, com um projetor portátil de medida universal, marca 
“Monopol”, especial para escolas, um outro de medida universal “H“hnu-Zeiss”, um 
Kinobox para projeção fixa de filmes e um aparelho Kinox.

• Figuram nessa mesma sala os seguintes aparelhos pertencentes a esco-
las municipais; um “Magister”, da Escola “Nilo Peçanha”, e outro da Escola Nor-
mal, um Debrie, pertencente à Sub-Diretoria Técnica, e outro da Escola “Amaro 
Cavalcanti”, um Kinobox, da Sub-Diretoria Técnica que serviu durante a campa-
nha contra a febre amarela, ilustrando conferências médicas por todo o Distrito 
Federal; um Kinox manual da Escola “General Mitre”, um Path’r Freires, da Es-
cola “Quintino Bocayuva”, um Kinox elétrico da Escola “Cesário Motta”; outro 
da Escola “Floriano Peixoto”; dois kinoxes manuais, um da Escola “Prudente de 
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Moraes” e outro pertencente ao 16º distrito escolar; dois aparelhos “simplex”, 
um do Instituto “Ferreira Vianna” e outro da Escola “Visconde de Mauá”.

• A Embaixada Italiana expõe um aparelho de projeção animada “Im-
pianto Littorio”.

• A iluminação – A iluminação externa do edifício e das salas foi instalada 
pela General Electric, empregando os sistemas de “luz direta difusa” e “semi-dire-
ta” com o propósito de mostrar as vantagens de uma boa iluminação. A General 
Electric contribuiu também com uma radiola, uma geladeira elétrica e um bebe-
douro higiênico de água gelada, próprios para serviços de assistência escolar.

• Material para secretaria – a casa Pratt cedeu, por todo o tempo de fun-
cionamento da Exposição os seguintes objetos da sua especialidade para os ser-
viços de secretaria: um bureau, um arquivo de aço, um duplicador “Gestetner”, 
uma máquina de escrever. Além disso, pôs à disposição da Sub-Diretoria Técnica 
um especialista para duas horas por dia, manejar o duplicador atendendo a qual-
quer serviço necessário.

• Programa para hoje – A Sub-Diretoria Técnica organizou para hoje o 
seguinte programa:

 Madeiras do Pará, filme do Museu Agrícola e Comercial, reduzido na me-
tragem e adquirido a Filmoteca da Sub-Diretoria Técnica.10

O Decreto nº 5.82811, de 4 de fevereiro de 1933, revogou a reorganização 
da Diretoria Geral do Ensino, transformando-a em Departamento de Educação e 
transferindo para este os serviços do Departamento de Educação Física, extinto. 
Criou o Serviço de Higiene e Educação Sanitária Escolar, o Fundo Escolar, a Bol-
sa de Viagem ou de Estudos, o Museu Central e o Conselho de Educação. 

Com a outorga deste Decreto, houve uma nova organização no sistema 
educacional, pois a educação passava a ter uma Secretaria específica, deixando 
de estar vinculada à Secretaria dos Negócios da Educação e Saúde Pública.

O Departamento de Educação passava a ser órgão técnico e executivo, 
servido de um Conselho de Educação, órgão social, formado de representantes 

10 Idem.
11 SÃO PAULO. Coleção 
das Leis e Decretos do Es-
tado de São Paulo – Tomo 
XLIII, op. cit., p. 141.
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das classes sociais mais diretamente interessadas na organização e desenvolvi-
mento do sistema escolar do Estado.

Conseqüentemente, em 21 de abril de 1933 foi instituído o Código de Edu-
cação do Estado de São Paulo, pelo Decreto nº 5.884. Na Parte Primeira deste 
Código, no Capítulo XI, instituía-se o serviço de Rádio e Cinema Educativo, tendo 
como finalidade colocar ao alcance da escola as conquistas da moderna técnica 
cinematográfica e radiofônica.

O referido capítulo acerca do rádio e cinema educativo contém os 
 seguintes artigos:

Art. 121 – O Serviço de Rádio e Cinema Educativo tem por fim colocar 
ao alcance da Escola as conquistas da técnica moderna, no campo da 
cinematografia e do rádio.

Art. 122 – Ao chefe do Serviço de Rádio e Cinema Educativo compete:
1 –  organizar a filmoteca e coleções de diapositivos e diafilmes;
2 – Fiscalizar a instalação de aparelhos projetores e receptores de rádio;
3 – Elaborar planos de filmagem;               
4 – Orientar a parte educativa e instrutiva das projeções fixas e animadas;
5 – Dirigir e orientar a rádio–escola;
6 – Organizar e censurar filmes recreativos e discursos, conferências, 
palestras e comunicações a serem irradiadas.

Art. 123 – Os estabelecimentos de ensino primário e secundário instala-
rão aparelhos de cinematografia, episcopia, diascopia e rádio, quando o 
permitirem as condições dos respectivos prédios.
1 – Nenhum estabelecimento de ensino público poderá instalar aparelhos 
de cinema ou rádio sem autorização prévia do Departamento de Educação.
2 – A aquisição desses aparelhos, a juízo do chefe de Serviço, deverá 
ser feita pelos próprios estabelecimentos interessados.

Art. 124 – Só poderão ser usados filmes aprovados pelo Departamento 
de Educação, respeitadas as disposições do Decreto Federal nº 21.240, 
de 4 de maio de 1932.

Art. 125 – Só será permitido o uso de aparelhos de 16mm e de filmes 
não inflamáveis.

Art. 126 – Os estabelecimentos de ensino poderão realizar, semanalmen-
te, sessões cinematográficas, com exibição de filmes recreativos, me-
diante pagamento de entrada.

Art. 127 – Quaisquer despesas com essas exibições ficam a cargo dos 
interessados.
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Art. 128 – As sessões aludidas, bem como quaisquer festivais em bene-
fício do cinema, independem de licenças e alvarás, bem como do paga-
mento de impostos ou de selos de qualquer natureza.

Art. 129 – Parte do produto líquido das sessões cinematográficas ou dos 
festivais poderá ser destinada a qualquer instituição escolar, mediante 
autorização prévia do chefe de Serviço;

Art. 130 – Fica criada a caixa de Filmoteca, para arrecadação das quan-
tias aludidas.

Art. 131 – Esta caixa terá um diretor, retirado do quadro do pessoal do-
cente ou administrativo da Capital, e designado, em comissão, pelo Di-
retor Geral do Departamento de Educação, sob proposta do chefe do 
Serviço.

Art. 132 – Qualquer importância destinada à aquisição de filmes deverá 
ser enviada ao Diretor da Caixa de Filmoteca.

Art. 133 – Fica criada nesta Capital, sob a dependência imediata do De-
partamento de Educação, uma Rádio-Escola, com a respectiva estação 
transmissora.

Art. 134 – A Rádio-Escola tem por fim irradiar:
1 – Os programas de informação e orientação, organizados pelo De-
partamento de Educação;
2 – A hora certa;
3 – O Hino Nacional e os programas rádio-escolares;
4 – Os comunicados oficiais do Departamento de Comunicação;
5 – As conferências e as palestras organizadas pelo Departamento de 
Educação;
6 – O boletim meteorológico;

Art. 135 – O chefe de serviço terá os seguintes auxiliares: 
1 – Um professor, técnico de cinema;
2 – Um professor, técnico de rádio;
3 – Um operador-chefe;
4 – Um operador;

Art. 136 – A Rádio-Escola manterá um curso de telegrafia e radiotelegra-
fia, para alunos das escolas públicas;

Art. 137 – Enquanto não se instalar a Rádio-Escola, poderá o Departa-
mento de Educação entrar em entendimentos com estações rádio-difu-
soras, para obter, mediante subvenção irradiações de áreas dos seus 
programas informativos e educativos.

Art. 138 – Anexo à filmoteca central existirá um pequeno laboratório 
para o serviço de filmagem, revisão e restauração de filmes, e constru-

ção e reparos de receptores de rádio.12 

12 SÃO PAULO. Coleção 
das Leis e Decretos do Es-
tado de São Paulo – Tomo 
XLIII, op. cit., pp. 317-8.
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Assim, o cinema educativo, sob as determinações do Departamento de 
Educação, tinha como objetivo principal a orientação e informação educativas. 
Para tanto, como se pode constatar, o referido Decreto sanciona uma sofisticada 
infra-estrutura, com o apoio de profissionais da área de educação com formação 
em cinema e rádio. Havia, inclusive, um estúdio cinematográfico para a produ-
ção destes materiais audiovisuais educacionais.

Cria-se, ainda o INCE – Instituto Nacional de Cinema Educativo, em 
193613, ligado ao Ministério da Educação e Saúde Pública, cujo diretor e ide-
alizador - Edgard Roquette Pinto – convida o cineasta Humberto Mauro para 
organizá-lo. “Como se pode perceber, o casamento entre cinema e educação tem 
‘amparo legal’ há muitos anos no Brasil.”14

Com a inserção do cinema educativo, a grande questão do educador pas-
sou a ser a busca pelo filme adequado para a sala de aula. Nossa pesquisa re-
alizada no acervo da Escola Caetano de Campos permitiu localizarmos alguns 
filmes 16 mm15, cujos títulos: Nosso Esforço (mudo), Depois das Seis, Formatura 
(Mudo), Energia e sua transformação, Coração, pulmão e circulação, Célula: uni-
dade estrutural da vida, Mickey Mouse, Harlen Magacians (mudo), Corpo huma-
no – sistema nervoso, Como as plantas se reproduze Corpo humano. Aparelho 
circulatório, Moluscos, Fundamentos do sistema nervoso, Bactérias, Vida mi-
croscópica, Estrelas e sistemas estrelares – O mar, Ouvidos e audição, Homena-
gem ao professor primário e Instituto Butantã. 

Com base na tabela, podemos constatar que os filmes encontrados no 
acervo desta escola atendem especificamente a três categorias: 1) Registros de 
eventos comemorativos e cívicos ocorridos na escola; 2) Entretenimento (como 
Mickey Mouse); 3) Específicos a áreas dirigidas (como Moluscos).

Com relação aos filmes educativos 
específicos às áreas dirigidas, constata-
mos um formato rígido no que tange à 
sua construção, e os alunos não experi-
mentaram fazer cinema. A imagem abai-
xo apresenta uma situação de aula com a 
utilização de projeção cinematográfica na 
Escola Caetano de Campos.

Foto: Projeção de filme educativo em aula Fonte: Acervo da Escola 
Caetano de Campos de São Paulo – Década de 40.

14 Idem, ibidem.
15 Os filmes em 16 mm 
em p&b  referidos no 
texto fazem parte do 
acervo da Escola Caetano 
de Campos em 1890, os 
quais copiamos em VHS 
e Digital.
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Marília Franco, professora doutora em cinema educativo na ECA/USP, 
aponta e explica este fato:

Alguns compêndios propunham modelos de filmes educativos determi-
nando desde duração, uso do som, divisões no tratamento dos temas, 
até disposições arquitetônicas de salas escolares audiovisuais. Todas 
essas regras, no entanto, longe de sugerir à criatividade cinematográfica 
parâmetros produtivos, tornavam-se “camisas-de-força” empobrecedo-
ras e determinantes da “chatice” do cinema educativo.16

Neste viés, Marília Franco, ao se indagar acerca das características do 
cinema educativo, responde: filme educativo é chato17. Para concordar com Fran-
co, basta assistir a um destes filmes. E, se porventura apreciar mais de um, fica-
rá notório que a estrutura envereda para uma produção repetitiva, com pouca 
possibilidade de desprender-se deste padrão.

O maior problema deste tipo de filme é “pouco cinema e muita educação”. 
Um bom filme é aquele que respeita as linguagens cinematográficas, devendo 
os valores pedagógicos estar associados às linguagens audiovisuais. Entretanto, 
a ausência de um produto mais elaborado, criativo e sedutor, capaz de instruir 
sem abandonar a poesia intrínseca à linguagem audiovisual, deveu-se ao empo-
brecimento e definhamento do seu projeto inicial, como aponta Franco: 

Incrível é o fato do movimento que começou há anos, dentro de um 
processo mais amplo que definiu os rumos da educação brasileira, ter 
ficado tão completamente atrofiado e inoperante.18

Some-se a este produto cansativo para a sala de aula e à falta de uma políti-
ca adequada (que atuasse efetivamente) a falta de preparo do professor para usar 
o produto audiovisual. Apesar de aceitá-lo na teoria, na prática “havia um grande 
preconceito contra o filme educativo e contra o cinema e a TV de um modo geral”19. 

Este preconceito se dava pelo fato de os educadores conceberem como 
um perigo o encanto que o cinema emana, situação esta que culmina com o afas-
tamento da educação formal em relação aos meios audiovisuais:

Esta postura determinou o enclausuramento do universo da educação 
formal à influência das linguagens audiovisuais e à construção de um mo-
delo próprio de fazer mover-se o mundo, de mentirinha, numa sala escura 

com uma tela iluminada, estava criado pois, o CINEMA EDUCATIVO20. 

Neste ínterim, entre tempo, preconceito e educação, estabeleceu-se a divi-
são entre o audiovisual escolar e o de lazer, sobretudo nos anos 50 e 60, quando 

16 FRANCO, Marília da 
Silva. Cinema e educação, 
op. cit., p. 46.
17 Idem, ibidem.
18 Idem, ibidem.
19 Idem, ibidem.
20 Idem, ibidem.
21 Idem, ibidem.



1157

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

a televisão “tornou a vida infantil uma grande festa audiovisual”21. Enquanto o en-
sino formal não incorporava as linguagens audiovisuais na formação educativa, 
o cinema e a TV imperavam enquanto educação informal, estabelecendo valores, 
padrões, costumes, gostos, preferências. Foi vetor também de uma ditadura cul-
tural dos valores estrangeiros sobre os nossos, dilapidando a crítica de escolha.
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Resumo
Neste artigo nossa intenção é refletir sobre o brincar como deflagrador de situ-
ações que envolvem situações de gênero e sexualidade. Partindo da experiência 
realizada numa escola estadual de nível médio no centro de Goiânia no curso 
de magistério com 18 alunas de idade entre 19 a 54 anos, pudemos detectar que 
durante as brincadeiras infantis realizadas com as alunas (Jogos e brincadeira 
de casinha), as relações com a identidade de gênero e a sexualidade ficaram evi-
dentes e cada vez mais demarcadas.

Palavras-chave: brincadeira, gênero, sexualidade, experiência pedagógica

Abstract
Our intent in this article reflect on the play as trigger for situates involving situa-
tes of foodstuff and sexuality. Based on the experience carried out at a state scho-
ol in central level medial Goiania magisterial the course with 18 students aged 
19-54 years, we find that children at play with the students performed (Games 
and play a little house), the relations with the identity of foodstuff and sexuality 
were evident and increasingly demarcated.

Keywords: game, foodstuff, sexuality, experience pedagogic

Brincadeiras, Gênero e sexualidade: uma experiência pedagógica

Neste artigo nossa intenção é refletir sobre o brincar como deflagrador 
de situações que envolvem relações de gênero e sexualidade. Partindo da ex-
periência realizada numa escola estadual de nível médio no centro de Goiânia 
(Goiás-Brasil) no curso de magistério com 18 alunas de idade entre 19 a 66 anos, 
pudemos detectar que durante as brincadeiras infantis realizadas com as alunas 
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(Jogos e brincadeira de casinha), as relações com a identidade de gênero e a 
sexualidade ficaram evidentes e cada vez mais demarcadas o que nos chamou 
atenção e gerou a análise que segue. 

O objetivo foi construir cruzamentos entre brincadeiras infantis, corpo, 
cultura, sexualidade e posicionamento de gênero (LOURO, 1997), através da in-
vestigação de experiências com um grupo de futuras professoras. Nas brinca-
deiras, o corpo é tratado a partir de uma abordagem cultural (FOUCAULT, 1993), 
visto como lugar de enunciação de subjetividades. Como elemento central deste 
estudo, corpo e brincadeiras deflagram sentidos determinantes na (re)constru-
ção de propostas de ensino aprendizagem no campo da educação para o olhar e 
de posicionamentos para o combate à homofobia.

 Ao lidarmos com as brincadeiras em sala de aula, surgiram confrontos, 
desconfortos, posicionamentos sexuais e de gênero extremamente marcados 
pelo pensamento patriarcal e heteronormativo. Para as futuras professoras as 
identidades sexuais continuavam fixadas por esses padrões. Buscamos com este 
trabalho um entendimento sobre como futuras professoras lidam com identida-
des sexuais Queer ou ambíguas.

As brincadeiras infantis (KISHIMOTO,1999)  demonstram como o univer-
so simbólico perpetua o hábitus ( BOURDIEU, 2004) e também como esse rico 
sistema ajuda a manter posicionamentos fixos sobre a sexualidade, pois como 
evidencia Woodward a “marcação da diferença ocorre tanto por meio de siste-
mas simbólicos de representação quanto por meio de formas de exclusão social” 
(WOODWARD, 2003, p. 39) e as brincadeiras infantis fazem parte do  que geral-
mente é negligenciado dentro da ação pedagógica tornando esta pesquisa um 
importante instrumento de análise do fazer docente no se refere a brincadeiras, 
gênero e sexualidade.

A escola alvo deste estudo pertence à rede estadual de ensino do Estado de 
Goiás. Situada na Avenida Anhanguera, Bairro Vila Nova, fica próxima ao centro de 
Goiânia. O Instituto de Educação de Goiás (IEG) tem muita história para contar e 
têm sua origem na resolução provincial N° 676, de 03 de agosto de 1882, que criou 
a Escola Normal anexa ao Liceu de Goiás. O curso de habilitação para o Magistério 
agora denominado Normal, em nível médio, tem quatro anos de duração. Até 2006, 
a escola era restrita ao atendimento do Ensino Fundamental só para mulheres. Vá-
rias gerações de professores se formaram nesta escola. Atualmente, o Instituto de 
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Educação atende 2.100 alunos nos três turnos e, destes, 300 fazem o curso Normal. 
Como atividades extraclasse, oferecendo aulas de teatro, dança e natação, dentre 
outras. Estas atividades são desenvolvidas sob a responsabilidade de professores 
do Instituto que as realizam em horário normal e no contraturno.

A turma é composta por 18 alunas, do 2° ano do magistério noturno, sen-
do que dez delas já estão em sala de aula lecionando. A faixa etária varia de 18 
a 66 anos. A pesquisa foi realizada no ano de 2009. Mais da metade é casada e 
quase todas vieram do interior de Goiás. A proposta era apresentar brincadeiras 
como instrumento pedagógico a fim de detectar identidade de gênero, orientação 
sexual e posicionamento de sujeito.

A brincadeira da casinha foi muito importante neste estudo, pois nos ofe-
receria a oportunidade de observar como as alunas projetariam e se organizariam 
para esse momento. Afinal, sendo um grupo de mulheres, essa brincadeira po-
deria desencadear muitas reflexões e posições subjetivas que enriqueceriam as 
relações entre elas, o processo de brincar e suas identidades como professoras.  

Que lembranças seriam desenterradas para que a brincadeira de casinha 
tomasse um caráter de ligação entre passado e presente e, ainda, entre presente 
e futuro, como docentes?

As alunas me receberam com entusiasmo. Essa receptividade sinalizava 
positivamente para a continuidade do trabalho. Marcamos mais dois encontros, 
um para a brincadeira da casinha e outro para a avaliação final do processo.

Na semana seguinte realizamos a brincadeira da casinha, a única que 
aconteceu dentro dos limites da sala de aula. As carteiras foram deslocadas para 
um canto da sala abrindo espaço para a imaginação de cada participante que 
poderia construir seu ‘ambiente doméstico’ da forma como lhe conviesse. O 
grupo responsável pela atividade daquele encontro havia solicitado aos colegas 
que trouxessem materiais e brinquedos que pretendiam utilizar. Apenas quatro 
alunas, por esquecimento, não trouxeram materiais. Mesmo assim, com a par-
ticipação das outras, a sala recebeu lençóis, panelinhas, roupinhas, objetos de 
maquiagem, banheirinhos, carrinhos, mamadeiras, bicos, bonecas, etc. 

Os brinquedos caracterizavam objetos e utensílios domésticos, artigos pes-
soais e decorativos. Era como se elas estivessem revivendo afazeres domésticos, 
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obrigações que tiveram que cumprir sonhos familiares e, principalmente, funções 
femininas de criação, formação e manutenção dos laços maternais. Elas reviviam, 
lembrando Barthes, um modo de “preparar a menininha para a causalidade domés-
tica, “condicioná-la” para a sua futura função de mãe” (BARTHES, 1982, p.41).

Valeu à pena esperar e poder apreciar o cenário criado pelas alunas. A 
boa vontade em contribuir chamou nossa atenção. Uma aluna nos mostrou cai-
xas com figurinos de bonecas, herança da mãe que confeccionou tudo aquilo 
enquanto ela era ainda criança. Com muita dificuldade, as caixas foram trazidas 
no ônibus. Estas caixas tinham um significado especial: mostrar a beleza dos 
figurinos e principalmente a memória de sua mãe. A aluna nos contou, com os 
olhos em lágrimas, que “Foi o melhor presente que minha mãe me deixou, por 
isso tenho muito carinho por essas roupas que ela mesma fazia para brincar” 
(Relato colhido em 11/02/09). 

Na brincadeira de casinha pudemos observar as alunas quase que indi-
vidualmente. Uma delas, que se destacava pelo seu comportamento ‘rebelde’, 
demonstrava com freqüência que não tinha interesse nem pelas propostas, nem 
pela escola. Nos primeiros encontros com a turma percebemos essa atitude de 
desinteresse e desmotivação dessa colaboradora, que freqüentemente se mos-
trava mal-humorada e fazia comentários e gracejos que demonstravam desprezo 
por algumas colegas. Aos poucos Começou a participar das propostas e, de for-
ma inesperada, estabeleceu laços de amizade com colegas do grupo. 

Brincadeiras, brinquedos e brincar permitem descobrir limites pessoais, 
riscos morais e possibilidades abertas (inocentes e/ou perigosas) existentes nas 
relações entre os indivíduos. Enquanto educador nos permite compreendê-las 
como instrumentos válidos para, no fazer pedagógico, proporcionar aos alunos 
experiências interpessoais vivenciadas através desses artefatos culturais. Com-
preender as brincadeiras no âmbito pedagógico é abraçá-las como portadoras de 
vivacidade, de perigos que devem ser trazidos à tona através da relação com o 
que é diferente, com o inexplorado, com o desconhecido.

A representação do sujeito ”mãe zelosa” que permeou a brincadeira de ca-
sinha, nos fez refletir sobre como essas mulheres se mostravam no ambiente do 
brincar. Observamos imagens cotidianas de cuidado com a casa, com o marido, 
com os filhos e refletimos em como essas representações continuam imbricadas, 
de maneiras diferentes, na realidade. Conforme esclarece Louro (1997) “Essas re-
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presentações não são, contudo, meras descrições que refletem as práticas desses 
sujeitos; elas são de fato, descrições que os constituem, que os produzem” (p. 99, 
grifo nosso). Louro, ao falar das representações de professoras, nos permite esten-
der suas observações a esse grupo de alunas do magistério para refletir sobre como 
as brincadeiras oferecem oportunidade para que representações subjetivas de ma-
ternidade, sexualidade, gênero e família - com seus diversos papéis - constituam e 
produzam e reproduzam essas posições de sujeito na sala de aula.

Uma das alunas trouxe para brincadeira de casinha um boneco com suas 
vestimentas: calça, bonés, chapéu, fita e objetos do universo masculino. Den-
tro de uma caixa rosa estavam distribuídos blocos de construção (que remete à 
profissão, possivelmente de engenheiro ou arquiteto), uma miniatura de cavalo, 
duas bolsas, um vaso de flores, um pião, prendedores de cabelo e um cobertor 
xadrez no qual se assenta o boneco, dando uma idéia de conforto em meio à 
quantidade de objetos guardados na caixa.  

Trazido pela aluna, o boneco que se encontrava na caixa de brinquedos, 
guarda semelhança com um padrão estético de beleza masculina propagado pela 
mídia, ou seja, corpo “sarado”, peito e abdômen bem definidos, rosto fino emoldura-
do por cabelos bem cortados e sorriso marcado por dentes perfeitos e olhos azuis. A 
utilização da imagem do corpo como produto é típica da indústria capitalista e, como 
tal, nos lembra que “a lógica do corpo perfeito é o resultado das marcas da cultura 
pós-moderna, que potencializam o olhar sobre o corpo e a ditadura da boa forma” 
(OLIVEIRA, 2008, p. 1). Nesse sentido as representações do corpo masculino fun-
dam-se no hedonismo e são difundidas através dos diferentes espaços do cotidiano 
por meio de mensagens embutidas nas brincadeiras, nos brinquedos, nas imagens. 
Ao representar sujeitos, os brinquedos moldam posições a serem seguidas, desen-
cadeiam desejos e práticas de vestir e comportar-se. As bonecas e bonecos repre-
sentam posições de sujeito: mulheres, filhas/os, homens, mães/pais e famílias. 

Nesta perspectiva, o brincar exercita papéis reais que seguem e servirão 
para formar um modelo de boa dona de casa/ bom marido/jovem aventureiros: 
O papel de submissão da mulher é constantemente reforçado quando a brinca-
deira e os brinquedos reproduzem estereótipos sexuais presentes na cultura da 
criança. Conforme Kishimoto (1993) aponta, “aos meninos se lhes concedia a rua 
para as brincadeiras e as meninas ficavam mais restritas ao quintal e ao ambien-
te doméstico” (p. 105). Fica evidente o posicionamento de gênero e de papéis es-
tabelecidos pelo espaço de brincar, pelo tipo de brincadeira e pelos brinquedos.
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As alunas colaboradoras desta pesquisa compartilharam suas histórias de 
infância e adolescência, resultantes de experiências de brincar na rua e brincar em 
casa, embora elas pertencessem a um grupo social e econômico desprivilegiado.  A 
brincadeira de casinha não era estranha a elas, porém, pensar a brincadeira como 
parte de um processo de formação foi uma experiência que elas não conheciam. 

A brincadeira tem também a vantagem de não excluir os que não sabem. 
Não saber brincar leva sempre a um convite: vem que você aprende! Entretanto, 
o fato de saber brincar não evita os imprevistos e aventuras que desafiam os 
brincantes. As alunas sabiam brincar de casinha e, mesmo assim, conheceram 
outros desafios que as fizeram rever suas histórias e afetos reposicionando suas 
subjetividades frente a elas mesmas e aos outros. 

As falas das alunas reforçam os posicionamentos de gênero que as brin-
cadeiras podem imprimir nos sujeitos. Enquanto uma recebia da mãe o modelo 
de “dona de casa cuidadosa e zelosa”, outra brincava também com os amigos da 
vizinhança (na rua), sem qualquer interferência da mãe ou do pai, que estava 
trabalhando. Este não é um fato incomum em nossa época, pois o “jogo preenche 
o cotidiano das crianças enquanto os pais trabalham” (KISHIMOTO, 1993, p. 81).

As brincadeiras são elos integradores entre aspectos cognitivos, afetivos e 
sociais e sua preservação é fundamental como recurso para desenvolver e aper-
feiçoar valores que fazem parte da cidadania, da construção do ser no mundo e 
na sua relação com o outro. No brinquedo, tanto a criança como o adulto, com-
partilham experiências, se comportam como se tivessem algum controle sobre a 
realidade, imaginando ser alguém diferente e se transportando para um mundo 
simbólico, atividade necessária ao seu desenvolvimento. A brincadeira é funda-
mental para uma vivência sadia no que diz respeito à aprendizagem, na constru-
ção e reconstrução de subjetividades e no processo de desenvolvimento como 
pessoa, como subjetividade em permanente transformação (VIGOTSKY, 1989).

 As brincadeiras, nesta perspectiva, são mais do que um instrumento lúdico; 
elas propiciam não só um meio de brincar, mas também imagens, representações, 
universos imaginários. As brincadeiras viajam pela fantasia, criam e recriam partin-
do do real, ou seja, das situações cotidianas, seja na família ou em outros espaços. 

Por não se limitarem à categoria de experiências transmitidas espontanea-
mente, conforme motivações variadas, as brincadeiras preenchem uma dinâmi-
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ca da vida social também pela apropriação do espaço coletivo que se inicia com 
a consciência corporal de si mesmo e do outro. Preenche, ainda, uma dinâmica 
transformadora que caracteriza nosso ser, resultado da interação entre ‘ques-
tões internas e realidades externas’ que vivenciamos. 

Ao propor uma conscientização corporal, Escobar (1995) amplia noções 
de realidade cultural, histórica e social, cujo sentido se faz presente não apenas 
na reprodução e execução dos movimentos, mas na valorização destas práticas 
enquanto conteúdo que realça um tipo de subjetividade, ajudando a construir os 
mais variados aspectos do mundo. Olhar o mundo com essa visão plural gera 
um diálogo com as práticas defendidas por Paulo Freire (1989) em relação a um 
outro tipo de educação onde não se separa o conteúdo da forma. 

Propiciar estas manifestações da cultura popular é contribuir para a possi-
bilidade de outras experiências ligadas às brincadeiras. O combate a homofobia 
pode ser feito através das propostas lúdicas tanto de professores para alunos 
como na própria formação de professores.

De acordo com Capisani (2001), o jogo é prazer, piada, riso, gracejo, festa, 
“e reside na memória daqueles que jogam” (p. 203).  É importante pensar, para 
este trabalho, a propriedade de refletir a memória das brincadeiras guardadas 
pelas alunas colaboradoras desse estudo, no contexto da educação, entendendo 
que o jogo estimula e provoca tensões que poderão servir para uma discussão 
mais aprofundada sobre as características e funções das brincadeiras no proces-
so de formação docente.

Essas referências norteadoras justificam a relação entre corpo, cultura 
e educação, sugerindo as brincadeiras como porta de acesso para a compre-
ensão destes cruzamentos. A interpretação das experiências criadas a partir 
das brincadeiras configura um contexto cultural que estabelece conexões en-
tre corpo e cultura como alternativas educacionais para entender, construir e 
flexibilizar identidades.

A idéia de um universo como uma grande roda, onde múltiplos elemen-
tos se integram, estende-se à educação como parte de algo maior e complexo, 
sugerindo a necessidade de mudanças neste campo. Isto pressupõe a impor-
tância de uma educação solta de amarras formalizadoras, disciplinares, uma 
educação que estimule e integre os indivíduos como parte de um sistema e não 
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apenas como seres isolados, dependentes e esmagados por normas e rotinas. 
Corpo e mente não são dicotômicos e o diálogo entre eles pode resultar em 
ganhos para a aprendizagem, para a sensibilidade e interação com o mundo. 
Nesse sentido, Freire (1989) nos adverte que “corpo e mente devem ter assento 
na escola, não um (a mente) para aprender e o outro (o corpo) para transportar, 
mas ambos para se emancipar” (p.13).A emancipação do corpo na escola per-
mite discutir as questões referentes a ele, enquanto o corpo apenas servir par 
levar o aluno de um lado par outro não estaremos contribuindo para o combate 
eficiente a violência sexuais e de gênero.

Pensar em mudanças nos paradigmas da educação é ousar propor e abran-
ger alternativas para o ensino-aprendizagem. Condutas negligenciadas pela es-
cola tradicional devem ser revistas e despidas dos preconceitos que destituem as 
brincadeiras de significância para a construção de conhecimento. Consideradas 
como parte da cultura popular, as brincadeiras guardam a produção espiritual de 
um povo em períodos históricos específicos (KISHIMOTO, 1993). Essa cultura 
não oficial desenvolvida, sobretudo, pela oralidade é dinâmica e, portanto, não 
fica cristalizada. Está sempre em transformação, incorporando uma articulação 
mais complexa com o cotidiano.

Por seu caráter heterogêneo, a vida cotidiana não apresenta uma lógica, 
um planejamento racional. Mas essa característica permite a construção de di-
ferentes tipos de imagens do corpo, da mente e do outro, conforme o contexto 
social no quais os indivíduos estão inseridos. Cada tempo histórico constrói sua 
hierarquia de valores na tentativa de oferecer organicidade a essa pluralidade. 
Esses valores orientam a configuração de um banco de imagens culturais que 
se refletem nas concepções de corpo e mente tentando moldar a memória que 
fazemos de nós mesmos e daqueles com os quais convivemos.

A maneira particular de um corpo se expressar está, portanto, vinculada 
a vivências pessoais, mas devemos lembrar que estas não se dissociam do am-
biente onde o corpo está inserido. Ao contrário, se observarmos os comporta-
mentos de diferentes sociedades poderemos verificar que os corpos se apresen-
tam, em sua maioria, como reflexo dos espaços/lugares que habitam (MUNDIM, 
2007). Ou seja, o corpo é identidade e subjetividade e a reflexão sobre o domínio 
do corpo deve respondes as essas questões com o intuito de formar pessoas 
capazes de respeitar a alteridade, pois vivemos em uma sociedade marcada pela 
diversidade ( sexual, étnica, de gênero, de classe de credo).
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Segundo Hall (2001), 

a identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está den-
tro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “pre-
enchida” a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 
imaginamos ser vistos por outros” (p. 39, grifos do autor).

Na brincadeira, o corpo é força capaz de produzir e materializar formas, 
construindo desenhos no espaço-tempo e possibilitando múltiplas construções 
de sentidos. Corpo e mente podem, assim, investigar referências e características 
culturais, desvendando mistérios da memória corporal e da subjetividade. Com-
preendo que, ao brincar, realizamos nossa liberdade, seus movimentos, seus 
desejos e expectativas. Como mencionei acima, as brincadeiras, nesta perspec-
tiva, são mais do que um instrumento lúdico. Elas nos oferecem imagens, dis-
cursos, representações e universos imaginários, viajando pela fantasia, criando 
e recriando realidades, ou seja, situações cotidianas e experiências subjetivas. 
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Resumo
O ponto de partida para esse artigo se dá através de uma reflexão que relaciona 
visões, conceitos, semelhanças e diferenças entre duas modalidades de ensino: 
presencial, aqui denominado convencional, e à distância. Adotando uma postura 
reflexiva e por meio de um relato motivado pela atuação docente, a autora traz 
um cenário que relaciona essas duas modalidades de ensino, discorrendo sobre 
as nomenclaturas que são encontradas nos Ambientes Virtuais de Aprendiza-
gem (AVA), seus conceitos e motivações. 

Palavras-chave: Ensino à distância; atuação docente; Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem (AVA).

Abstract
The starting point for this article is takes place through a reflection that relates 
visions, concepts, similarities and differences between two learning modalities: 
attendance teaching, here called conventional, and distance education.  Adopting 
a reflexive stance and through a report driven by the educational performance, 
the author brings a scenario that relates these two educational modalities, dis-
coursing on the terms that are found in Virtual Learning Environments (VLE), its 
concepts and motivations.

Keywords: Distance education; educational performance; Virtual Learning En-
vironments (VLE).

 Imersa na “sobremodernidade” (AUGÉ, 1994) – uma das denominações 
atribuídas a pós-modernidade na contemporaneidade –, trago nesse artigo um 
relato pessoal que sistematiza um processo reflexivo que tem feito parte de mi-
nha prática docente. Aqui trago duas situações pedagógicas e exponho algumas 
de minhas angústias e conflitos, decorrentes do trânsito entre essas duas moda-
lidades de ensino. 

Assim, a descrição de uma manhã de aula no contexto presencial repre-
senta um viés de minha atuação como professora. O outro tem como cenário o 
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ensino a distância e os múltiplos papéis que são, concomitantemente, assumi-
mos pelo/a professor/a nesse contexto: tutora, instrutora, mediadora, orientado-
ra, interfaceadora, hipertextualizadora (GUIMARÃES e GUIMARÃES, 2009). 

O conflito principal que aqui é apresentado na forma de um relato é defla-
grado pelo que considero um excessivo apego pela modalidade de ensino pre-
sencial, que prefiro denominar de ensino e/ou modelo convencional1. Embora o 
uso de metáforas e analogias entre as duas modalidades de ensino – convencio-
nal e a distância – tenha sido muito importante para entender as semelhanças e, 
principalmente, as diferenças entre ambas, não acredito que o ensino a distância 
deve utilizar o convencional como interface.

Pensando nos elos que vinculam as duas modalidades, vejo que a princi-
pal semelhança entre elas reside em um objetivo em comum: a construção de 
conhecimento através dos processos de ensino e aprendizagem no âmbito aca-
dêmico. Por outro lado, nos espaços entre as argolas que compõem os elos dessa 
corrente, encontramos muitas distinções. Ressalto as diferenças não por desejar 
estabelecer algum tipo de classificação entre as modalidades de ensino, mas por 
sentir a necessidade de pensar nos conceitos e significados desses espaços, lu-
gares, não-lugares, ambientes a partir de meus deslocamentos entre eles – e nos 
nomes que atribuímos a eles.

Uma manhã de uma professora e de seus alunos na modalidade convencional 

 Em meio ao trânsito que devo enfrentar para chegar a uma das institui-
ções em que sou docente, dentro do carro, parada em um pequeno congestiona-
mento em uma via que foi planejada para escoar o fluxo de forma mais rápida, 
dei-me conta de que não havia alternativa, a não ser esperar. No trecho no qual 
me encontrava não havia ruas laterais pelas quais eu pudesse tentar me desviar 
daquela fila de veículos ligados, parados com seus motores ligados. Então, o que 
restava era esperar e tentar controlar a ansiedade por tudo o que havia por ser 
feito naquela manhã. 

 Finalmente, depois de algum tempo, consegui chegar à faculdade a tempo 
– ainda faltavam cinco minutos para bater meu ponto. Peguei as chaves da sala 
e me dirigi a mesma. Adentrei o espaço, acendi as luzes, liguei o computador e 
o projetor, testei o som e, enquanto esperava os alunos, comecei a atualizar o 
diário daquela turma. Aos poucos, os alunos foram chegando e a grande maioria 

1 Refiro-me ao ensino 
presencial como conven-
cional por entender que ao 
nos referirmos a educação 
e ensino, convencionou-se 
a usar como parâmetro 
este modelo de ensino 
tradicional. A escolha 
terminológica acontece 
com o objetivo de evitar 
confusão com pedago-
gia tradicional e com os 
encontros presenciais que 
são realizados nos cursos 
a distância.
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demonstrava mais desânimo do que entusiasmo; o que é totalmente compreen-
sível em uma segunda-feira, às 07h00 da manhã. 

 Sou professora da disciplina de Metodologia Projetual, do curso de Tecnolo-
gia em Design Gráfico, da Faculdade de Tecnologia SENAC Goiás, e nesse dia, um 
grupo de alunos apresentou um seminário sobre a fotografia como fonte de pesqui-
sa e a discussão aconteceu em torno desse tema. Observando a dinâmica da aula, 
alguns comportamentos me chamaram a atenção mais uma vez, a exemplo de todos 
os dias em que esse tipo de atividade acontece. O grupo que apresenta o trabalho 
chega pontualmente e o restante da turma vai chegando aos poucos. Aqueles que 
sentam na frente, costumam participar do debate e dedicam muita atenção aos co-
legas que apresentam o trabalho. Em contrapartida, a ‘turma do fundão’, como são 
conhecidos aqueles que sentam nos últimos assentos da sala, chega tarde, entra e 
sai do espaço intermitentemente, conversam muito entre si – ao mesmo tempo em 
que os colegas lideram o seminário – e são muito dispersos.

O cenário acima descrito pertence a uma realidade que faz parte do modelo 
educacional convencional com o qual estamos habituados em que os sujeitos envol-
vidos ocupam o mesmo espaço geográfico ao mesmo tempo. Cada um dos sujeitos 
envolvidos nesse processo, alunos ou professores, deve se deslocar para um lugar 
– espaço físico – em comum para participar de uma dinâmica educacional que prevê 
a transmissão do saber, o controle de freqüência e a avaliação de todo esse sistema. 

Ainda arraigados aos paradigmas modernistas, aqui, no centro do pro-
cesso pedagógico ainda está o/a professor/a, “baseado no esquema clássico da 
informação baseado na relação unilateral emissor-mensagem-receptor” (SILVA, 
2010, p. 253), o que é solicitado dos/as alunos/as, muitas vezes, está longe de 
suas próprias práticas e vivências. 

Em minha dissertação de mestrado, Livros didáticos para o ensino de 
arte: diálogos, práticas e (des)caminhos, a pesquisa de campo e seus desdobra-
mentos resultam no claro posicionamento dos alunos em relação a instituição 
de ensino que eles conhecem. Para eles, é incômoda a “distância entre o que a 
escola oferece e a realidade deles ou, como eles próprios dizem: a ‘vida real’” 
(COSTA, 2009, p. 113).

Ressalto que além da falta de identidade entre aluno e instituição educa-
cional no que diz respeito a seus interesses e contextos, temos ainda um gran-
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de muro que impede o diálogo entre o paradigma contemporâneo do sujeito 
multitarefa e o foco que ainda é direcionado ao modelo monotarefa – tomando 
emprestada a terminologia da área das ciências da computação. Direcionamos o 
modo como entendemos e organizamos a educação e os processos pedagógicos 
de acordo com uma perspectiva monocultural quando vivemos em estado de 
multiplicidade, constituindo o que Manuel Castells (1999) conceitua como socie-
dade em rede, local da construção coletiva e da multiculturalidade.

Modalidade a distância: experiências e percepções

Venho atuando no contexto de ensino a distância (EaD) desde o fim de 
2008, mais ou menos um ano e meio. Desde então, muitas descobertas têm sido 
feitas e efêmeras configurações constroem-se diariamente. Atualmente, transito 
em duas instituições distintas entre si e posso dizer que o confronto entre essas 
duas experiências traz muitas coincidências.

 De um lado, estou envolvida com o programa Universidade Aberta do Bra-
sil (UAB), atuando como professora do curso de Licenciatura em Artes Visuais 
na modalidade a distância da Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal 
de Goiás (UFG). Por outro, me vejo inserida em um curso de especialização lato 
sensu em Artes Visuais: cultura e criação, oferecido pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC) através da Faculdade de Tecnologia SENAC 
Goiás. Em um caso, o curso é gratuito e realizado por meio de uma universidade 
pública; no outro, o curso é pago e acontece através de uma instituição particu-
lar. Colocadas as diferenças entre ambos que são mais evidentes, me dedico às 
semelhanças que afloram de ambos os contextos. 

 Em ambos os cursos, o principal elo de conexão entre os sujeitos envolvi-
dos nos respectivos cursos é a interface através da qual a relação pedagógica se 
estabelece e que recebe o nome de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Esse espaço configura-se em um sítio na web que é acessado exclusiva-
mente pelos indivíduos que atuam no mesmo – alunos/as, tutores/as a distância, 
tutores/as presenciais, professores/as e coordenadores/as – e, nas experiências 
que formam a base desse artigo, é ancorado por um pacote de softwares deno-
minado Moodle, modular object-oriented dynamic learning environment2 (MOO-
DLE, 2010), regido pela filosofia open source3. 

2 Ambiente orientado a 
objetos de aprendizagem 
dinâmica popular.
3 O termo Open Source no 
Brasil recebe o nome de 
Código Aberto e se pauta 
pela filosofia de livre dis-
tribuição de sua licença.
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Assim sendo, na comparação entre as interfaces gráficas dos dois espa-
ços (Figs. 01 e 02), pode-se observar nas margens das páginas, a organização 
modular dos links que indicam o caminho para informações que se fazem ne-
cessárias aos usuários, tais como calendário, participantes, banco de dados de 
notas, correio e notícias.

Fig. 01. Interface gráfica do AVA do curso de especialização em Artes Visuais: cultura e criação
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 Observando a interface gráfica do AVA do curso de especialização em Artes 
Visuais: cultura e criação (Fig. 01), o que se vê é a organização dos módulos concen-
trada na margem direita, respeitando o sentido da escrita ocidental. Em contrapar-
tida, na imagem que representa a interface gráfica do AVA do curso de licenciatura 
em Artes Visuais (Fig. 02), a estruturação acontece de modo a explorar o uso das 
duas margens, proporcionando no centro conteúdo da disciplina em questão.

Os textos que estão em azul correspondem aos links que direcionam o 
usuário a rede hipertextual que vai configurando o AVA. Partindo do conceito de 
Lévy (1996), aqui o hipertexto é entendido como uma rede de interconexões na 
qual a intersecção é realizada através do link.  

Essa configuração traz à tona modos de leitura e escrita não-lineares que 
difere do formato através do qual as estruturas educacionais se organizam. O 
hipertexto e seu uso trazem consigo a possibilidade de tornarem os espaços 
acadêmicos lugares de múltiplas falas, de construção de conhecimento de forma 
coletiva e dialógica.

Fig. 02. Interface gráfica do AVA do curso de licenciatura em Artes Visuais.
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Entretanto, sinto que tanto alunos quanto docentes ainda vêem tais possi-
bilidades através das lentes do ensino convencional. 

Tentando ver através de lentes

No início desse artigo, trago duas experiências, uma de meu cotidiano como 
docente em no curso de Tecnologia em Design Gráfico, ofertado no que aqui cha-
marei de modelo convencional e outra que se relaciona com o ensino a distância. 

A despeito do excelente nível de qualidade de ambos os cursos, é facil-
mente detectável a grande diferença que existe entre os cenários – convencional 
e a distância. Transitando entre dois modelos de ensino, comecei a observar 
como os tutores e professores – incluindo-me nesse grupo – que atuam no ensi-
no a distância vêem a rede que perpassa nossas práticas. Práticas estas que não 
são apenas pedagógicas, mas que carregam consigo muito de nossa história e de 
nossos modos de ver o mundo. 

Para muitos de nós, o modelo inspirador coincide com os modos como 
aprendemos, nas escolas onde estudamos. A escola como a conhecemos, com 
seus muros, salas, carteiras, diários, cantinas traz consigo a nomenclatura para 
muitos espaços potenciais de mediação. Em outras palavras, a instituição de 
ensino seria uma metáfora para o sítio denominado AVA e a finalidade de cada 
espaço de interação, parece ser o critério que justifica o batismo desses hiper-
textos com os nomes ‘correspondentes’ desses espaços convencionais. Assim, 
a discussão formal sobre o conteúdo disciplinar é chamada de sala de aula, a 
secretaria destina-se a solução de questões administrativas, um diretório com 
arquivos digitalizados seria a biblioteca e um espaço de diálogo entre os alunos 
seria um pátio (Fig. 03). Contudo, esse espaço não é uma sala de aula, bem como 
não existe ali uma biblioteca e nem um café. Então, o que esse espaço é?

Fig. 03. Mensagem de uma aluna no fórum “Espaço dos alunos”
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Começo utilizando Manuel Castells (2001) e seu ponto de vista de que o es-
paço deixa de ter concretude, e vai se reconfigurando em fluxos de informação que 
alteram nossas relações com os tempos e territórios que ocupamos e conhecemos. 
Esses territórios passam a ser cambiáveis e transcendem a espacialidade física. 

Porém, esse novo espaço, que remete à relação entre lugar e não-lugar, 
proposta por Marc Augé (1994) hibridiza-se em nossas práticas de forma muito 
sutil, nem sempre facilmente perceptível. Embora imersos em um contexto que 
exala multiplicidade cultural, econômica, educacional, tecnológica, social, etc., 
ainda vejo a mim mesma tentando ‘engavetar’ tarefas, falas, compromissos, afe-
tividades, intencionando colocar cada coisa em seu devido lugar, como herdeira 
que sou da modernidade e dos regimes escópicos modernos.

O que ocorre em relação ao AVA é que nos encontramos em um não-lugar 
que se inspira e é mediado em/por um lugar. Lugar e não-lugar constituem-se como 
“polaridades fugidias: o primeiro nunca é completamente apagado e o segundo 
nunca se realiza totalmente” (AUGÉ, 1994, p. 74). Ora, se os cursos acontecem, 
durante boa parte de seu tempo4 mediados por uma interface, grande parte das 
práticas que ali se estabelecem em uma espacialidade que não é física e realiza-se 
nesse “não-lugar” que encontra-se vinculado a uma instituição, com seus próprios 
lugares, e que pode – e será – acessado dos mais diversos (outros) lugares.

Enfim, a trama que se tece a partir desses lugares, não-lugares – e os 
entre-lugares que provavelmente permeiam essas relações, mas que não foram 
aprofundadas nessa reflexão – está sendo construída a cada log, a cada acesso. 
E nesse construir, surgem desejos, necessidades, problemas e soluções...

Desejando lugares no AVA

A experiência de atuar como docente (entre outras funções) nas duas ins-
tituições me faz pensar em como vamos construindo o AVA enquanto espaço 
acadêmico. Embora o planejamento prévio esteja entre as premissas para o en-
sino a distância, o que o cotidiano nos revela são situações e necessidades que 
surgem tendo o processo de ensino e aprendizagem como núcleo motivador. A 
título de exemplificar o caráter mutante desse ambiente, insiro a imagem que 
trata da criação de um novo espaço, a Conexão Pesquisa e Extensão (Fig. 04), que 
concentrou suas discussões 

4  Apesar de os cursos 
aqui citados acontecerem 
durante grande parte do 
tempo a distancia, media-
dos pelo AVA; o planeja-
mento pedagógico prevê 
encontros presenciais 
regulares.
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A proposta trouxe repercussão entre os meses de agosto de 2009 e abril 
de 2010. No entanto, a mediação foi-se fragilizando e hoje o espaço está aberto, 
mas parado. O AVA, assim como outros não-lugares, incorpora uma organicida-
de que os lugares não assimilam.

Tomando a sala de aula como lugar, me questiono há quanto tempo as 
salas de aula convencionais tem a mesma configuração, mobiliário e equipamen-
tos?  Outros incômodos aparecem e se relacionam com o lugar do professor nes-
se cenário intocado, o espaço do/a aluno/a, a interatividade – ou ausência dela 
– e com os conflitos que a comunicação unilateral, na qual para que se efetive o 
diálogo é preciso que enquanto um indivíduo fala, o(s) outro(s) escutam.

Por sua vez, muitas vezes esses conflitos se dão por razões que vão além 
do que nós professores chamamos de falta de interesse, desmotivação e inde-
licadeza – apesar de concordar que tais situações também são freqüentes. Tais 
questões enraízam-se na particularidade de cada aluno/a, em sua maneira pró-
pria de se concentrar, seus modos de estudar, entre outras possibilidades. 

Nesse sentido, o AVA é mais democrático. Mesmo não sendo o espaço tátil 
com o qual minha vida acadêmica trouxe familiaridade, sinto que ele se torna 
mais orgânico, móvel e dinâmico. Nesse ambiente acadêmico, conversas para-
lelas são desejáveis, e somos, inclusive, direcionados a elas através dos links e 
fazer outra atividade que não está relacionada com a disciplina também, basta 
apenas abrir novas abas ou janelas (Fig. 05). 

Fig. 04. Postagem da professora que media a discussão na Conexão Pesquisa e Extensão recepcionando o alunado.
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O desenho do AVA vai se constituindo entre disciplinas que tem determi-
nado tempo de duração, um grande número de usuários – alunos, professores, 
tutores, coordenadores, secretárias/os, técnicos, estagiários, visitantes e pesqui-
sadores –, as imagens que são postadas em cada (não)lugar e as (auto)represen-
tações que são derivadas de toda essa relação.

Por fim, vejo a mim mesma como metáfora para o que chamo de desenho 
do AVA no parágrafo acima. Antes, quando era professora apenas no modelo 
convencional, os momentos em sala de aula me proporcionavam a sensação 
cambiante do porvir. Agora, a percepção se altera e intensifica-se. Hoje, me vejo 
como uma docente em fluxo, que transita entre lugares e não-lugares e vai se 
constituindo nesses trânsitos, encontrando o ser professora pelas entrelinhas 
desses caminhos.

Fig. 05. Imagem da tela do computador no momento em que trabalhava no desenvolvimento desse artigo e atendia duas turmas do curso de 
especialização em Artes Visuais: cultura e criação (SENAC)
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AS CULTURAS POPULARES E O DESENHO: 
REINVENTANDO E REPENSANDO PRÁTICAS TRADICIONAIS.

Glayson Arcanjo de Sampaio*
glaysonarcanjo@hotmail.com

Faculdade de Artes Visuais/Universidade Federal de Goiás

Resumo
O presente texto suscita questões referentes às Culturas populares e à Arte em 
contextos sociais atuais, mais especificamente nas manifestações das Conga-
das e na linguagem do Desenho, a partir de pesquisas desenvolvidas durante 
a realização do projeto Expedições Congadas Desenhantes em Uberlândia-MG, 
entre os anos de 2007 e 2009. Serão apresentados alguns desenhos e fotogra-
fias realizadas durante as “Expedições” afim de demonstrar como as diferentes 
materialidades e visualidades produzidas e incorporadas aos desenhos, tendem 
a dialogar com as modificações ocorridas contemporaneamente nas Congadas, 
ajudando a repensar posicionamentos que entendem as Culturas tradicionais 
como práticas estagnadas e obsoletas. 

Palavras-chave: Desenho; Congadas; Culturas tradicionais

Abstract
This article approaches questions referring to the Popular cultures and the Art 
in current social contexts and more specifically in the manifestations of Conga-
das and in the language of the Drawing, from researches developed during the 
accomplishment of the project “Expedições Congadas Desenhantes” in Uberlân-
dia-MG, between the years of 2007 and 2009. Some drawings and photographs 
produced during the “Expeditions” will be presented to demonstrate as the di-
fferent works produced and incorporated to  the drawings, have a tendency to 
dialogue with the modifications occurred nowadays in the “Congadas”, helping 
to modify point of views which understand these traditional cultures as archaic 
and stagnated practices.

Keywords: Drawing; Congadas; Traditional cultures 

Se em uma região como o Triângulo Mineiro, e especificamente em Uber-
lândia, pode-se verificar a riqueza de suas manifestações culturais1, ainda são 
poucos os estudos apoiados nas diversidades de práticas presentes nestas mani-
festações, principalmente quando se correlacionam a outros campos de conhe-
cimento e deixam de lado somente a idéia de um registro ou um contato inicial. 

* Artista plástico. Possui 
graduação em Artes Plás-
ticas na UFU e mestrado 
em Artes na UFMG. Atu-
almente é professor assis-
tente na FAV-UFG. Coorde-
na o projeto “Expedições 
Congadas Desenhantes” 
em Uberlândia. Participa 
do grupo de pesquisa 
“Interculturalidade e Poé-
ticas da Fronteira” (UFU) 
e do “LINHA: Grupo de 
Pesquisa sobre o desenho 
e a palavra” (UFMG).
1 Anualmente é possível 
encontrar e identificar em 
Uberlândia grupos de Fo-
lia de Reis, das Congadas, 
da Dança de rua, Catira, 
entre outros. A comunida-
de está também bastante 
envolvida com as escolas 
que produzem e desfilam 
no carnaval da cidade. 
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Maior é ainda a distância entre as Artes e as Culturas populares, em pesquisas 
que envolvam troca e reconhecimento de saberes entre os campos de conheci-
mento artístico e as manifestações populares. Cabe citar um trecho de um texto 
de Luciana Arslan para o catálogo do projeto Congadas Desenhantes, em que a 
artista vai reforçar que “pelo viés do reconhecimento, admitimos que o estudo 
de manifestações culturais híbridas pede uma abordagem multidisciplinar, pois 
o reconhecimento cultural deve acontecer também por meio de diferentes áreas 
do conhecimento. Neste caso, a interculturalidade é muitas vezes um instrumen-
to de ação política, no sentido em que reclama reconhecimento de certas mani-
festações por diferentes campos do saber” (ARSLAN, 2009, p.05).

No desenho, imagens criadas pela observação direta constituem-se de um 
sistema que, embora complexo, se aparenta muito simples, que é o de observar 
determinado assunto e dali materializar uma imagem que dê conta do assunto vis-
to. Na realização de um desenho de observação direta a partir de um modelo, por 
exemplo, que está amplamente ligado a estudos do desenho e da pintura, nos uti-
lizamos de ferramentais como a técnica, a memória, a experiência, etc. Paul Valéry 
em seu belíssimo texto Degas Dança Desenho, discorre que observar “é, em grande 
parte, imaginar o que esperamos ver” (VALÉRY, 2003, P.29). Na execução do dese-
nho existem continuamente trabalhos de memória, de observação e de manipulação 
manual, que ajudam a entendermos as diferentes instâncias para o processo do 
“ver”, como ressaltado por Valéry ao nos dizer que “há uma imensa diferença entre 
ver uma coisa sem o lápis na mão e vê-la desenhando-a” (Valéry, 2003, P.69).  Estas 
duas “coisas vistas”, uma a partir do olhar lançado ao objeto e outra a partir de meu 
gesto lançado no papel, ajudam a definir bem as sutilezas que um desenho de obser-
vação pode trazer para nossas percepções da realidade e nos auxiliarão a entender 
como podemos ainda hoje nos utilizar dessas ferramentas de criação para construir 
ações artísticas contemporâneas que possam intimamente conectadas aos costu-
mes, culturas, crenças de determinadas sociedades, etc.

Mas de fato o que é observar? E o que observar hoje em dia, num momen-
to onde estamos cercados e imersos em uma sociedade altamente visual?  E o 
que esperamos ver, quando diante de culturas distintas da nossa e superficial-
mente conhecidas por grande parte da sociedade, como é a do Congado? 

Não aprofundaremos tais questões nesta apresentação, mas sabe-se que 
desde sempre o olhar que pairou sobre a cultura negra no Brasil, foi o do pre-
conceito. Os textos, imagens e outros relatos nos dão conta dessa secular dis-



1181

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

criminação lançada desde a chegada dos negros ao Brasil e ainda hoje, entre os 
negros e afro-descendentes. Aqui teceremos este texto com a seguinte questão 
a nós rondar: como é possível constituir relações que ultrapassem estes valores 
de dominação que estiveram impregnados por séculos no Brasil? 

Outro dado que cabe a nós aqui também salientar é que ao utilizarmos o 
termo Culturas populares, o entendemos não como algo estanque, mas busca-
mos evidenciar que conjuntamente às prática dos antigos rituais virão ocorrer 
inserções e contaminações de novos procedimentos, indivíduos, materiais, etc.,  
sem no entanto perder questões da origem. A historiadora Larissa Gabarra ao 
reforça tal pensamento ao afirmar que “a tradição não significa cristalização de 
um fazer cultural, mas uma pratica baseada em forte identidade cultural. A iden-
tidade perpassa os tempos, ela é construída através do passado, mas só existe 
porque tem o futuro como horizonte” (OLIVEIRA E GABARRA, 2009, 95). 

Deste modo acreditamos que haja um caminho possível para reinventar 
procedimentos diferentes daqueles propiciados pelas visões e classificações que 
tendem a enrijecer as práticas culturais. Tais questões foram abordadas quando 
propusemos em Uberlândia a realização do projeto Expedições Congadas Dese-
nhantes, que é um projeto que coletivamente teve inicio em 2007 com o intuito 
de reunir anualmente um grupo de desenhadores (dentre artistas, professores, 
estudantes e pessoas da comunidade local) interessados primeiramente em rea-
lizar uma produção de desenhos durante as manifestações do Congado na cida-
de de Uberlândia em Minas Gerais2. 

Nas Expedições Congadas Desenhantes partiu-se do entendimento de 
que era preciso conhecer mais de perto as pessoas, os lugares, os rituais, enfim 
algo que precede as festividades reconhecidas no calendário anual da cidade e 
dos órgãos públicos, para se melhor compreender o que é e como se dá a festa 
do Congado em Uberlândia. Assim, ao lançar mão da observação visual e outros 
recursos sensíveis propiciamos uma abertura para um olhar não formatado e 
em busca daquilo que nem sempre esperamos ver, em um desejo do desenho 
que age em sua qualidade performática, que resolve e refaz questões no momen-
to mesmo do acontecimento; e posterior a eles. 

Desde as atividades iniciais do projeto, a proposta desenvolvida era a de 
refinar um olhar, sem pressa, que atentasse ao dia-a-dia, ao trabalho e aos afa-
zeres aparentemente comuns, mas repleto de significados, como salientado pela 

2 Em sua primeira edição, em 
2007-2008, participaram direta-
mente 40 pessoas, entre desenha-
dores, estagiários, monitores e 
professores ministrantes das 04 
oficinas realizadas no decorrer 
de 02 meses de encontros. Ao 
todo realizamos cerca de 300 
desenhos durante a festa do 
Congado, nos dias 11, 12 e 13 de 
Outubro. Para tornar público os 
desenhos, fotografias e outros 
processos criados, realizamos no 
MUNA – Museu Universitário de 
Arte, uma exposição coletiva com 
todos os participantes do projeto 
e com a presença, na abertura da 
exposição, de um terno de Conga-
do da cidade, que tocou e dançou 
para o público presente. Também 
publicamos um catálogo com 36 
páginas com desenhos e textos 
produzidos por pesquisadores, 
professores, participantes do pro-
jeto e pelos próprios congadeiros. 
Um blog também foi criado para 
facilitar o acesso e pesquisas aos 
textos e imagens. Já na segunda 
edição, no ano seguinte (2009), 
reforçamos as atividades com 
oficinas realizadas anteriormente 
à festa do Congado e ampliamos 
o convite à outras instituições de 
ensino, a grupos e artistas. Assim 
por intermédio das professoras 
Maria do Ceu Diel e Conceição 
Bicalho, contamos com intensa 
participação dos alunos da Escola 
de Belas Artes da UFMG, além 
dos estudantes da Universidade 
Federal de Uberlândia e pessoas 
vindas da comunidade uberlan-
dense e da cidade de Catalão 
- GO. Nesta edição contabilizamos 
28 “desenhadores”, que produ-
ziram cerca de 400 desenhos, 
relatos pessoais e centenas de 
fotografias nos três dias da festa 
do Congado.
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por Gabarra ao dizer que “estar perto dos afazeres dos dia-a-dias anteriores à 
festa do congado possibilita enxergar as astúcias dessa comunidade, necessá-
rias para a realização da festa, muitas vezes tratada preconceituosamente por 
aqueles que desconhecem a importância da cultura popular para a identidade do 
trabalho”. (OLIVEIRA E GABARRA, 2009, 105). 

Não à toa foi possível perceber no Congado em Uberlândia hoje, que há 
de fato uma profusão de contrastes e talvez as visualidades seja dentre elas 
a de mais imediata percepção. Comecemos pelas cores - pensadas nas fardas, 
passando pelos estandartes ou mesmo pelo corpo e a pele de seus componen-
tes. Elas nos seduzem em sua saturação e na grandiosa gama cromática e tonal 
utilizada. Depois, há também pequenos e inúmeros aparatos que são agregados 
aos corpos e as roupas dos congadeiros. Estes agregados, como brocados, lan-
tejoulas, vidrilhos, flores caprichosamente bordadas nos cabelos ou os cachos 
“canecalons”, em muitos casos são ainda manualmente inseridos e produzidos 
pelos próprios componentes dos ternos. Em ternos de Congo como o Sainha3, 
ainda hoje é possível visualizar a beleza das rendas em suas saias ou os papéis 
de bala e bombom que, costurados e colados, brilham intensamente nas coroas 
dos congadeiros. Por outro lado a presença de materiais industrializados é cada 
vez mais constante, e a cada ano novas “surpresas” são introduzidas na festa, 
como os bordados computadorizados nas roupas ou os adesivos com impres-
sões à plotter, que são “adesivados” nas peles e no corpo dos tambores. 

Fig. 1. Congadeiro do terno “Azul e Rosa” durante a festa do congo em Uberlândia.
Foto: Kárita Gonzaga. 2009. 

3 O Sainha é hoje o terno 
de congo mais antigo da 
cidade de Uberlândia.
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Os desenhos realizados nas Expedições Congadas Desenhantes apresen-
tam maiores ou menores graus de contaminações, que também estão presen-
tes em outras produções contemporâneas, seja nas formas, na matéria, ou nos 
processos de construção. Eles carregam graus de sujidades, contaminações de 
materiais artísticos e utilizações de técnicas diversas no mesmo espaço do papel. 

Os desenhos também narram os modos de integração dos participantes 
com as Congadas e o meio urbano e social em que estão inseridos. Pode-se dizer 
apresentam algumas das inúmeras possibilidades do “como ver” as Congadas 
hoje em dia e por isso acreditamos existir nos desenhos destes desenhadores 
indicações e anotações textuais com graus diferentes de afastamentos da neces-
sidade de fidelização representativa, fidelização que hoje, grosso modo, é comu-
mente realizada pela câmera fotográfica. 

Assim tanto no que se refere ao Congado quanto nas criações no Dese-
nho tornam-se sintomáticas a presença de tais contaminações. Cabe reproduzir 
uma citação da artista Luciana Arslan, uma das participantes do projeto, que 
relata assim a experiência de desenhar e acompanhar os ternos de Congo pelas 
ruas na cidade de Uberlândia:

“No início da festa fiquei confusa com todo aquele movimento. Parei. 
Comecei a estabelecer distinções entre as placas das ruas, as estam-
pas, os corpos suados, os penteados e as bandeiras. Logo depois, mis-
turei tudo novamente e fui me acostumando com aquela abundância 
toda. Afinal, as imagens confundidas e sobrepostas pareciam melhor 
para transmitir a sensação de hesitação da festa. Criei desenhos que 
mesclam tanto formas advindas da cidade quanto imagens da festa. 
Assim, convivem nos desenhos: postes, placas, sinalização e propa-
gandas das ruas, estampas das roupas, bordados, bandeiras e os cor-
pos. Desenhei tudo nas horas da festa. A cada novo desenho, eu sentia 
que estava conversando com alguém: meu olhar cruzava com o do 
modelo, ou então aparecia alguém para espiar o desenho feito. Como 
queria transmitir a sensação de profusão e caos, quando cheguei em 
casa “aquarelei” alguns desenhos para deixá-los ainda mais borrados e 
sujos e reforcei algumas cores”. (ARSLAN, s/p. 2010.)

É improvável que alguém visualize limpeza, clareza, definição de limites 
no relato da artista.  O que parece é não haver mais uma separação certeira, en-
tre o Congado – pessoas, instrumentos, roupas, estandartes, etc; a Rua – placas, 
lojas, carros, postes e outras interferências; e a artista - sua presença no mesmo 
momento em que todas as coisas acontecem. Tudo se mistura e se confunde; 
contamina e é contaminado. 
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Isto fica claro ao extrairmos deste 
relato a informação de que estas pesso-
as que aparecem para dar uma “espiada” 
no desenho em processo de criação pela 
artista, são também pessoas que saíram 
de seus papéis sociais na festa como 
integrantes dos ternos de Congo, para 
também se verem retratados e por ve-
zes participarem da criação de desenhos 
juntamente com os outros desenhado-
res. Nos desenhos, quando relemos o 
relato de que o “meu olhar cruzava com 
o do modelo” podemos dizer que fica ob-
vio a via dupla presente na observação: 
o artista observa mas ele também é, a 
todo o momento, observado. Nas rela-
ções estabelecidas durante as “Expedi-
ções” não só o artista é quem desenha, e 
nessa tentativa de re-configurar o poder 
ainda existente da “dominação”, os con-
gadeiros são também chamados a parti-

Fig. 2. S/ Titulo. Luciana Arslan. Lápis de cor e aguada sobre papel, 2009. 

Fig.3. Congadeiros do Terno ”Raízes” e participante do projeto “Expe-
dições Congadas Desenhantes” desenhando e trocando desenhos na 
rua, durante a festa do Congo em Uberlândia. 2008
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cipar, fazer surgir seus traços, seus desejos e seus anseios (fig.3). O desenho é 
performático, é ação e reação às condições encontradas em seu meio e entorno.

É certo que os artistas e demais pessoas que produziram imagens du-
rante as expedições desenhantes não carregam os mesmo valores de artistas 
tradicionais clássicos ou de artistas modernistas, e é fato também que não mais 
precisam voltar para o ateliê para produzirem seus desenhos, pois estes são 
realizados no instante mesmo em que os artistas estão na rua. Também parece 
não haver, no processo de criação e na arte atual, nenhum receio em misturar 
aos desenhos realizados diversos materiais e procedimentos. Passamos a citar 
um outro participante do projeto, o artista plástico e educador Marcelo Messias 
Ponchio, que após realizar seus desenhos em campo, no dia da festa, insere so-
bre o papel diversas camadas de cor produzida com pigmentos do jenipapo4. Tal 
fato ajuda a fortalecer o escasso limite entre procedimentos contemporâneos na 
arte e práticas continuadas durante séculos nas culturas tradicionais, pois aqui 
o artista, que é formado em uma academia de Artes, ritualizará procedimentos 
distintos de sua formação, e que são mais conhecidos e realizados em comuni-
dades indígenas5. 

Fig. 4. Marcelo Messias Ponchio. Lápis de cor e jenipapo 
sobre papel, 2008. 

4 Jenipapo significa em 
tupi-guarani “fruta que 
serve para pintar”. Da fru-
ta se extrai um suco que 
os índios utilizam para 
pintar seus corpos, tendo 
este pigmento as caracte-
rísticas de uma cor escura 
e de permanecer durante 
vários dias na pele.
5 Em algumas cidades, 
como em Uberaba-MG, 
podemos encontrar ternos 
de congo conhecidos 
como “Penachos” que 
possuem não só vesti-
mentas e instrumentos, 
mas danças, costumes e 
outros rituais oriundos de 
culturas indígenas.



1186

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 

e Processos 
de Mediação

Nota-se que tais operações e busca por outros materiais são freqüente-
mente utilizados pelos artistas, como os processos como aquarelar e “borrar” o 
desenho, ou mesmo realizá-los de memória a partir da carga imagética, sonora, 
colorística presente na festa do Congado. Visto assim, o lugar do desenho é lugar 
repleto de processos e pode ser continuado infinitamente. 

Hoje não há mais medidas para se pensar tais contaminações, de modo 
que, na produção da imagem, valem também recursos como os dos desenhos 
realizados a partir de fotografias capturadas, ou mesmo modos mais abstratos 
de produzir a imagem.  Os desenhos de Angélica Beatriz nos evidenciam este 
trânsito entre imagens da memória e imagens fotográficas, estímulos sonoros e 
ritmos, variações e repetições de cores e formas. 

 

O que temos vivenciado nas “Congadas Desenhantes” são pequenas e 
rápidas tentativas de estimular uma dentre tantas outras possíveis maneiras de 
conhecer, aprofundar e respeitar Culturas tradicionais como as Congadas, em 
atitudes inventivas e distintas de uma atitude dominante. Como resultado tem-

Fig. 5. Angélica Beatriz. Lápis de cor e caneta hidrocor sobre papel, 2008.
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-se produzido outros encontros, sejam em ações como publicações em parceira 
com instituições como UFU e UFMG, em exposições coletivas realizadas com a 
participação de pessoas da comunidade, congadeiros, alunos e professores de 
diversos campos do saber. Também em atividades multidisciplinares realizadas 
por professores com alunos da rede municipal de ensino (em Uberlândia). Con-
tudo, o melhor dos resultados continua a ser a capacidade que o projeto tem de 
despertar em cada um o desejo, o reconhecimento e o respeito com pessoas, 
culturas e tradições culturais que estão tão próximas de nós, mas que passam 
despercebidas em nossas tumultuadas rotinas diárias. Assim os desenhos carre-
gam elementos que também um olhar mais atento pode observar ao ver e ouvir 
os ternos de congo durante a festa.

Para finalizar, cabe lembrar que tanto as Culturas tradicionais quanto o 
Desenho, ao serem praticados pelos apontamentos e ferramentas aqui descritos, 
não se fixam em questões de uma originalidade inalterada, pensada e realizada 
como algo estagnado e parado no tempo, ou algo para só se ver estando intoca-
do em museus de Arte ou do Folclore. Muito diferente disso o desenho está vivo 
em nós e por todo lugar, assim como o Congado desenha e reverbera por toda 
cidade sua resistência e seu encantamento.
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 “CULTURA VISUAL Y ESPACIO PÚBLICO. CONSTRUCCIÓN 
DE REPERTORIOS VISUALES EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO”

Gonzalo Vicci Gianotti*
gvicci@enba.edu.uy

Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” 
Universidad de la República

Resumo
En esta comunicación proponemos el abordaje de algunos aspectos desarrolla-
dos en el marco del Proyecto de Investigación: “Repertorios de Cultura Visual 
en la ciudad de Montevideo: definición, caracterización e influencias estéticas”1.

Palabras-chave: cultura visual - ciudad - identidad

Abstract 
In this comunication we propose the study of some aspects developed in the fra-
mework of Research Project: “Records of Visual Culture in the city of Montevideo: 
definition, characterization and esthetic influences”

Keywords: visual culture - city - identity

La construcción de la identidad cultural se implica, necesariamente, con 
las manifestaciones y producciones que concentran como principio, elementos 
de valor estético, sean éstas las obras y manifestaciones de los lenguajes del 
arte, sean otras formas vinculadas a la cultura popular, a los medios masivos de 
comunicación, cómics, vídeo clips, expresiones callejeras, etc. Desde nuestra 
mirada de investigación reconocemos que  esas producciones no tienen un va-
lor en sí mismas sino que funcionan más en función del carácter relacional en 
el marco de la vida cotidiana de las personas tanto individualmente como en su 
actuación colectiva. Y por consiguiente, cualquier persona puede tener -o mejor 
tiene-, experiencias con relación a esas producciones más allá de lo que “entien-
da” de la materialidad, la técnica  o la historia de la imagen en sí. 

A partir de estas definiciones, la ciudad se constituye como un espacio 
privilegiado, individual y colectivamente, de intervenciones y manifestaciones 
visuales que reconocen desde lo comunicacional a lo estético, desde lo mercantil 
a lo social, desde lo publicitario a lo político. 

En este sentido es pertinente la observación de Hernández en términos de que 
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...si todos los objetos forman parte de la cultura visual esta noción tiene 
poco valor, ya que difícilmente se puede constituir un campo de estu-
dio sobre todo lo existente. Sin embargo, estratégicamente, podemos 
considerar todo lo que la extensión y diversidad de estos lugares y 
formas culturales tienen en común, y es que pueden ser considerados 
como conformadoras de actitudes, creencias, valores y actuaciones de 
la gente.(Hernández, 2006) 

Todos estos elementos constituyen la diversidad de la trama urbana, a 
nivel de los sujetos que la integran en sus diferencias e individualidades. Sería 
conveniente entonces -ante este situación- encontrar aquellos caminos que nos 
permitan un abordaje menos rígido para el análisis de la culturas contemporá-
neas, tratando de reformular el concepto de cultura no ya como una “cosa” o un 
“bien particular” propiedad de una sociedad o grupo, sino como “el subconjunto 
de diferencias que fueron seleccionadas y movilizadas con el objetivo de articu-
lar las fronteras de las diferencia”. (Appadurai, A. en García Canclini, 2004)

Se trata entonces de recoger el aporte de la cultura visual, pero con relaci-
ón a la intervención generadora de la experiencia estética que permita modificar 
el entorno urbano como forma educativa directa de creación de ciudadanía.

¿Cuáles son los mecanismos que permiten la construcción de recorridos 
visuales por nuestras ciudades? ¿Cuáles son las imágenes a las que prestamos 
atención? ¿Cuáles son los imaginarios relacionados con los espacios públicos 
que atravesamos a diario? ¿Cómo se determinan las escalas de valor de esas 
imágenes? ¿Quién las jerarquiza?

¿Cómo nos posicionamos frente a ellas? 

En este abordaje intentamos recolectar, sistematizar y analizar, los relatos 
de habitantes de la ciudad de Montevideo, transeúntes de diversos barrios.

Para ello, generamos algunas acciones que sustentaran una metodología 
de relevamiento visual, que propuso articular el discurso verbal con el registro 
de imágenes. 

En este marco, uno de los  objetivos del proyecto es relevar y delimitar el 
conjunto de imágenes (artísticas, comunicativas, publicitarias, narrativas, políti-
cas, etc.) establecidas en diferentes formatos, soportes y medios, que conforman 
las referencias visuales contemporáneas de la ciudad de Montevideo.
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Un abordaje posible.

Como primer paso intentamos determinar cuales serían nuestras zonas 
interés en  la ciudad, es decir de que forma delimitar el campo de análisis y de 
esa forma poder avanzar en el diseño del dispositivo más adecuado para poder 
recoger datos e imágenes. 

Montevideo es la capital de Uruguay y habitan en ella aproximadamente 
1.330.000 habitantes en una superficie de 530 km cuadrados.

Sobre esta realidad, definimos trabajar en cinco zonas diferenciadas entre 
sí, con características particulares, intentando poder contar con una diversidad 
de enfoques y miradas reflejo de una diversidad complejo e inabarcable para un 
proyecto de estas características. 

De alguna manera, el hecho de establecer un corte de interés, podría darle 
al resultado final un carácter de “muestra” de posibles itinerarios no totalizado-
res ni absolutos, sino por el contrario diversos repertorios correspondientes a 
características recopilatorias comunes. 

Para definir que zonas de Montevideo fijaríamos como espacios de iden-
tificación y construcción de los repertorios, tomamos como foco de análisis los 
siguientes elementos: las complejidades de los lugares en cuanto a entramados 
sociales, circulación de personas, condiciones de accesibilidad y circulación; la 
superposición de “capas” de imágenes; y las posibilidades de sistematización, 
tipologías o formas de ordenamiento de las mismas.

La ciudad está dividida en zonas denominadas “barrios”, y resolvimos to-
mar como objeto de estudios los barrios de Buceo, Paso Molino, Cerro, Centro 
y Tres Cruces. En cada una de estas zonas, se delimitaron espacios específicos 
de intervención, de forma de acotar y concentrar las acciones. Cada una de ellas 
fue abordada por un equipo de trabajo que implementó abordajes diferenciados.

La premisa de trabajo inicial  que nos planteamos, fue encontrar mecanis-
mos que nos permitieran la construcción de repertorios visuales combinando 
las posibilidades que nos brindan las imágenes obtenidas desde nuestro rele-
vamiento de campo (a través de tomas fotográficas y video) con los discursos 
acerca del uso y la interpretación que se hace de estos conjuntos  a través de la 
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descripción subjetiva de lo habitantes,/transeúntes/usuarios que entrevistára-
mos y/o que colocáramos en relación con intervenciones específicas.

En este marco proponemos una mirada referida al trabajo realizado en la 
zona de Tres Cruces, tomando como eje 29 entrevistas realizadas en diciembre 
de 2009 a transeúntes que circulaban por la zona, en un día laboral.

Tres Cruces2

Esta zona de la ciudad  se caracteriza por alto tránsito de personas duran-
te todos los momentos del año. La presencia de la Terminal de ómnibus nacio-
nales e internacionales3.

De este modo, la descripción formal del espacio no da cuenta del cúmu-
lo de imágenes y objetos que conviven en ese espacio urbanos, que al mismo 
tiempo es atravesado a diario por miles de personas, que por diferentes motivos 
utilizan/circulan/atraviesan/ esos espacios.

Como sostiene Sarlo: 

Y la zona de Tres Cruces es un buen ejemplo. Una cruz blanca que indica 
el lugar de la misa oficiada por el Papa Juan Pablo II durante su primera visita al 
país en 1987, así como una estatua de bronce del mismo. 

Una torre de oficinas y apartamentos de 23 pisos de altura recientemente 
inaugurada. Un obelisco en homenaje a los constituyentes de 1830. Un monu-
mento a Fructuoso Rivera. La plaza Monumento al Pabellón Nacional o llamada 
popularmente la “Plaza de la Bandera”. 

Todos estos elementos son atravesados, esquivados e incorporados a dia-
rio. Esta es solo una enumeración que intenta dar cuenta de aquellos elemen-
tos formales que integran esta zona pero deberíamos agregar aquellos que no 
están tan “planificados” desde el gobierno municipal: por ejemplo: vendedores 
ambulantes,  personas que viven la vía pública,  locales comerciales, casas de 
compra y venta de moneda extranjera, limpiavidrios, paradas de taxis, cartelería 
instalada en la vía pública, publicidad ambulante, cines que proyectan películas 
pornográficas, lugres de comida rápida, hoteles para viajeros, animales,  etc. 

2 Tres Cruces. Paraje de las afue-
ras de nuestra ciudad, donde el 
17 de noviembre de 1843 libróse 
un encuentro entre fuerzas 
del “gobierno de la Defensa”, y 
fuerzas del general Oribe, en el 
curso del “Sitio Grande de Monte-
video”  CASTELLANOS, Alfredo.  
Nomenclatura de Montevideo. 
Montevideo: IMM, 1977, p. 460
3 El sitio web de la Terminal 
brinda información respecto a las 
características de la zona: “El 16 
de noviembre de 1994 los uru-
guayos inauguramos el complejo 
Tres Cruces, la terminal de Mon-
tevideo que concentra a los óm-
nibus de turismo, de transporte 
internacional y nacional, de corta, 
mediana, y larga distancia. (…) 
Su nombre Tres Cruces se debe, 
según Isidoro de María, a las 3 
cruces de madera que señalaban 
a principios de siglo XVIII el lugar 
donde fueron muertas tres perso-
nas por malhechores. Además, en 
esta zona estaba la chacra donde 
se reunió Artigas para leer las 
Instrucciones del año 1813. Tres 
Cruces está construida sobre 
un terreno de 43.000 m2 de los 
cuales 24.000 están edificados. 
Más de 1.700.000 personas por 
mes visitan Tres Cruces, un lugar 
donde los viajeros de todo el 
país y vecinos de la zona pueden 
disfrutar cómodos y seguros de 
variados servicios las 24 horas 
del día, los 365 días del año.” Ver: 
http://www.trescruces.com.uy/
historia.html
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Es que: 

En todo artefacto delicado, resistente y complejo, como la ciudad, hay 
también un potencial de desorden, encarnizado en desmentir el ideal de sistema 
integrado que contradicen la intemperie, los espacios abiertos, las calles, las vías 
de transporte y sobre todo, la competencia por ocupar materialmente los edifi-
cios y la tierra. (Sarlo, 2009)

Realizamos un relevamiento fotográfico inicial y con esta primera mirada, 
desde el equipo proponemos preguntas a realizar a transeúntes elegidos al azar, 
a los que les informamos acerca del proyecto, les entregamos un folleto con in-
formación y los invitamos a que visiten un blog4.

Las preguntas planteadas eran:

• ¿Cuál es la imagen que habitualmente ves en esta zona que te llama 
más la atención?

• Si tuvieras que mostrarle Tres Cruces a otra persona que no conozca la 
zona ¿que  imagen seleccionarías o a que le tomarías una fotografía? 

Obviamente, nosotros teníamos ideas previas, conceptos y pre-conceptos 
que pesaban a la hora de esperar las respuestas. Nuestra hipótesis inicial, plan-
teaba que seguramente surgirían de las respuestas, datos concretos respecto a 
las imágenes que circundan la zona, que si bien podían ser variadas y eclécticas, 
iban aportarnos datos concretos respecto a los mecanismos de identificación de 
las mismas, así como su superposición y consumo.

Sin embargo, los resultados de las entrevistas5.

– nada me llama la atención porque siempre estoy en Tres Cruces

– ¿de Tres Cruces?... habiendo tantas cosas lindas ¿tengo que mostrar 
Tres Cruces?... para mí no hay nada significativo… es un Shopping, tiene los 
ómnibus, la comodidad que tiene todos los ómnibus para el centro…  

– No sé, puede ser la cartelería de Tres Cruces, no sé…como vengo todos 
los días ni cuenta me doy.

4 http://montevideovisual.
wordpress.com/
5 Estas entrevistas fueron 
realizadas por May 
Puchet, Marcela Blanco y 
Gonzalo Vicci 
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– La mezcla de gente que hay, se mezcla gente de afuera, se mezcla malan-
draje, gente de negocios, la diversidad de gente que hay acá, y la cantidad de gente.

– …, la Terminal

– La Plaza, veo mucho movimiento, yo no soy de acá, salgo para acá y veo 
movimiento, vengo para acá y ya sé que estoy en Montevideo la imagen quizás 
sea el cambio radical que hubo de hace 20 años a ahora de toda la zona esta, 
la Plaza de la bandera, Tres Cruces en particular, no la Cruz, no creo que sea la 
Cruz, creo también en la practicidad para la gente y para la gente del campo que 
realmente tienen un desahogo que no lo tenían antes.

– La Terminal y el Shopping.

Esa imposibilidad de captar o ver el conjunto, se convierte en condicionante 
e incompleta: 

Estas respuestas marcan la necesidad de alterar nuestra premisa inicial 
y ensayar otro abordaje. El proyecto continúa y necesariamente nuestra mirada 
deberá orientarse hacia las micro-historias construidas desde la experiencia dia-
ria de los individuos, es decir la descripción subjetiva que evidencie los recorri-
dos vivénciales y visuales en esa zona.

Cambiar las preguntas, proponer la mirada específica hacia un recorte de 
esa realidad que nosotros propongamos, alternar la zona donde se realiza las 
entrevistas, pueden ser estrategias que permitan profundizar en estos ejes.

Dos líneas de trabajo podemos identificar hasta el momento: por un lado, 
el desafío que presenta la construcción de una herramienta metodológica efec-
tiva, que nos permita la conformación de repertorios visuales. En este sentido, 
pensamos que es necesario posicionarnos desde el lugar del investigador brico-
leur, intentando poder encontrar diversos segmentos de la realidad que nos per-
mitan posar nuestro análisis sobre las interpretaciones que logremos elaborar: 

Desse modo, o bricoleur metodológico executa diversas atividades, 
desde entrevistas a processos de auto- reflexão, trabalhando dentro de 
perspectivas e paradigmas concorrentes, e entre eles. O bricoleur inter-
pretativo concebe a pesquisa como um processo interativo influenciado 
pelo contexto das pessoas envolvidas. O bricoleur político entende que 
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ciência significa poder. O bricoleur narrativo sabe que os pesquisado-
res contam histórias sobre o mundo que tiveram acesso e estudaram. 
O amálgama destes diferentes tipos de pesquisadores sugere a comple-
xidade na formação rigorosa do pesquisador bricoleur, que deve estar 
consciente desta multiplicidade de formas de abordagem e possibilida-
des de resultados.(Loddi; Martins)

Al mismo tiempo, un enfoque centrado en la visualidad construida a tra-
vés de los usos de los espacios urbano y de que manera cada individuo incor-
pora y re-significa las imágenes de sus itinerarios, nos permitirá contar con más 
herramientas de análisis en torno a estos temas.

Necesariamente, en este proceso surgen interrogantes que determinan 
los pasos a seguir. ¿Cuáles son los mecanismos de construcción de estos reper-
torios por parte de los individuos? ¿Podemos suponer que el entramado simbó-
lico del espacio urbano provoca que se transforme en no visible? ¿La condición 
de espacio “usado” determina que sea incorporado como una sola imagen que 
compone los hábitos de tránsito, intercambio y consumo?

De alguna manera, las imágenes que componen el espacio de Tres Cruces 
conforman una escenografía o telón de fondo que sostiene el uso por parte de 
los individuos.

¿Pero cuáles son esos usos? ¿De qué manera un espacio indefinidamente 
abierto y accesible, se torna limitado y acotado por el tránsito hacia otro lugar?

Las imágenes que se mencionan refieren al uso específico del espacio, a 
sus mobiliarios, espacios verdes, comercios. No denotan importancia–al parecer- 
la infinidad de imágenes que se superponen en diferentes planos y dimensiones.

Incorporamos la idea de Marc Auge respecto a que 

Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histó-
rico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad ni 
como relacional ni como histórico, definirá un no  lugar. (Auge, 2000)

Entonces ¿Tres Cruces podría constituirse como un “no lugar”?. Si tomá-
ramos esta idea como base operativa para la reflexión, podríamos proponer que 
ese espacio público-privado abierto, de paso, contiene una serie de “no imáge-
nes” que conforman los imaginarios de quienes la atraviesan a diario. Esas cons-
trucciones determinarían entonces itinerarios visuales. Pero paradójicamente 
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surgen interrogantes: estos repertorios  ¿se construyen sobre imágenes “no vis-
tas”, no verbalizadas, no identificadas?

Desde nuestra perspectiva, estas preguntas conforman los fragmentos 
a reclectar y entrelazar. El espacio urbano, los individuos y las imágenes nos 
cuestionan en nuestros métodos y nuestras premisas, Combinar estos elemen-
tos constituye un camino posible para la puesta en valor de esos imaginarios 
visuales aún no mirados.
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A METRÓPOLE PIXADA: ESTÉTICAS DE UMA CIDADE-TUDO

Gustavo Rebelo Coelho de Oliveira*
coelhoguga@gmail.com

UERJ

Resumo:
Levando em conta a visualidade que compõe os fluxos comunicacionais consti-
tuintes de grande parte de nossa relação com a metrópole contemporânea, em que 
medida a vida urbana atual pode, submetida a políticas em geral pautadas numa 
harmonia fictícia do “risco zero”, estar mais próxima de um sonambulismo? De 
uma estética de fachada que, sob um manto monológico, escamoteia fragmenta-
ções sociais?  A partir, então, de uma composição entre o conto “As cidade e o céu 
2” de Ítalo Calvino e trechos de minha pesquisa com piXadores, proponho com-
preensões para uma cidade que, a meu ver, tende a pôr em cena tudo.

Palavras-chave: cidade, metrópole, pixação, comunicação, visualidade

Abstract:
Considering the visuality that composes the communication flows constitutive 
of a huge part of our relation with the contemporary metropolis, how far the 
current urban life submitted to politics generally based on a fictitious harmony of 
the “zero risk” can be closed to sleepwalking? Closed to a façade aesthetics that 
bellow a monologic mantle hides social fragmentations? So, based on a compo-
sition between the Ítalo Calvino’s story “The city and the sky 2” and excerpts of 
my research with piXadores, I propose comprehensions to a city that in my point 
of view tends to put in scene everything.

Keywords: city, metropolis, pixação, communication, visuality

1. Inventando seu próprio subsolo

Também crêem esses habitantes, que existe uma outra Bersabéia no sub-
terrâneo, receptáculo de tudo o que lhes ocorre de desprezível e indigno, 
e eles zelam constantemente para eliminar da Bersabéia emersa qualquer 
ligação ou semelhança com a gêmea do subsolo. (CALVINO, 1990, p. 103)

 Levando em conta o desafio proposto pelo sociólogo Howard Becker em 
seu recente estudo chamado “Falando da Sociedade” (2009), quando sugere aos 
cientistas sociais como ele, que coloquem em suspenso o monopólio da repre-
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Faculdade de Educação 
(UERJ).



1197

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

sentação social, em favor do reconhecimento de outros gêneros de relatos, como 
a literatura, o documentário, a fotografia e o teatro, enquanto também produto-
res de conhecimento sobre o social, proponho a partir da epígrafe acima retirada 
do conto “As cidades e o céu 2” de Ítalo Calvino, dar início a este trabalho com 
uma introdução que tentará traçar uma composição entre a minha pesquisa e a 
tenacidade literária de Calvino, ambos dando centralidade ao tema “cidade mo-
derna” que me é tão caro, incluindo aí, especialmente, seus movimentos de pe-
riferização e as reverberações desses conflitos que tanto compõem o panorama 
visual-comunicacional da metrópole contemporânea. Vale dizer que o próprio 
Howard Becker já se ocupou de atribuir ao livro “Cidades Invisíveis” de Ítalo Cal-
vino (1990), o qual inclui o conto em questão, sua contribuição não apenas para 
o campo do saber literário, mas também ao urbanismo e à sociologia urbana:

Nós, cientistas sociais, apresentamos nossas idéias sobre a vida urbana 
de maneira diferente. Sabemos o que pensamos ganhar com nosso modo 
habitual de descrição: precisão, sistematicidade, o poder da abstração 
para criar classes lógicas sobre as quais as generalizações podem ser fei-
tas. O que Calvino ganhou e o que nós perdemos com as escolhas descri-
tivas mais abstratas que fazemos? Podemos aprender com ele como dizer 
sobre as cidades algo que agora talvez saibamos, mas não temos como 
incorporar isso em nossos resultados explícitos? (BECKER, 2009, p. 272)

O conto trata, então, de Bersabéia, uma cidade irmã, reflexo de outra, um 
espelho que não denuncia e nem sequer tem condições de dizer claramente 
quem está de frente para ele, quem é o reflexo e quem é o refletido.  Gêmeas 
idênticas não pela superfície, mas pelo avesso de si mesmas, reflexos subterrâ-
neos nada divisíveis, reflexo e refletido na mesma cidade. Invenção de uma gê-
mea paradoxalmente antagônica, enterrada na própria terra da que se julga refle-
xora, espelho-terra, solosubsolo, uma outra dentro da mesma, nada abaixo, nada 
acima, tudojuntoemisturado. Uma dualidade do avesso, avessada, denunciada 
como avesso, no entanto, o avesso que deveria calar-se, torna-se urrante, arre-
dio e juvenil, avesso travesso, cada vez mais visível e audível para a que se julga 
da superfície, distinta. Avesso que, ao se negar a nulidade à qual se esperava a 
rendição acovardada, ergue-se sem ser visto, escolhe para si uma vida-ensaio, 
escolhe marcar o mundo sem nem perceber que o faz com tanta força. Que tipo 
de educação ele teve? Surpreendentemente, o avesso do mundo (mal-educado 
ou sequer educado?) está definitivamente em larga escala no mundo!

O que não consigo suportar neles é a maneira com que levantam os 
olhos. [...] Que não nos deixemos induzir no erro: “não julgueis”, dizem 
eles, mas mandam para o inferno tudo o que atravessa no caminho de-
les. [..] a moral é atrelada a esses mesquinhos – conhecem muito bem a 
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utilidade da moral! É a moral que melhor permite levar a humanidade 
pelo nariz! [...] desse modo colocaram a si próprios, a “comunidade”, os 
“bons e os justos”, de uma vez por todas, de um lado, do lado da “verda-
de” – e o resto, o “mundo”, do outro. (NIETZSCHE, 2007, p. 84)

Obviamente, sem falar de Bersabéia, Nietzsche traduz aqui a mesma 
ruptura dicotômica à qual aquela cidade se auto-submeteu, ou melhor, para a 
qual grande parte da civilização moderna ocidental incessantemente trabalhou. 
Quanto a isso, em “A Parte do Diabo”, Michel Maffesoli chega a dizer que “esta 
obsessão inaugura-se no ato fundador bíblico: ‘Deus separou a luz das trevas’” 
(2004, p. 39). Bem e mal, luz e trevas, solo e subsolo – negação dependente, in-
separável, gêmeas siamesas, um mesmo poema, cidade como obra de seus pra-
ticantes. Que superfície existe sem seu próprio avesso? Que prazeres estéticos, 
talvez referendados por outros regimes de valores diferentes de certa oficialida-
de, podem ser provocados por aquilo que é do avesso?

A feiúra, valendo por si mesma, passa a constituir um prazer estético. 
Qualquer forma de poética da cidade recolhe nela os dons de se renovar. 
Assim, a percepção sensível de uma cidade, em suas mais diversas ma-
nifestações, assegura a legitimidade, a posteriori, de qualquer interven-
ção plástica feita na cidade. E os olhares dos cidadãos, confortados pelos 
dos fotógrafos, dos escritores, tiram proveito do fato da cidade parecer 
nada rejeitar. (JEUDY, 2005, p. 82)

Não à toa, o isolamento intra-terrestre da Bersabéia indigna no conto de Cal-
vino, ganhou um nome tão íntimo – cidade gêmea –, consanguinidade evidente, dis-
tância e proximidade num mesmo ritual, além do bem e do mal; o nojento enterrado 
como se fosse um jubileu ao qual irremediavelmente, de tempos em tempos, retor-
namos, constituindo o chão de onde se ergue esta cidade; uma cidade que vive neste 
equilíbrio belamente desequilibrante, entre a intimidade geminiana e o avessamento 
do indigno. Em harmonia dissonante, ela passa a ser música contemporânea em 
descompasso urbano. Imoralidades apaixonantes, prazeres nojentos, odores atra-
tores, perversões indizíveis, fabulosas desordens, encantadores crimes – tudo num 
subsolo rasgador de solo, conhecedor da arquitetura que ele próprio parece erguer 
sem ser visto e nem declarar autoria, potencializador de seu assujeitamento ao in-
visível, e nada calado, ali dentro da terra, ele trama suas mágicas erupções silencio-
sas, hábeis em não serem pegas; a cidade então, como cúmplice, como intimíssima 
amante assanhada, parece que, ao vê-los em bando por suas madrugadas, desliga 
suas luzes, se enverga em becos, esconderijos, tocas, sugere caminhos inabitados; 
mesmo em segurança de fio de navalha, ela protege seus mágicos heróis da desor-
dem, e logo em seguida, um pulso ainda se sente; da cidade, parece se ouvir um 
suspiro de alívio, de sobrevivência mágica.
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 E nesta cidade, que Jeudy, acima, disse parecer não rejeitar nada, e que 
eu gosto de dizer que põe em cena tudo, cada cultura deste abstrato “tudo”, in-
venta para si suas codificações, suas gírias e seus vocabulários também visuais 
distintivos. No entanto, em tempo de culturas transitivas enredadas, cada vez 
mais um vocabulário não consegue conviver apenas com ele, fechado em si. A 
própria cidade não permite mais que um jeito de falar, de vestir, de comunicar 
não esbarre em outros; as vozes, mesmo as que estiveram tímidas por tanto 
tempo, encontraram na metrópole tanto seu amplificador, quanto seus pedais de 
distorção. E vozes aqui, claro, não podem ser entendidas apenas no seu óbvio 
aspecto sonoro, mas incluo também, as vozes-visuais que acabam encontrando, 
pela vital radicalidade estética extrema, chances de fala a partir da dissonância 
que causam ao ocuparem o monológico murmúrio anônimo urbano no qual es-
tamos mergulhados e acostumados.

 Falo, portanto, neste trabalho dos que, mesmo vilipendiados da condição 
de autoria da cidade ficção-oficial, pareciam não ter outra saída, a não ser se apai-
xonar pelo “subsolo” que lhes coube, menos glamoroso talvez, mas não menos en-
cantador, afinal, a terra que te serve de pouso, seja lá em quais condições esteja, é 
ancestralmente acolhedora. E de lá, de onde não se tinham notícias, justamente se 
valendo da negligente invisibilidade sob a qual tiveram que inventar dia após dia o 
seu próprio e independente acolhimento, tramaram a construção espontânea da-
quilo que, sem nem darem conta, tornava-se a maior parte da mesma cidade que 
antes lhes expulsava e que continua tentando. Em todo caso, hoje parece que não 
é possível andar pela cidade, mesmo em seus recantos ainda refestelados pelos 
desejos românticos de outrora, sem ouvir em altos decibéis “TAMOJUNTOEMIS-
TURADO”, “É NÓIS!”, “É TUDO NOSSO!” e “TÁ TUDO DOMINADO”. 

2. A cidade e seus praticantes nada comportados

Figura 1 Foto retirada durante 
minha pesquisa
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  Foi então, entendendo o fenômeno da pixação1 de rua como força signi-
ficativa para se repensar este projeto fragmentado de cidade, no qual, sem dú-
vida, a maior parte de nós habita, mas que, no entanto, parece encontrar na sua 
mais atual versão, ou seja, na inchada metrópole comunicacional contemporâ-
nea, uma antítese saudável, uma prova inevitável da inseparabilidade entre solo 
e subsolo em íntima contaminação, que conduzi minha pesquisa de mestrado já 
concluída. Foi durante este trabalho, então, que conheci uma série desses seres 
que, nascidos onde se imagina subsolo e, portanto, possuidores de outros sabe-
res, outras experiências e outras estéticas pouco ou nada reconhecíveis pelas 
monologias do solo emerso, ainda assim, impulsionados por esta nova versão de 
cidade que não tem mais certeza sobre suas fronteiras geográficas ou simbólicas 
outrora mais bem instituídas e que hoje tendem a invisibilidade, ousam atraves-
sar tanto lá quanto cá (dualidade que neste trânsito nômade tende a se desfazer), 
atribuindo de cara à cidade, sua inteireza constitutiva e inescapável. É claro que 
tal atravessamento não é inédito, afinal, dia após dia, uma multidão de gentes o 
faz, no entanto, quase sempre sob o manto de bons “prestadores de serviços”. 
Já a meninada piXadora, enquanto protagonistas desta pesquisa, se autointitu-
lando-se ratos, ousaram, sem em momento algum negar o odor de subsolo que 
densamente os constitui, ocupar redutos nobres do solo emerso nos quais eles, 
incluindo, claro, seus outros saberes e outras estéticas, não eram esperados por 
inteiro, a não ser sob a forma da adequação e do deslumbramento.

 Será, portanto, sempre amparado por trechos de minhas conversas com 
os piXadores, documentadas durante minha pesquisa de mestrado, que preten-
do, daqui em diante, tecer reflexões acerca do comportamento urbano desta ga-
rotada que, mergulhados numa íntima relação, tão rara para a maioria, com a 
metrópole contemporânea e sua visualidade, parecem sugerir alternativas de 
vitalidade a um cenário onde o que mais se espera e o que mais se induz é o 
conforto do “vagar” sem risco. 

Escolhi para este artigo em especial, duas características marcantes de 
tais jovens (mesmo que muitos nem sejam mais tão jovens assim, aqui a juven-
tude tem muito mais a ver com o conceito de “juventude dilatada” proposto por 
Canevacci (2005) que por qualquer etariedade categorizante), importantes no 
sentido de influenciarem, de certa forma, a produção de novas maneiras não só 
de olhar a cidade, mais do que isso, de caminhar por ela, conhecê-la em confu-
são com o próprio corpo, em suma, de vivê-la intensamente. Em primeiro lugar, 
uma enigmática força de atração exercida sobre estes jovens por locais que, a 

1 Deixarei, durante todo 
o percurso textual, a 
palavra e piXação com “X” 
maiúsculo, em simpatia 
à mesma utilização de 
Canevacci em Culturas 
eXtremas (2005). “Em 
suma, o X, pouco a pouco, 
tornou-se uma espécie de 
ideograma que, em virtude 
da fonética inglesa (X = 
ecs), acabou por incor-
porar o timbre sonoro do 
irregular.” (p. 44)
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um olho “bem” educado, deveria ser evitado, justamente por ser pouco habitado, 
pouco iluminado, invisível, cheio de riscos e perigosos imprevistos, em suma, 
morto para a ocupação e vivo como ameaça. Para estes locais, são atraídas, como 
prova da rebeldia de uma vida irregrável, a vitalidade e a coragem de uma meni-
nada que, produzindo uma estética ameaçadora, por ser confortavelmente no-
meada de criminosa, assumem, cheias de saúde, o paradoxal papel restaurador 
de fluxos de emoção, atribuindo, assim, ao termo “destruição” um desconcer-
tante valor positivo, dificilmente digerido por aqueles que têm a “ordem” como 
cabresto da vida. Seria o “mal”, o fora da lei, o criminoso capaz de produzir uma 
estética tão intensa que possa, inesperadamente, atribuir vida e restaurar pulsos 
a locais da cidade já completamente abandonados? 

 Em segundo lugar, o que me chamou muita atenção foi a capacidade de 
misturar velocidades diferentes de atuação. Da rapidez da escalada à eXtrema 
sutileza e lentidão das escoltas2; da habilidade em alcançar, dentro de poucos 
segundos, o terceiro andar à lentidão na hora de pôr o nome, afinal de contas “só 
vou lá uma vez, então tem que ficar perfeito” (Nuno em conversa3). Um momento 
representativo para mim foi quando, seguindo de carro a moto de Nuno e Vuto a 
caminho de uma das missões4 por mim filmadas, ficava evidente a muito maior 
importância das escoltas e das histórias de cada nome posto. Enquanto eu ficava 
na ansiedade de chegar logo ao local da ação e da filmagem, eles mantinham, 
mesmo com o trânsito livre da madrugada, a moto em seus máximos 20km/h, 
afinal de contas, era preciso distrair a educação do olhar para frente, em favor 
de um olhar procurador, sem trajeto, ao lado, acima, em diagonal, em suma, um 
olhar oblíquo que possa captar toda a arquitetura onde, a despeito da aparência 
sem vida das paredes para a maioria, as histórias mais intensas de suas vidas 
e das de seus amigos estão estampadas, abandonando quase sempre as mãos 
do guidão da moto para apontar com mais precisão de onde vem cada uma. 
Enquanto eu só pensava na ação e nos perigos que eu estava prestes a correr, 
o processo e o trajeto até ela pareciam muito mais interessantes para eles. De 
fato, quem arteia sobre a cidade a vive e a usa muito mais confortavelmente, na 
pegada, que quem, como eu, a estuda. 

 Retomando a lentidão da escolta, outra prática muito comum e que torna 
o conhecimento acerca da cidade em todos os seus confins mais distantes de 
seus centros óbvios, turísticos ou geográficos é a tomada, ao acaso, erratica-
mente, de seus meios de transporte, em especial, no Rio de Janeiro, do ônibus. 
Muitas vezes, essa meninada, contrariando todos os padrões de uma educação 

2 Nome dado pela meni-
nada à atividade de andar 
pela cidade em busca dos 
melhores locais para “es-
pancar” os seus nomes.
3 Sempre que forem cita-
ções retiradas a partir de 
entrevistas feitas por mim 
durante a pesquisa, virá 
referenciado desta manei-
ra – nome do entrevista 
somado a inscrição em 
conversa. Justamente por 
não terem sido entrevistas 
com perguntas muito bem 
amarradas e projetadas, 
mas conversas confor-
tavelmente vinculadas a 
um nível de programação 
baixo e simpático a mu-
danças e imprevistos.
4 Nome dado às saídas 
com objetivo de pixar.
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urbanística, se dirige ao ponto de ônibus, pega o primeiro que vier, não impor-
tando para onde vá, e desce no ponto final. Assim, sem mapas, com receios, mas 
sem pudores espaços-temporais normalmente tão bem inculcados pelos apa-
rentemente inofensivos muros bem limpos, eles tornam-se, mesmo sem nunca 
terem ouvido falar nesta palavra, errantes, num jogo bem humorado em que, 
através destas idas e vindas, as dualidades orientado/desorientado, perdido/en-
contrado, controle/descontrole perdem sua clareza, a cidade se dilata, ganham 
uma vulgaridade, uma corporeidade, uma simpatia ao caótico do vivido que, a 
meu ver, dão à cidade sua chance de continuar pulsando. Eis então o cotidiano 
fazendo seu papel, a vida em suas reinvenções não dando muita trela para as 
ordens e leis que, para desconforto dos que as tratam como universais, vindas 
de cima, surgem de dentro deste caos, vêm da vida e, consequentemente, são 
dependentes dela para sobreviver. Neste sentido, “os urbanistas indicam usos 
possíveis para o espaço projetado, mas são aqueles que o experimentam que os 
atualizam.” (JACQUES, 2008, p. 52)

Talvez a característica mais evidente da errância seja a experiência de 
se perder, ou, como tão bem disse Walter Benjamin, da educação do se 
perder. Enquanto o urbanismo busca a orientação por meio de mapas 
e planos, a preocupação do errante estaria mais na desorientação, so-
bretudo em deixar seus condicionamentos urbanos, uma vez que toda 
a educação do urbanismo está voltada para a questão do se orientar.” 
(Ibidem, p. 53)

Sendo este um seminário de culturas visuais, e sendo meu assunto prin-
cipal a cidade, a piXação e seus fluxos de comunicação, seria, a meu ver, uma 
falha, deixar de abordar uma comparação com a publicidade enquanto ocupante 
oficial de nossos trajetos. Neste sentido, os piXadores parecem entender logo de 
cara aquilo que os setores de marketing das grandes empresas também sabem 
muito bem, ou seja, se vêem diante de um ambiente onde comunicar visualida-
des parece significar uma ansiedade vital de ver e ser visto.

Se na metrópole contemporânea, nem só a do visual, mas uma metrópole 
mais dissipada, mais líquida, corre, como nunca correu, um complexo fetiche 
pela comunicação, é imprescindível darmos conta de que estamos todos enreda-
dos e, mais do que isso, atravessados por ele. De todo modo, como de costume, 
estamos falando de forças que, apesar de serem comuns, ganham intensidades, 
pesos e alvos diferentes mediante a autorização. Por que o alvo dos outdoors são 
as vias expressas, as ruas principais? Por que grande parte dos prédios empre-
sariais possuem, em seu topo, gigantescas luzes de neon com suas marcas? Por 



1203

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

que os vagões dos trens estampam, hoje, uma série de materiais publicitários? 
Por que os caminhões de transporte carregam, em suas caçambas, as marcas 
dos que lucram com isso? Por que até os vidros traseiros dos taxistas já ganha-
ram função imagética?

Pois bem, agora até os edifícios mais elegantes, ou melhor, mais inscritos 
nas novas tendências, decidiram usar sua marca, assinalar sua griffe, 
como qualquer outro objeto. [...] a subjetividade dos edifícios, deve ser 
marcada, de forma bem visível, exposta aos ventos da comunicação ur-
bana. (CANEVACCI, 2004, p. 194)

Convivemos muito bem com tudo isso, não? Dividimos até, muitas vezes, 
os mesmos desejos de visibilidade e de reconhecimento, ou não? O quanto há de 
piXadores em todos nós?

– A pixação é um marketing, teu nome precisa estar em todos os lugares, 
não importa como. Os grandes nomes de marketing da década de 80 
eram a Coca-Cola, como até hoje, Rangler, então, qualquer bairro que 
você fosse tinha uma loja com essas marcas, então, a piXação é a mesma 
coisa. (TATÁ em conversa)

Enfim, e os prédios sem neons? E as janelas antes do topo? E as pedras ao 
nível do chão? E as esteiras (portas de metal) das lojas somente vistas à noite e 
aos domingos? Isso tudo, caso escapasse ao fluxo comunicacional intenso, mor-
reria. Porém, como eu disse, nada escapa! A morte não parece ser opção no 
mundo da visualidade; mesmo em meio a tanta efemeridade, ocupá-la, faz-se 

Figura 2 Foto tirada durante minha pesquisa
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vida, faz-se visus no instante que reclama o agora. Fetiches visuais no ar, atrato-
res democratizados, mas apenas para os autorizados? Que habitantes da cidade 
são esses que, mesmo descorporificados, não encontráveis, têm o direito de ocu-
par e serem autores deste intenso fluxo comunicacional urbano, ou melhor, do 
ingrediente mais atuante em nossas vidas de citadinos?

– Eu acho que todo publicitário, todo pessoal de marketing, queria ser 
piXador. Se você parar para analisar, estamos vendendo nossa marca 
sem pedir, imagina se o publicitário pudesse pôr o seu outdoor, com a 
marca dele, em qualquer lugar, em cima da janela do terceiro andar sem 
pedir autorização. Então, olhando a piXação comparando com o marke-
ting, nós somos privilegiados, nós temos a cidade inteira para a gente 
colocar nossa marca. Para ele, sai muito mais caro, publicitário nenhum 
vai ter a liberdade que o piXador tem. Errado ou não, deixando ou não, 
proibindo ou não, o piXador vai botar a marca dele. Acho que o pessoal 
da mídia deve ter um ciúme e uma inveja danada do piXador, porque a 
marca dele está saindo no jornal, está aparecendo, sem pedir autoriza-
ção para ninguém. Meu nome é minha marca. Meu marketing pessoal 
feito onde eu quero. Já apareceu em horário nobre, no Jornal Nacional, 
no RJ TV. Merchandise sem pagar nada a ninguém. A desvantagem é 
que a gente não ganha nada. O lucro é só para o ego, muito pessoal, é 
isso aqui, de repente, é ver você vindo aqui conversar comigo. Se eu não 
fosse piXador, eu não estaria aqui conversando com você. Se tivesse que 
ganhar dinheiro ia perder o brilho, ia perder o glamour. O glamour está 
no underground. Isso é o legal. Se alguém quiser me dar dez reais para 
eu pôr um nome, não ia ser legal, ia perder o brilho. (HAIR em conversa)

 Agora imagine uma cidade, cujo projeto moderno retirou de uma série de 
outras estéticas periferizadas o direito de ocupá-la enquanto sua praticante, ou 
seja, que escolheu quais heranças culturais seriam mais legítimas a ocuparem 
a posição de autores de sua arquitetura, de sua aparência, passando agora a ser 
ocupada goela abaixo por algo tão íntimo como um nome, não o do RG, mas um 
inventado por você. A cidade, assim como a Bersabéia de Calvino, se revela, por-
tanto, acolhedora daquilo que constituiu durante tanto tempo o seu avesso.

– Meu corpo é um mapa de cicatrizes, esta no pé é a Avenida Brasil, já 
esta aqui no punho é São Gonçalo. (Nuno, em conversa)

– Aquele meu nome não é só um nome, é uma lembrança. Quando passo 
por lá, lembro como foi, quando foi, com quem foi, lembro dos amigos. 
(Flit, em conversa)

 Fica evidente a complexificação do espírito, da alma da cidade para esta 
meninada, ela assume-se em uma mistura corpóreo-visual. Não se sabe mais 
distinguir muito bem onde termina o corpo e onde começa a cidade, mesmo em 
nível de representação. Andando pela cidade, vendo seus nomes, seu corpo se 
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emociona, a lembrança de momentos, a nostalgia te arrepia, enquanto, sozinho, 
revendo seu corpo, a cidade se expõe em um mapa cheio de fluxos, sempre vivo, 
em intensa construção. Intensa por ser feita com e a partir da dor. De todo modo, 
aqui, a dor não é, de forma alguma, negativa, torna-se uma honra, uma prova, 
um diploma de conhecimento da metrópole. E é desta maneira, com outros ma-
pas e outras placas, que o conhecimento da metrópole se modifica, ganha ma-
trizes alternativas, referências criminosas. Placas que desconfortam, justamente 
por flagrarem uma ignorância de quem não compartilha com tal conhecimento; 
placas somente para quem, de fato, está mergulhado neste mundo onde o fluxo 
simbólico-comunicacional-visual é ininterrupto.

– É outra referência cara. Eu nem preciso saber os nomes das ruas. Ex-
plico de outra forma – ‘é aquela rua que o FYT colocou o nome junto com 
o Digo em 2006, lembra? Aquele de branco fosco. (Nuno, em conversa)

– A cidade e a rua representam liberdade de expressão do que realmente 
o ser humano pulsa de vida. Eu acho que se a cidade fosse só concre-
to, paredes pintadas de cores simétricas, sem sentido, seríamos robôs 
numa cidade andando em carros. (Wrangler, em conversa)

– É um fenômeno que imprime na cidade uma emoção. Diferente de sim-
plesmente ter todas as paredes lisas. Tem um diferencial, dá um aspecto 
mais humano àquela selva de concreto. Nesse ponto, acho que de certa 
forma enriquece. Não digo que enriqueça esteticamente, mas ele coloca 
um pouco mais de gás nesse ambiente urbano. (Celacanto, em conversa)

 Percebo, aqui, uma relação muito próxima, quase misturada, entre as 
idéias de risco, graça e vida diretamente vinculadas a esta vital criminalização, 
no bom sentido (se é que é possível), desta pedagogização do acontecimento 
urbano, uma vez que o comportamento, sempre dentro do que está estabelecido 
como lei hoje, dá ao uso da metrópole um lugar muito limitado, para não dizer 
sem graça, frente à profusão dos fetiches comunicacionais nos quais estamos 
mergulhados. Afinal de contas, da transformação da cidade industrial à atual 
metrópole comunicacional, o que se viu foi uma ebulição das possibilidades de 
seu uso, em especial de seu uso visual-performático. Neste sentido, a entrevista 
com Celacanto foi significativa, uma vez que, já no final da década de 70, a cida-
de, para ele, ganhava justamente este valor do uso comunicacional:

– A cidade para mim eram só telas, e eu procurava a melhor tela, onde 
eu pudesse estampar a minha marca. Então, eu não estava nem aí para o 
trânsito, para o urbanismo, para nada. Eu olhava funcionalmente, onde 
eu iria colocar a minha marca de forma que as pessoas vissem melhor. 
(Celacanto, em conversa)
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 É neste sentido que a pesquisadora italiana Daniela Luchetti, ao estudar a 
produção da escrita sobre os muros, chamada por ela de aerosol art, afirmou que 
a linguagem do piXador está articulada ao complexo sistema urbano, se reinven-
tando em continuação, “desarticulando até as regras da comunicação para des-
vestir a cidade do sonambulismo habitual que parece tê-la agarrado inexoravel-
mente.” (2001, p. 78). Retomando, o professor Massimo Canevacci – que dedicou 
grande parte de suas pesquisas antropológicas às transformações das cidades, 
sempre de uma maneira destemida em relação às invenções morais – chamou 
estas formas alternativas de apropriação da força comunicacional da metrópole, 
de interstícios, os quais seriam, em suas palavras, “as margens internas no tecido 
urbano, frequentemente invisíveis.” (2008, p. 35). Aproximando-se ainda mais da 
epistemologia aqui abordada sobre o fenômeno da piXação, Canevacci afirma:

O Interstício faz parte da experiência metropolitana, ele é o elemento 
significativo para aqueles sujeitos que – ao invés de tornar-se uniforme 
aos lugares ou vagar entre os espaços – criam zonas mutantes através 
do próprio transcorrer com um corpo-panorama que somatiza códigos 
ainda invisíveis, mas que podem produzir sentido. (2008, p. 35)

3. Bersabéia metaforizando nossas cidades-tudo 

Enfim, são estas produções estéticas desafiadoras de nossas certezas que 
me fazem pensar que estamos chegando cada vez mais perto dos limites do “ou” 
tão presente nos desejos separatistas da Bersabéia emersa. As cidadelas demar-
cadas pelo “ou” parecem que, pelo avesso, tendem a retomar seu arcaismo do 
“e”.  Por mais que ainda refestelemos por aí o romantismo do “ou”, a metrópole, 
dia após dia, nos impõe doses cada vez maiores de “e”, indelevelmente marcada 
na visualidade de seu dia a dia. “Es” que vêm mais ainda destes autores nôma-
des que parecem não se satisfazerem com o “ficar em seu devido lugar” e que 
enquanto você ou os teme ou teme por eles, eles não temem muita coisa. “Quem 
não deve não teme” diz a sabedoria popular. Portanto, se a cidade, em sua oficili-
dade-fictícia, lhes deve tanto, há de temê-los. Já eles, que por acaso encontraram 
a cidade no meio do caminho, e nada lhe devem, a ocupam como se ao mesmo 
tempo a vissem pela primeira vez, mas tivessem consciência de quais os perigos 
do seu jogo. Sem grandes temores, mas também sem cair na ingenuidade, a ci-
dade em sua pratica cotidiana os recebe de maneira assanhada. Cidade-TUDO.

Se uma produção estética ilegal pode ser emancipação? Para eles, viver 
é mais importante que responder estas perguntas. E para nós, que adoramos 
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intuir respostas, o que fazer? Enfim, intuo que as melhores respostas virão de 
outros vocabulários, outras visualidades, daquelas mais difíceis de serem com-
preendidas pela academia e seus regimes de verdade. Cidade-TUDO que, conta-
minando a Academia-TUDO, só pode conduzir esta a um estado de consciência 
das limitações de sua amplitude e de seus alcances, inevitavelmente se entendo 
ignorante e ingênua diante de tanta coisa.

Acho, então, que o próprio cenário não permite mais que a Bersabéia não 
sinta seu subsolo em seus pés, que o Leblon sobreviva sem ouvir o Funk, que o 
Cristo Redentor permaneça sem o pixo5, que o carro Blindado te assegure qual-
quer intocabilidade, que o Shopping Rio Sul não seja invadido pelos Sem-Teto6. A 
cidade é irônica e não permite mais que não sejam mais vistos.  No entanto, ocu-
pantes de uma posição bem inserida, nós, seres bem amparados por uma cidade 
que nos parece tão acolhedora e inofensiva, quase que natural legitimadora de 
nossa posição de autores das transformações sociais-visuais que entendemos 
serem “boas”, precisamos, a meu ver, nos por em suspenso. Para tanto, toman-
do, então, estas produções juvenis desautorizadas que tomam não só o Rio de 
Janeiro, mas absolutamente todas as grandes metrópoles do mundo e ainda as 
nem tão grandes assim, pergunto: será que o mundo já não está sofrendo as 
mais eficientes transformações sociais, mas que, no entanto, correm a nosso 
despeito e revelia? Será o Cristo Redentor carioca limpo, apagado no cotidiano de 
sua própria mesmice monológica, de fato, um agente de coesão social? Ou será o 
nome da molecada em seu rosto antes inatingível, uma ação que o atualiza diante 
de uma cidade cuja visualidade-praticante parece deixar cada dia mais evidente 
que não aceita mais o papel de “se colocar em seu lugar”?

Finalizando, qualquer arqueologia quanto à figura da cidade, perceberá 
sua origem turva, sua evidente vocação à pluralidade. Antes era o pixo, e só de-
pois veio o muro branco.
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LIVRO DE IMAGEM ‘CENA DE RUA’ DE ANGELA-LAGO:
NOVOS OLHARES PARA ANTIGAS QUESTÕES
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Resumo
Neste trabalho trazemos algumas reflexões acerca do livro de imagem da artis-
ta plástica mineira Angela-Lago, denominado Cena de Rua. Em sua narrativa 
visual, a artista trata poeticamente da questão de crianças em situação de rua. 
A composição imagética, o domínio técnico, o projeto gráfico e o apurado senso 
estético da artista foram elementos essenciais na construção de uma das obras 
de literatura infantil mais premiada no mundo.  Pautada na imagem, a artista re-
toma antigas questões da realidade urbana e nos conduz em sua narrativa visual 
e faz-nos olhar de outro modo, pelo viés da infância. 

Palavras-chave: Livro-de-imagem;literatura infantil; Angela-Lago; narrativa visual

Abstract
This work brings some thoughts about the image book Cena de Rua produced 
by Angela-Lago, artist from the State of Minas Gerais in Brazil. She addresses 
the issue – children living at the streets - through a visual narrative.  Careful ima-
gery composition, use of technical skills, efficient graphic design project, and a 
great aesthetic sense of the artist are all evident in the construction of this piece 
that is one on the most prized children’s literature in the world. Based on image 
attributes, the artist brings back old urban issues perceived from the childhood 
point of view.    

Keywords: Picture book; children’s literature; Angela-Lago; visual narratives

Introdução

A presença de imagens em livros de literatura infanto-juvenil tem papel 
importante na constituição de significados entre a literatura e o leitor. A imagem 
convida o leitor a manusear um livro, assim como um título inusitado de um livro 
também pode fazê-lo. A imagem nos comunica, ainda que não tenhamos a inten-
ção de sabê-lo. Ao contrário de um texto literário, que exige conhecimento prévio 
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de uma língua para sua leitura, a imagem pode ser apreendida apenas com um 
passar de olhos e mesmo assim fixar-se na mente de quem vê.   

Tratamos da imagem presente nas obras de literatura infantil. Nosso escopo 
consiste na elaboração do chamado Livro de Imagem, gênero no qual sua narrativa 
se dá, sobretudo, a partir da composição de imagens em sequência narrativa.

Este trabalho representa um recorte da pesquisa desenvolvida no mestra-
do junto ao Instituto de Artes da Unicamp, na área das artes visuais, fomentada 
pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Nesta 
pesquisa buscamos compreender os modos de criação de narrativas visuais, 
a partir do relato de três artistas plásticos brasileiros que produzem livros de 
imagem. Para esta apresentação trazemos um dos livros o qual estudamos seu 
processo de criação: Cena de Rua.  

A artista e seu processo de criação

Angela-Lago é, no cenário da literatura infantil, uma das autoras mais res-
peitadas, tendo como especificidade o fato de ser uma exímia ilustradora.  Tendo 
trinta anos de experiência como autora/ilustradora, Angela-Lago recebeu diver-
sos prêmios na área, tendo seus livros publicados em diversos países. Por três 
vezes, foi candidata brasileira ao prêmio Hans Christian Andersen de Ilustração, 
promovido pelo International Board on Books for Young People (IBBY).

Realizamos entrevista1 com a artista na qual ela discorreu sobre seus proces-
sos de criação e sua concepção de literatura infantil. Todos os demais ilustradores2 
entrevistados se referem à Angela-Lago como alguém com muito conhecimento, 
tomando-a como referência na luta pela valorização da categoria, seja em questões 
de qualidade artística e estética, seja pela luta por melhores remunerações dos ilus-
tradores, por questões de qualidade de impressão, tempo de criação, etc. 

Sua narrativa sobre seus processos criativos mostraram-nos uma artista 
inquieta, que busca, através de sua experienciação artística, dialogar com ques-
tões concernentes ao universo do ser humano, como sentimento do amor, do 
envelhecimento, amizade, etc., bem como de reescrever contos tradicionais. An-
gela explora os temas assim como o faz com as técnicas. Aquarela, acrílica, óleo, 
photoshop, tablet, fotografia são algumas das estratégias da artista na construção 

1 Entrevista realizada 
em Belo Horizonte em 
05/12/2008, coletada por 
áudio e vídeo.
2 Os demais artistas os 
quais seus processos de 
criação são nosso objeto 
de estudo são Graça Lima 
e André Neves.
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de suas imagens, nas quais fica evidente o domínio da técnica na composição 
dessa imagem. Conforme o artista percorre sua trajetória artística percebe que 
a técnica corresponde ao fazer manual, que pode ser aprendido por qualquer 
pessoa, na cultura em que vive, expressando, assim, certas vivências pessoais 
que se tornaram possíveis em determinado contexto cultural. 

Para Ostrower, a técnica representa um instrumento de trabalho, que o 
artista precisa conhecer e dominar com plena soberania, mas nas obras de arte, 
as técnicas acabam se tornando invisíveis sendo absorvidas inteiramente pelas 
formas expressivas. (1990:18).

Outro ponto relevante no processo de criação da artista é a compreensão 
do livro enquanto suporte, enquanto substrato da imagem. Angela se apropria 
do projeto gráfico na construção dos significados de seus livros, ampliando as 
possibilidades de criação de sentidos com a literatura. 

A composição de elementos que desencadeiam uma narrativa exige um 
conhecimento prévio das estruturas plásticas necessárias, como domínio técnico 
do fazer artístico, forçosamente. Não obstante, a complexidade da estruturação 
narrativa, pensando em imagens em sequência narrativa, consiste em um compli-
cado trabalho de artista, detentor de um planejamento espacial, um apurado senso 
estético, um humor refinado, consciência de seus propósitos educativos, etc. 

Cena de Rua: só mais um dia, em uma esquina 

O livro brasileiro Cena de Rua é um dos livros de literatura infantil mais 
premiados no mundo, sendo o único livro brasileiro escolhido na seleção da Abra-
ms Press, de Nova York, dentre os quinze melhores livros de imagens do mundo.

Na composição de imagens narrativas, os artistas inserem elementos que 
buscam construir significados de leitura, que sustentem a narrativa por imagem. O 
signo está implícito na composição da imagem e exige um olhar mais atento para 
que ocorra a significação. Alguns elementos inseridos durante o processo de cons-
trução da obra são calcados intencionalmente por eles nas imagens, com a clara 
distinção que o fazer pode ocasionar/direcionar a leitura da imagem, conduzindo o 
olhar do leitor. Compreendemos, no entanto, que o artista, quando da produção de 
suas obras, deixa marcas de diversas naturezas na obra sem que esteja necessaria-
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mente consciente destes gestos. As ‘aberturas’ presentes nas imagens convidam os 
leitores a buscar significados que condizem com sua própria experiência de vida. Os 
signos têm seus significados firmados no contexto sócio-cultural, mas eles podem 
ter sentidos diferentes de acordo com sujeito. Vygotsky (2000) distingue dois compo-
nentes do significado: um deles é o significado, propriamente dito. O outro aspecto 
é o sentido. Milhões de pessoas que falam português compartilham o significado de 
termos da língua portuguesa, a partir da generalização. No entanto, o sentido corres-
ponde ao significado da palavra aliado à experiência vivida em cada subjetividade. 
Deste modo, o termo rua, por exemplo, tem sentidos diferentes para uma pessoa 
que a tem apenas como um lugar de passagem: um para quem por ela passa de 
carro e outro àquele que por ela passa a pé; sentidos diversos de uma pessoa tem 
a rua como moradia.  

O livro Cena de Rua narra, por imagens, o cotidiano de um menino em 
situação de rua, que vende algo no semáforo. Trazemos neste trabalho cinco 
imagens desta narrativa visual que é composta por um total de onze imagens.

É noite, cercado por quatro carros verdes com faróis acesos, um menino 
verde ao centro, com uma caixa com três bolinhas dentro. O menino olha assustado 
para um motorista vermelho, que revida o olhar de modo agressivo (ilustração 1).  

 O uso intencional da cor é empregado como recurso narrativo na ca-
racterização dos personagens e na ambientação do espaço da cena, como pode 
ser observado no início da narrativa. O menino é verde e usa roupas em tons 

Ilustração 1- 1ª página dupla
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de azul. Tem as pernas tortas e o pescoço inclinado. Não existem delimitações 
claras entre os elementos da composição, de modo que se mesclam as frontei-
ras entre o menino e os carros e o escuro da noite. A imagem sem contorno nos 
remete à falta de visibilidade própria da noite.  

Nesta primeira imagem, composta por página dupla, pode-se observar 
que a artista se apropria da dobra do meio da folha utilizando-a como um su-
porte para a narrativa. Esta dobra representa, normalmente, um empecilho para 
o ilustrador, já que a imagem será cortada ao meio. Angela estrutura a imagem 
de modo que a dobra coincida com as articulações do menino, as quais, no mo-
vimento de leitura do livro, a imagem plana desloca-se dando vida ao menino e 
contribui com a sua atuação na história.

Embora ambos os personagens sejam proporcionais o homem, por ser 
vermelho, é sobressalente e toma o foco da imagem. O olhar entre os dois é pon-
to alto da imagem, entre a acusação e o medo, o de dentro e o de fora, o motorista 
e o pedestre, o adulto e a criança. 

Assumindo esta dobra da página, a artista a utiliza como recurso de identi-
ficação com o leitor, como pode ser observado, também, na imagem abaixo (ilus-
tração 2). No movimento de leitura, as laterais se fecham e encurralam, ainda 
mais, o menino entre os carros. Do mesmo modo que aproxima os personagens 
do leitor, levando à ideia de identificação, como se o leitor estivesse ao lado os 
demais personagens, entre o motorista e seus cães.

 

Ilustração 2- 2ªpágina dupla
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O uso da cor nesta imagem (ilustração 2) nos remete a constituição dos 
personagens. A motorista tem a mesma cor que os cães, seus dentes são pontia-
gudos, recursos estes empregados como uma forma de aproximação da condi-
ção de animalidade; ela é um animal agressivo, assim como os cães.  Os carros 
nesta imagem se diferem da anterior, sendo amarelos. 

No decorrer da narrativa confrontamo-nos com algumas situações as quais o 
menino vive em seu cotidiano, na situação suscetível a que se encontra. Na sequên-
cia da narrativa visual, uma mulher rouba um dos objetos os quais o menino vende 
na rua.  Em nenhuma das imagens a artista colocou a presença de um semáforo 
para localizar a história. No entanto, no uso das cores, a artista emprega nos objetos 
que o menino vende as cores referentes à convenção das cores do trânsito. 

 O emprego da cor nas imagens seguintes representa os sentimentos que 
permeiam a situação. Se nas imagens anteriores (ilustrações 1 e 2 ) as mati-
zes avermelhadas eram utilizadas nos momentos negativos, nos personagens 
‘maus’, vemos na próxima imagem (ilustração 3) que a personagem da vez tem 
traços dessa matiz, mas também tem variações de cor entre azul e verde - que 
são as cores do menino. O uso da dobra da página é utilizado nesta página que, 
no movimento da leitura, estabelece o que é dentro e o que é fora do carro. Ve-
mos uma senhora avermelhada, com roupa azul, com colar de pérolas, anéis, 
brincos e de posse de uma bolsa a qual segura firme junto ao corpo. Ela  olha 
de lado para o menino, desconfiada . O medo de ser assaltada, o preconceito, a 
ostentação, a riqueza, estão do lado de dentro, no canto esquerdo, enquanto a 
curiosidade, o espanto, a pobreza, estão na rua, do lado de fora do carro. 

Ilustração 3-3ª página dupla 
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Passível de especulação, já que a condição de carência financeira é evi-
dente deste o início da narrativa, a carência afetiva é outro ponto levantado nesta 
narrativa visual. Por que uma criança está na rua a esta hora da noite? Onde 
está sua mãe? São questões que fazemos quando nos deparamos com situações 
semelhantes. A próxima imagem (ilustração 4) nos dá indícios de que algo mais 
ocorre na vida deste menino. 

A composição se assemelha à estrutura da ilustração 3, na qual o menino 
está olhando para dentro de um carro.  Talvez seja o mesmo carro no qual duas 
pessoas estão sentadas no banco de trás, já que os interiores dos veículos se 
assemelham.  Nesta imagem, o menino se defronta com uma situação que lhe 
causa melancolia: uma mãe carrega um bebê, no qual ambos experienciam um 
momento de puro afeto, tendo uma atmosfera sublime. O menino tem a face 
triste, está pasmado com o que observa, podemos imaginar seus pensamentos 
neste momento de contemplação.  Os tons frios nos levam a sentimentos mais 
amenos, a considerar a mãe e seu filho como pessoas boas, ainda que estejam 
alheias à condição do menino. 

No desenvolvimento da narrativa nos encontramos imersos nesta dura 
realidade a qual nos identificamos e nos projetamos na intenção de supor os 
sentimentos que perpassam a vida desta criança. Cansado, com fome, o meni-
no pausa seu ‘trabalho’ e se vê forçado a comer aquilo que lhe daria dinheiro 

Ilustração 4- 4ª página dupla
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(ilustração 6). À esquerda da imagem, podemos visualizar a vitrine de uma con-
feitaria e o menino comendo uma das frutas que tentava vender. Seu rosto não 
demonstra alegria em comer, ou não demonstra alegria em comer o que está 
comendo. Teria ele querido comer um dos bolos? A composição da imagem su-
gere que sim. 

No canto esquerdo da imagem o menino sentado no meio fio, em uma es-
quina, à frente de uma confeitaria. Na lateral direita, um carro com dois ocupan-
tes observam o ocorrido. Um deles, com a mão na boca, olha pra cima, fugindo 
o olhar. O outro olha para o cachorro do centro da imagem que atravessa a rua, 
de encontro ao menino.  Toda a atmosfera que os circundam tem tons averme-
lhados, assim como os carros e seus ocupantes. 

O cachorro que se aproxima do menino em nada se assemelha aos de-
mais cachorros da narrativa. O cachorro tem as cores do menino e seus dentes 
não estão protuberantes. As cores semelhantes buscam comparar menino e ca-
chorro? Estaria o menino na condição de animalidade, de abandono tal qual um 
cachorro de rua? Suas ações demonstram que seus sentimentos são elevados, 
já que na continuidade da narrativa ele compartilha com o cão aquilo que é seu 
(único?) sustento, suas frutas.

Sintetizando a sequência desta narrativa visual, o menino rouba um em-
brulho de um carro. Suas condições de vida o levam a roubar?  Talvez lhe pareça 
o único modo de sobreviver na rua em uma grande cidade. Os passageiros do veí-

Ilustração 5- 5ª página dupla



1217

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

culo, apavorados diante da ameaça que representa o menino, sentem-se acuados, 
embora tenham muitos pacotes os quais o menino rouba um para si: um presente 
embrulhado; seria de aniversário? Saberia o menino o que é ganhar um presente 
de aniversário? Num beco escuro e escondido, no vão de qualquer prédio, de qual-
quer cidade, o menino abre ‘seu presente’ e o mesmo cotidiano lhe é presenteado 
novamente, uma caixa semelhante à que ele tinha em mãos no início da narrativa.

Finalizando a sequência narrativa, a artista nos brinda com a mesma ima-
gem que esta história iniciou. O ciclo se encerra, mas ele nos diz que tudo será 
iniciado novamente. O cotidiano do menino não será alterado substancialmente. 
Amanhã estará ele suscetível às mesmas situações as quais ele se defronta em 
sua rotina na rua.  

O fazer artístico, Angela-Lago e sua ‘Cena de Rua’

A sensibilidade da artista em relação às crianças que vivem em situação 
de rua nos conduz através de suas impressões calcadas na composição das ima-
gens de sua narrativa visual. A narrativa mobiliza sentimentos, fazendo com que 
nos identifiquemos com as personagens, nos sensibilizemos com a situação na 
qual o menino se encontra, nos revoltemos com as atitudes que os personagens 
que se relacionam com o garoto têm, nos envergonhemos aos nos identificar-
mos com estes mesmos personagens, tendo os mesmos sentimentos. 

Angela-Lago teve intencionalidade ao construir esta densa narrativa vi-
sual. Ela vive em uma grande cidade e se depara com situações semelhantes 
cotidianamente, assim como muitos de nós. O modo que confrontamos com esta 
situação se altera com a constância dos fatos: todos os dias vemos a pobreza, 
vemos pessoas vivendo de modo inapropriado, passando fome, usando drogas, 
etc. No entanto,  esta  repetição, aliada à sensação de impotência,  tem efeito ba-
nalizador. Ainda que não concordemos com esta situação, a vida moderna nos 
conduz para este efeito anestesiante. 

A narrativa visual Cena de Rua nos retira do estado de apatia que nos 
encontramos em nosso cotidiano e denuncia; abre nossos olhos para uma reali-
dade que está presente há muitos e muitos anos. 

A arte possibilitou essa denúncia de forma poética, através da sensibili-
dade de uma artista experiente que se comoveu e quis comover.  O estopim de 
criação desta narrativa, de acordo com Angela-Lago, foi
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 O sentimento de orfandade, então eu tive o sentimento de simpatia agu-
çado pelo menino de rua. Eu vi o menino abandonado com muito mais 
simpatia. Eu perdi meu pai muito mais madura, envelhecendo, com mais 
de 50 anos, mas, na hora que você fica órfã, você é órfã com 50, com 70. 

Acerca da ausência de texto em sua narrativa Angela diz

Imagine escrever esse livro com texto? Seria intolerável a possibilidade de 
texto porque ficaria um texto tão demagógico. O que eu posso até falar com 
palavra, isso é até prudente com imagem que eu posso falar da desigualdade, 
posso me pôr de um lado tranquilamente e dividir um lado é bom e um lado 
é péssimo, porque um lado que é visto como o lado mau não é tão mau as-
sim, que o lado bom é péssimo, horroroso, eu posso fazer isso com imagem. 
Com palavra eu não daria conta, eu acho que eu seria demagógica. O texto 
não cabia, e ia ficar ridículo, sem força, sem eloquência, sem dramaticidade, 
ou com uma dramaticidade piegas, ou com uma dramaticidade demagógica. 

Angela domina o uso da técnica e sabe empregá-la de modo que mer-
gulhamos em sua narrativa e divagamos pelo terreno artístico, embalados pelo 
sentimento de fruição estética.  Ao contrário do que subentende-se por obra ar-
tística e da necessidade do fazer artístico, como uma necessidade de expressão 
e comunicação a outrem, Angela diz que precisou fazer o ‘Cena de Rua”, talvez 
ele tenha sido necessário pra mim, engraçado que eu acho que os livros são ne-
cessários pro autor. Que não é pros leitores, é pro autor mesmo.

A partir do sentimento de orfandade, ela se colocou a necessidade de fa-
zer esta história, de narrar esta situação, e assim o fez e a compartilhou, quando 
da publicação desta obra. Se esta obra se fez necessária para Angela-Lago em 
determinada situação de sua vida, esta obra se coloca como necessária para nós, 
leitores, enquanto leitura, enquanto exercício de cidadania. 

A imagem exige de seu leitor que ele recorra ao seu repertório de vida para 
que a leitura ocorra. O leitor se coloca ao ler uma imagem. A leitura da imagem está 
estritamente vinculada à subjetividade e às impressões e concepções de cada um. 
A artista, consciente do poder de comunicação das imagens, a partir de sua poética 
nos reapresenta um antigo problema das grandes cidades: a desigualdade social. 
Ela denuncia, reorganiza, revaloriza, desmoraliza e resignifica a questão da margi-
nalidade, do bom e do mau, a partir de sua narrativa visual. Finalizo este artigo com 
os dizeres de Angela-Lago sobre a ausência de palavras nesta narrativa:

Eu não tinha outra chance de fazer esse livro com palavras, eu tenho que 
fazer uma reportagem, mas uma reportagem visual, porque as pessoas 
não vão acreditar se eu falar. (Angela-Lago)
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Resumo
Pesquisa sobre o uso de equipamentos e práticas tipicamente amadores em in-
vestigação científica. Levantamento de fontes históricas, teóricas e mercadoló-
gicas acerca dos fenômenos envolvidos com a prática da fotografia amadora. 
Abordagem teórica da fotografia amadora como objeto de conhecimento passível 
de análise científica.

Palavras-chave: fotografia amadora; práticas familiares; câmeras compactas.

Abstract
Research on the use of typically amateur equipment and practices in scientific 
research. Survey of historical sources, theoretical and market data about the phe-
nomena involved in the practice of amateur photography. Theoretical approach of 
shutterbugs as the object of knowledge capable of scientific analysis.

Keywords: amateur photography; family practices; compact câmeras

Nesta apresentação iremos realizar um breve levantamento histórico e 
mercadológico do que se define por fotografia amadora, além de revisar cer-
tos aspectos teóricos referentes ao tema. São reflexões preliminares surgidas 
durante a execução do projeto de pesquisa “Estabelecimento de propostas de 
ensino para uso de fotografia amadora como forma de documentação pessoal 
e grupal”, realizado no Departamento de Letras e Artes da Universidade Es-
tadual de Santa Cruz em 2005. Em seguida, será mostrado o estado atual da 
pesquisa “Prática e análise de fotografia entre não-fotógrafos”, iniciado em 
2009, em execução no Departamento de Desenho Industrial da Universidade 
Federal do Espírito Santo. O trabalho, atualmente em execução, foi idealizado 
a partir da observação de que a fotografia amadora não tem tido todo o seu 
potencial comunicativo e documental explorado plenamente não só por parte 
de quem a pratica como também por parte de quem dela se serve como objeto 
de pesquisa.
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Introdução

A fotografia amadora constitui-se num campo fenomenológico próprio, 
razoavelmente destacado das demais práticas fotográficas, implicando que ape-
nas algumas reflexões teóricas já produzidas a respeito da fotografia possam ser 
estendidas à fotografia amadora. É de se estranhar que um processo social já 
tão antigo e bastante entranhado na vida das pessoas não tenha recebido ainda 
a devida atenção por parte dos estudiosos da imagem. Dentre as características 
que tornam a prática amadora singular podemos listar o volume de negócios 
realizados neste mercado, em comparação às demais vertentes fotográficas; um 
certo grau de universalização de materiais e práticas, causada pela precoce glo-
balização deste mercado; e por ela ser uma forma de expressão praticada por 
um enorme número de pessoas, a elas possibilitando um canal de identificação 
pessoal e de inserção grupal.

O fato de ser geralmente exercida de modo coadjuvante a uma outra ativida-
de social não impediu a prática fotográfica amadora de prosperar desde o seu sur-
gimento, no limiar do século 20. Apesar de os amadores partilharem basicamente 
dos mesmos recursos tecnológicos das práticas profissionais; e de os rituais fami-
liares urbanos serem basicamente os mesmos para todos, não há uma aparente 
unidade nas fotografias amadoras e sim a individualidade de cada imagem como 
objeto sígnico. Esta individualidade é conferida à foto amadora por ela estabelecer 
uma forte relação emocional para com as pessoas envolvidas na imagem, sejam 
fotógrafos ou fotografados. Poder-se-ia dizer que toda foto amadora é igual, só que 
única, incomparável, pois revestida de significados conferidos por quem nela está 
envolvido. A fotografia profissional, seja jornalística ou publicitária, é produzida 
para gerar efeitos comunicativos mais amplos, socialmente significativos, e por 
isso mesmo múltiplos e descarregados de vínculos emocionais individuais.

A delimitação do objeto de estudo não é somente uma necessidade preli-
minar como também vem justificar a relevância do tema. As observações a se-
guir têm por objetivo destacar aspectos da fotografia amadora que a inscrevem 
como genuíno fenômeno sociocultural e legítimo objeto de estudo.

A fotografia amadora não está aqui colocada em oposição à fotografia pro-
fissional. O termo “amador” não se refere apenas ao fato de ser uma atividade 
não-remunerada, realizada nos momentos de lazer. Aliás, mesmo como hobby 
ela se distingue das demais práticas amadoras. Diferentemente de quem pratica 
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a jardinagem, a marcenaria ou mesmo a pintura como passatempo (atividades 
que, de certa forma, reproduzem a correspondente prática profissional em me-
nor escala e comprometimento), o fotógrafo amador produz um tipo de fotogra-
fia inteiramente distinto do profissional. Ou seja, o fotógrafo amador irá operar 
um equipamento diferenciado, terá como assunto uma temática diferenciada e 
dele irá extrair uma abordagem inteiramente diferenciada daquela resultante da 
prática profissional. Neste ambiente existe ainda espaço para o amador avan-
çado, aquele que irá investir em equipamento e conhecimento de forma a obter 
resultados de nível profissional, ainda que seja para seu deleite pessoal apenas. 
No mercado norte-americano de fotografia este amador avançado é chamado 
de prosumer, uma junção das palavras inglesas para profissional e consumi-
dor. Refere-se ao consumidor final (amador) que consome e produz fotografia 
em ritmo e qualidade quase profissionais. Nos EUA a fotografia é o hobby mais 
praticado, e há um enorme segmento de câmeras e serviços semi-profissionais 
à disposição no mercado.

Alguns autores utilizam o termo “fotografia familiar” para se referir à prá-
tica essencialmente amadora, contornando a oposição amador versus profissio-
nal. Embora venhamos aqui a utilizar ambos os termos sem maiores distinções, 
ampliando a abrangência da família para as relações de amizade e intimidade, 
devemos chamar a atenção ao fato de que a prática fotográfica amadora realizada 
durante os eventos rituais da família contemporânea – aniversários e outras fes-
tas, formaturas, apresentações esportivas ou artísticas – acaba por interagir com 
o evento, tornando-se um aspecto indispensável – ainda que coadjuvante - de 
sua liturgia. Iremos retornar a este ponto um pouco mais adiante. Para o momen-
to, podemos fechar a seguinte definição para a fotografia amadora: prática que 
utiliza um equipamento fotográfico pequeno e leve, de fácil manuseio e recursos 
específicos, destinado ao registro de aspectos cotidianos e de momentos de sig-
nificados pessoais e grupais. A prática se estende ainda à utilização dos serviços 
de processamento destinados ao amador e ao gesto de colecionar, apresentar, 
e apreciar fotografias de pessoas, lugares e momentos de importância pessoal.

Levantamentos histórico e mercadológico

O fato fundador da fotografia amadora é o lançamento da Eastman Ko-
dak Company. George Eastman, fundador da empresa, começou a se interes-
sar por fotografia quando ainda era funcionário de um banco, em 1877; mas 
considerava muito complicado o processo de chapas úmidas de colódio, que 
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necessitavam ser sensibilizadas instantes antes da exposição. Ao tomar conhe-
cimento de experimentos com emulsões de gelatina que podiam ser utilizadas 
depois de secas, Eastman inventou uma máquina para a produção em série de 
chapas secas de brometo de prata. Desenvolveu em seguida o filme em rolo, 
com o propósito de produzir algo leve e prático destinado à popularização da 
fotografia. O seu mérito não está numa invenção ou descoberta em si, mas no 
desenvolvimento de meios para a produção em larga escala de filmes fotográ-
ficos. Até o surgimento do Eastman’s American Film cabia ao fotógrafo a tarefa 
de revelação dos negativos; desde então o trabalho de processamento e copia-
gem é realizado por empresas especializadas, cabendo ao fotógrafo apenas o 
ato de fotografar.

O filme em rolo permitiu o surgimento da câmera Kodak, em 1888. Peque-
na, leve e de simples operação, a máquina foi lançada com uma campanha publi-
citária baseada na frase “Você aperta o botão, nós fazemos o resto”. De fato, ao 
fotógrafo cabia apenas enquadrar e disparar. Terminado o filme de cem poses, 
a câmera era enviada à companhia, que devolvia ao cliente as cópias reveladas 
e a câmera recarregada com um novo rolo de filme. A câmera e o filme eram 
produzidos de forma que não eram necessários muitos ajustes em adaptação às 
diferentes condições de luz e assunto. E o fato de a câmera estar sempre carre-
gada de filme criava oportunidade de mais fotos serem produzidas.

Mais do que a criação dos equipamentos, o mérito da Kodak está na cria-
ção do conceito de mercado da fotografia amadora, praticado quase sem altera-
ção até hoje. Este conceito se baseia no constante relacionamento entre o fotó-
grafo e o fornecedor de filmes e serviços de laboratório, no qual o possuidor da 
câmera praticamente se compromete a sempre consumir insumos e serviços. 
Desde então, a história deste fenômeno de mercado foi construída através de 
avanços no desenvolvimento de câmeras, filmes e serviços, e vem provocando 
um profundo impacto sobre a vida cotidiana. 

A partir da Kodak, e principalmente após a criação do filme de emulsão 
sobre uma base transparente de celulose ou acetato no início do século 20, 
diversos modelos de operação simplificada foram lançados, dispensando o fo-
tógrafo das complicadas operações de determinação da exposição. O público 
feminino, que até o surgimento da Kodak se intimidava com a complexidade, 
o tamanho e o peso do equipamento fotográfico, vem a aderir à fotografia em 
crescente número (WEBER, 1995, p. 18).
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O funcionamento das câmeras se torna cada vez mais automático de modo 
a tornar sua operação mais acessível, e recursos extras são incorporados de for-
ma a melhor adequar o aparelho às situações típicas da fotografia amadora, como 
o flash embutido (com redutor de olhos vermelhos nas versões mais recentes); o 
self-timer, que permite que o fotógrafo também apareça na foto; e o datador que 
imprime data e hora sobre o fotograma. Observe-se que são recursos tecnológicos 
voltados para um uso amador da câmera, recursos dos quais um fotógrafo profis-
sional raramente irá lançar mão. O self-timer, em especial, reflete o caráter familiar 
da fotografia amadora ao permitir que todos os membros da família apareçam na 
mesma foto sem que seja necessária a ajuda de pessoas estranhas à intimidade do 
momento. Podemos afirmar que o desenvolvimento tecnológico das câmeras ama-
doras foi na direção do distanciamento das qualidades dos modelos profissionais, 
cujos recursos exigem um aprendizado específico por parte do operador.

O setor econômico da fotografia movimentou 7 bilhões de reais em 2003 
(0,5% do PIB nacional) divididos em 64% no varejo e 36% no mercado profissional. 
Sessenta milhões de pessoas visitaram lojas de fotografia no ano passado, mas 
há de se levar em consideração que cada serviço completo incorre em três visitas 
do consumidor à loja: para comprar o filme, levá-lo para revelação e para receber 
as cópias. Os brasileiros consumiram 0,45 rolos de filme por habitante em 2003 
(Revista FHOX, 2003).

Algumas abordagens teóricas

 Vilém Flusser (1998), em seu ensaio para uma filosofia da fotografia, cha-
ma a atenção para o fato de que as fotos são imagens técnicas que não necessitam 
de nenhum aparelho especial para sua difusão e recepção. Podem ser guardadas 
na gaveta, colocadas na parede ou na carteira. É o primeiro objeto pós-industrial: 
seu valor transferiu-se do objeto para a informação. Assim é que a importância 
que o amador irá conferir a uma fotografia está relacionada ao objeto registrado, 
e os aspectos físicos e comunicacionais da imagem mais valorizados serão aque-
les que favoreçam a verossimilhança entre o objeto retratado e a sua imagem.

 A fotografia amadora está de tal forma entrelaçada às relações sociais 
que praticamente todo ritual irá contar com o registro fotográfico amador. Na 
sociedade urbana contemporânea a expressão máxima da vida privada está re-
lacionada ao entretenimento, ao lazer. Cada vez mais a expressão da individua-
lidade e das relações familiares se dá através de práticas ligadas à diversão, ao 
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hobby, ao trabalho-por-prazer. Há por isso um grande investimento na criação 
e manutenção de práticas ligadas ao consumo cultural, como a moda, os filmes 
e músicas, os esportes radicais e os jogos on-line etc. Assim sendo, o indivíduo 
urbano contemporâneo irá manifestar o seu papel no mundo não mais somen-
te através do trabalho – mesmo que a escolha da carreira se dê hoje tanto pela 
necessidade de mercado quanto pelas aptidões pessoais – mas de modo impor-
tante através do uso que faz de seu tempo livre e de suas opções de consumo 
cultural. A fotografia familiar irá, portanto, reforçar a identificação do indivíduo 
com as atividades que o definem, já que são os momentos de lazer e dos rituais 
familiares que serão registrados. A existência do indivíduo passa a ser pautada 
pelo registro fotográfico, não apenas registrada por ele (SLATER, 1995).

 No entanto, (ainda segundo Flusser) embora haja uma efetiva participação 
do fotógrafo amador nos rituais sociais ao seu redor, seu papel não é o de agente 
do registro da memória, mas sim o de “funcionário” de um sistema que lhe indica 
o que e como fotografar. O aparelho fotográfico amador é extremamente simples, 
embora apoiado em complexa tecnologia. Ele é parte do sistema (indústria) da 
fotografia, que age no sentido de que mais e mais fotografias sejam realizadas, 
em todos os momentos, de modo automático (como as câmeras). Neste quadro 
não existe um espaço para o estabelecimento do papel que o registro fotográfico 
está a exercer para o indivíduo e o grupo.

 Em termos semiológicos, podemos afirmar que a fotografia familiar tem, 
predominantemente, o caráter de índice, uma vez que a informação do signo se 
refere principalmente ao objeto retratado, com grande ênfase na relação física 
causal entre o evento gerador da foto e o filme. No entanto, na medida em que o 
próprio evento é pautado de forma a possibilitar a pose, a fotografia passa e se 
referir não a um objeto-evento de existência real, mas a uma construção (quase 
uma idealização mítica) do que deveria ser. Portanto, sua aparência material já 
não remete inteiramente à realidade do evento gerador, mas sim à ação inter-
pretativa de uma consciência externa, tornando-a um hipoícone, na medida em 
que a imagem passa a se constituir em objeto em si, já destacada do objeto que 
lhe deu origem, mas sem perder totalmente sua relação causal com ele. A cons-
ciência definidora do significado não é a do fotógrafo amador, e sim de todo o 
conjunto de relações que rege a fotografia amadora, dos processos industriais 
às manifestações ritualísticas do grupo. Há uma alienação do domínio da lin-
guagem fotográfica, restando ao amador um papel funcional de construção da 
memória (MACHADO, 1984).
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 Registros fotográficos vêm sendo utilizados como fontes iconográficas em 
pesquisa histórica, e o estudo dos processos de produção de fotografias é uma 
etapa importante do trabalho, por contribuir para uma maior compreensão das 
circunstâncias em que a imagem foi produzida. Aceitando-se que a imagem foto-
gráfica é um registro fidedigno da realidade posta à frente da câmera, ainda assim 
esta imagem não informará sobre a realidade das condições em que a fotografia 
foi feita nem das circunstâncias históricas que cercaram o evento registrado.

É certo que a fidedignidade do conteúdo de uma fonte histórica está dire-
tamente relacionada com seu autor, e nesse sentido que é mister que se 
tenham detalhes de sua vida, de seu comportamento individual e social, 
de sua situação econômica, bem como de sua obra, conjunto de informa-
ções cuja determinação em profundidade não é tão simples de se alcan-
çar pelo pouco que se sabe da vida dos pioneiros fotógrafos, autores das 
imagens que devemos analisar (KOSSOY, 2001, p. 105).

 O mesmo se aplica aos fotógrafos amadores, dos quais nem sempre se 
poderá conseguir informações exclusivamente através do exame das fotografias; 
é necessário que se procure conhecer de que forma os amadores agem, e em que 
condições o registro foi feito. A fotografia tem, para o amador, o papel de constru-
tora da memória, realizando a identificação do indivíduo como uma certa visão 
de mundo. Como se percebe que as situações retratadas nas fotos amadoras são 
rituais sociais que por si só conferem determinada interpretação aos eventos da 
vida, é necessário que, ao se lançar mão da análise de fotografias amadoras para 
pesquisa histórica, seja feita uma análise iconológica de seu conteúdo. Tal análise 
irá levar em consideração aspectos exteriores àqueles apresentados na imagem, 
trazendo, no entanto, uma perspectiva mais ampla da realidade estudada.

A pesquisa histórica em fotografia tem focado em duas linhas principais: o le-
vantamento de fotógrafos e registros pioneiros e a observação de situações passadas 
através do exame de seus registros fotográficos. Os fenômenos relativos à produção e 
consumo de fotografia por parte dos amadores não tiveram ainda uma abordagem es-
pecífica, sendo encarados às vezes como uma variante da fotografia profissional; ou-
tras como um material iconográfico regular. A fotografia amadora como objeto pesqui-
sa possui outras informações culturais além do registro de repetidos eventos sociais.

O projeto

O projeto de pesquisa “Estabelecimento de propostas de ensino para uso 
de fotografia amadora como forma de documentação pessoal e grupal”, foi re-
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alizado na Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, BA, durante o ano 
de 2005. Esta pesquisa pretendia estudar as possibilidades de uso do arsenal 
técnico e metodológico da fotografia amadora em trabalhos de documentação. O 
trabalho foi pautado basicamente pela realização de oficinas de fotografia, aber-
tas ao público universitário. Planejou-se realizar duas turmas de 10 participan-
tes, preferencialmente mistas entre professores, técnicos e estudantes, mas só 
houve a inscrição de 4 estudantes e 3 professores, que acabaram ficando em 
grupos separados devido aos horários de realização. Houve uma palestra inau-
gural, com a presença de cerca de 30 pessoas, em que o projeto foi apresentado, 
bem como o tema. Isso foi importante para estabelecer uma adesão dos partici-
pantes à pesquisa, ou seja, estavam todos conscientes de não só iriam aprender 
e exercitar a prática fotográfica, mas também participar de uma avaliação sobre 
os resultados das oficinas.

Foram realizados seis encontros semanais com cada grupo. A cada en-
contro, a partir do segundo, o participante deveria trazer um pequeno conjunto 
de fotografias abordando um aspecto de sua vida: 1- um dia qualquer; 2- sua 
residência; 3- sua família, ou os co-habitantes da residência; 4- seu trabalho ou 
campo de estudo; 5- seu lazer. As fotos de cada um eram apreciadas por todos, 
que faziam comentários sobre as suas possibilidades narrativas e expressivas. 
Paralelamente, o participante foi instruído a escolher um tema específico sobre 
o qual gostaria de fazer um breve trabalho de documentação. Este exercício foi 
avaliado, para fins da pesquisa, individualmente, já que a maioria dos participan-
tes levou mais tempo que as seis semanas para realizá-lo. No último encontro foi 
realizada também uma saída fotográfica, no campus no grupo dos estudantes, 
e na cidade de Ilhéus com o grupo dos professores. Esta saída teve um caráter 
dividido entre o instrucional e o lúdico, visando prepará-los melhor para seus 
“ensaios”. Cada participantes respondeu a um breve questionário acerca de suas 
impressões a respeito da experiência.

Com um grupo tão reduzido, foi difícil avaliar os resultados mais subjeti-
vos da pesquisa. À época, as câmeras digitais ainda não havia se popularizado 
como hoje (metade dos participantes usou câmeras compactas de filme), assim 
como as comunidades de internet voltadas a postagem de fotos ainda não eram 
o lugar por excelência do fotógrafo amador. No entanto, a partir dos exercícios, 
das respostas ao questionários e aos ensaios finais realizados, foi possível, tanto 
para mim quanto para os participantes, perceber que uma documentação fo-
tográfica eficiente depende mais do estabelecimento de um discurso narrativo 
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entre o fotógrafo e os espectador do que do equipamento usado, ou do apuro 
técnico na realização do trabalho.

A rápida transformação do campo técnico da fotografia amadora, com a 
popularização das câmeras digitais e a multiplicação dos sites de postagem de 
conteúdo e de perfis pessoais, aliado ao contato com a experiência do ensino 
não presencial, a partir de 2007, no Núcleo de Educação Aberta e à Distância da 
Universidade Federal do Espírito Santo, provocaram a mudança do foco da pes-
quisa: apesar de ainda se perceber um grande potencial documental na prática 
amadora1, ou seja, a possibilidade deste tipo de foto de informar ao seu espec-
tador aspectos de um determinado assunto, parece-me igualmente importante 
experimentar suas possibilidades com elemento do processo de aprendizado.

Conhecimento é muitas vezes confundido com informação, nos dias de 
hoje. Esta é, num certo sentido, a contradição muitas vezes apontada por Flusser 
nos ensaios de “O mundo codificado”: os objetos podem carregar uma ordem 
própria, mas seu sentido será sempre atualizado no meu de sua experiência pelo 
ser humano. Ou seja, o conhecimento não é uma coleção de informações, mas 
um processo que se renova no momento do aprendizado. E o agente do aprendi-
zado é o estudante, não o professor. Para que este processo de conhecimento se 
realize é imprescindível o engajamento do estudante.

Edgar Morin destaca que, ao contrário do que pensa o senso comum, não 
é o pensamento lógico a marca da evolução intelectual humana, e sim o pensa-
mento poético, o pensamento do coração. O engajamento do estudante no pro-
cesso do conhecimento deve se dar através do envolvimento emocional, como 
impulso ao intelectual.

A pesquisa ora em curso irá experimentar introduzir a prática fotográ-
fica simplificada (câmeras compactas, pouca ou nenhuma preocupação técni-
ca) como instrumento de aprendizado. Além dos recursos materiais tipicamen-
te amadores, será também trabalhado o repertório costumeiro das fotografias 
amadoras: casa, família, passeios, reuniões e momentos marcantes. Através de 
exercícios dirigidos e de entrevistas e questionários, se irá procurar avaliar, qua-
litativamente, o impacto desta prática no aprendizado. O grupo que participará 
desta pesquisa é formado pelos estudantes de Artes Visuais-Licenciatura, na mo-
dalidade à distância da UFES, e o experimento será levado dentro das atividades 
da disciplina Antropologia Visual, cujo início se dará em junho de 2010.
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Considerações finais

Apesar de esta pesquisa ainda não apresentar resultados conclusivos, 
algumas considerações já podem ser feitas. A fotografia amadora tem uma in-
clusão já bastante avançada no dia-a-dia das pessoas, além de se constituir 
num vigoroso mercado de consumo. É um campo em que se pode realizar um 
trabalho de importância envolvendo práticas populares, reflexão acadêmica e 
participação mercadológica.

Um ponto que desperta grande interesse é a possibilidade de estudar e 
interferir nas formas de registro individual e grupal realizado pelos fotógrafos 
amadores, de modo a se expandir as possibilidades criativas e comunicacionais 
do meio. A interferência seria no sentido de fazer ver ao fotógrafo amador a pode-
rosa ferramenta de construção de um discurso próprio de que ele dispõe, e nele 
desenvolver aptidões comunicativas correspondentes. A exclusão do indivíduo 
da tribuna do discurso visual (dominado pelos grandes produtores de significado 
imagético) é tão grave nos dias de hoje quanto o analfabetismo e a já tão falada 
exclusão digital. Não se trata de ensinar fotografia (embora este aprendizado seja 
uma decorrência da atividade orientada), mas sim de demonstrar ao praticante as 
enormes potencialidades de um meio de expressão relativamente simples.

A prática amadora da fotografia é uma atividade normalmente realizada 
no âmbito de outras atividades sociais, normalmente relacionadas ao lazer e às 
festividades. Oferece, portanto, ricas possibilidades de referência a aspectos 
diversos da vida do indivíduo e de sua relação com a família, o trabalho, o gru-
po e o espaço geográfico por estes ocupado. A pesquisa que estamos a iniciar 
nos indica que existem campos de atuação que possibilitem levar o praticante 
amador a uma reflexão sobre o material que vem sendo produzido. Sem alte-
rar muito o ambiente de espontaneidade em que as fotos familiares são feitas, 
ações podem ser realizadas de modo a amplificar o poder de expressão e co-
municação deste meio, com efeitos positivos sobre a auto-imagem e a educa-
ção formal do indivíduo e do grupo.

Diferentemente do uso do computador, que age em múltiplas instâncias 
de inserção social (comércio e banking eletrônicos, acesso à informação, grupos 
heterogêneos de discussão etc.), mais relacionadas aos aspectos profissionais e 
financeiros de inserção social, a fotografia amadora oferece um canal de reprodu-
ção de valores e práticas da cultura popular desvinculados de uma visão folclórica 
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desta cultura. É um meio tecnológico contemporâneo, e não uma prática tradicio-
nal cultuada em algum nicho social exclusivo. Ela realiza um traço de união entre 
práticas familiares de diferentes extratos sociais, devido ao custo relativamente 
baixo do registro fotográfico amador. E pode tornar o seu praticante num verda-
deiro agente da construção de significados próprios de sua vida e de seu grupo.

Pesquisas mais detalhadas sobre a fotografia amadora ou familiar devem 
trazer o benefício de, além de ampliar o conhecimento acadêmico sobre o tema, 
permitir o planejamento de ações educativas que se utilizem de diversos aspectos 
do fenômeno. Aliando-se a facilidade de uso do equipamento amador a uma orien-
tação que permita ao praticante explorar os limites expressivos do meio, é possível 
desenvolver um trabalho de criação com grupos de trabalhadores, estudantes, 
aposentados etc. Em cada grupo, questões como o meio ambiente, a realidade so-
cial circundante, meios e modos de produção, gênero, etnia, opção sexual podem 
ser ricamente exploradas, com efetiva participação dos membros do grupo.

 Vale a pena referir-se ao trabalho do fotógrafo britânico Martin Parr, 
cujos ensaios sobre o luxo, a fast-food, e os hábitos da burguesia são feitos 
com câmeras tipicamente amadoras, e até com câmeras de celular. Além do 
equipamento, Parr usa um tipo de abordagem de seus assuntos que muito se 
assemelha à prática amadora: objetos no centro da foto, sem os cuidados de 
enquadramento e composição tornados clássicos pelas fotos de célebres do-
cumentaristas como Salgado, Erwitt, Cartier-Bresson e outros. Seu trabalho, 
no entanto, está presente no acervo da famosa agência Magnum de fotojorna-
lismo (http://www.magnumphotos.com/Archive/C.aspx?VP=XSpecific_MAG.
PhotographerDetail_VPage&l1=0&pid=2K7O3R13MJ3V&nm=Martin%20Parr 
– acesso em 11 de maio de 2010).
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Resumo
O presente estudo trata de reflexões geradas a partir da pesquisa de conclu-
são de curso intitulada “Produção artesanal como norteadora de senso esté-
tico em agricultoras do município de Jóia/RS”. Pergunto-me como a escola, 
tendo em vista que é agente de humanização bem como grupo social, parti-
cipa desses estudos da cultura popular, de artefatos artesanais, que fazem 
parte do contexto social de muitas escolas e estudantes, partindo do ensino 
das artes visuais.

Palavras-chave: cultura popular, artesanato, ensino das artes visuais, cultura visual.

Abstract
The present study deals with reflections generated from the research end of 
course entitled “Small-scale production of aesthetic sense as guiding farmers in 
the municipality of Jóia / RS.” I wonder how the school, considering that an agent 
of humanization and social group, participate in these studies of popular culture, 
craft artifacts that are part of the social context of many schools and students, 
based on the teaching of visual arts.

Keywords: popular culture, handicrafts, visual arts education, visual culture.

Antecedentes.

A produção artesanal me acompanha desde criança. Aproximei-me de 
experiências estéticas a partir da cultura popular, vendo a minha mãe horas 
e horas bordando, tricotando, crochetando envolvida em seus processos de 
produção artesanal. Na universidade, várias vezes me questionei sobre a prá-
tica da cultura popular, e em muitas delas, eu defendi uma postura totalmente 
preconceituosa perante estas, provavelmente influenciada pelo ensino moder-
nista ao qual eu estava submetida desde o inicio da educação escolar, ainda no 
ensino básico, e mesmo dentro do curso de bacharelado em artes visuais. 

* Licenciada em  Artes 
Visuais pela  Universidade 
Federal de Santa Maria – 
RS/Brasil em 2009. Sua 
pesquisa de monografía 
abordou o tema da cultura 
popular e artesanal no 
municipio de Jóia/RS. 
Membro do GEPAEC – 
Grupo de Estudos e Pes-
quisas em Arte, Educação 
e Cultura.
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Percebi que em minha formação acadêmica e no ensino básico, o espaço 
para a cultura popular e para as questões que envolvem o artesanato eram ra-
ras, quase inexistentes, e quando abordadas em sala de aula, sempre vinham 
acompanhadas por certas doses de preconceitos, e desdém, principalmente 
na universidade. Pensando nisso, desenvolvi uma pesquisa para o trabalho 
de conclusão1 de curso em artes visuais, defendido em julho de 20092, sobre 
a produção artesanal, onde a investigação baseava-se em objetos artesanais 
de agricultoras de minha cidade natal, Jóia. Partindo desse estudo, questiona-
mentos a cerca da problematização desta temática nas aulas de artes visuais 
passaram a fazer parte de minhas reflexões. Pergunto-me que forma a escola, 
como grupo social trabalhará com as manifestações populares artesanais em 
sala de aula, no ensino das artes visuais? 

A escola como espaço de contextualização cultural

Sabe-se que a escola é um espaço de humanização que proporciona dis-
cussões que geram o conhecimento e tabus, desmistificando alguns deles. De 
acordo com os parâmetros curriculares nacionais (PCN) para o ensino funda-
mental, as artes visuais na escola devem disponibilizar ao estudante meios de 
identificar, relacionar, bem como compreender a arte como conhecimento, bem 
como fato histórico contextualizado nas diversas culturas, assim podendo obser-
var as produções presentes no seu entorno, conhecendo e respeitando-as, iden-
tificando também a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos de 
diferentes grupos culturais. 

Cabe a escola também partir do repertório cultural que o estudante traz 
para a sala de aula, trabalhando com os produtos culturais da comunidade em 
que a escola está inserida, considerando o seu contexto educacional, e também 
que se introduzam conteúdos das diversas culturas a fim de que o estudante 
possa tecer relações do meio em que vive, com o restante da sociedade.

Neste sentido, no momento em que nos encontramos de discussões so-
bre os estudos da cultura visual e dos estudos culturais, cabe pensar que espaço 
a cultura popular e a cultura artesanal encontra nas escolas, e como vem sendo 
problematizado nas aulas de artes visuais o contexto dos estudantes, principal-
mente sobre o foco da cultura popular e artesanal.

1 Pesquisa orientada pelo 
Prof. PhD. Ayrton Dutra 
Correa.
2 Tal pesquisa é intitulada 
“Produção artesanal como 
norteadora de senso es-
tético em agricultoras do 
município de Jóia/RS”.
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Cultura popular no ensino das artes visuais: 
relações com os estudos da cultura visual

Entende-se por cultura, segundo Pérez Gómez (2001), um complexo de he-
rança social, não-biológica, que engloba conhecimentos, crenças, costumes, arte-
fatos e quaisquer outros hábitos adquiridos pelos homens, em suas vivências em 
determinados grupos humanos, não sendo ainda objeto de estudos, mas (re)conhe-
cido por todos os membros da sociedade. Ainda pode se compreender por cultura, 
códigos simbólicos que conglomeram esses artefatos que, enfim, fazem parte de um 
cotidiano que plasticamente “é o lugar em que as experiências estéticas são produzi-
das pelos acontecimentos” (MEIRA, 2003, p. 55). Aí encontramos um artista/artesão 
que é produtor de fatos e coletor de efeitos, apresentando ao mundo uma visão dele 
mesmo, através de uma estética do cotidiano, que vem a ser

além dos objetivos ou atividades presentes na vida comum, considera-
dos como possuindo valor estético por aquela cultura, também e prin-
cipalmente a subjetividade dos sujeitos que a compõem e cuja estética 
se organiza a partir de múltiplas facetas do seu processo de vida e de 
transformação (RICHTER, 2003, p. 20 – 1).

Onde temos a arte como comportamento humano, desde os inícios da 
humanidade. Na pré-história a arte era tida como atividade fundamental do ser 
humano, uma vez que produzia objetos através de matéria oferecida pela natu-
reza e pela cultura, mudando a forma por meio de um conjunto de atos, “nesse 
sentido, qualquer atividade humana, desde que conduzida regularmente a um 
fim, pode chamar-se artística” (BOSI, 2003, p. 13).

A cultura popular está estreitamente aliada à vida social dos indivíduos, 
que no mundo pós-moderno apresenta-se “na forma da estética da mercadoria, 
da espetacularização da política, do consumismo do estilo de vida, da centralida-
de da imagem, e da integração final da cultura dentro da produção de mercado-
rias em geral” (EAGLETON, 2005, p. 48).

Sylvia Porto Alegre (1994; apud LIMA, 2008, p. 24) discorre um pouco so-
bre esta arte popular, dizendo que

emerge ou descobre-se, eventualmente, um conjunto de trabalhos qua-
lificados como ‘arte popular’, no sentido que são possuidores de valor 
estético conferido à obra de arte e, ao mesmo tempo, representam ati-
vidades exercidas pelo ‘povo’, conceito empregado neste contexto para 
designar a classe trabalhadora, a população rural e os pobre de uma 
maneira em geral.
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Segundo Osinski (2001), a imagem do artesão passou a ser vista como a 
de outro trabalhador qualquer, sendo assim, muitas vezes rechaçada, por não 
fazer parte de uma pequena elite “pensante” e ser comparada aos trabalhos bra-
çais de escravos da época. Assim, “as origens da arte coincidem com as do pró-
prio homem” (OSINSKI, 2001, p. 11) e no período pré-histórico, arte e artesanato 
tinham a mesma finalidade: os rituais religiosos. Com as primeiras sociedades, 
no Período Neolítico, a arte passou a fazer parte do cotidiano, ocasionando um 
caráter utilitário dos produtos.

O artesanato surgiu para atender às necessidades do homem, e por isso 
se caracteriza como uma produção de auto-consumo. A dependência do 
produto artesanal e seu natural consumo garantem, em parte, feitura e 
utilização dos mesmos (FUNDARTE, 1981, p. 85).

A origem3 do artesanato corresponde ao Império Romano, quando um 
sentido socioeconômico separa as “artes” em dois grandes “grupos”, onde as 
artes liberales eram exercidas por homens livres, artistas que desenvolviam 
trabalho intelectual; já as artes serviles, os ofícios, destinavam-se a gente de 
condição humilde, o artífice, com trabalhos manuais (BOSI, 2003). Segundo 
Alegre (1994 apud LIMA, 2008, p. 24) 

o ‘artesão’ passou a significar o trabalhador manual que desempenhava 
um trabalho com instrumentos rudimentares, por sua própria conta, so-
zinho ou com o auxilio da família e de alguns aprendizes. O ‘artista’, por 
sua vez, embora trabalhe com suas mãos, não opera para trabalhar com 
algo utilitário; segue um impulso da imaginação, que o leva a produzir 
algo distinto do que habitualmente é feito, colocando a originalidade en-
tre suas características.

No entanto, o produto final das práticas artesanais, são produtos simbó-
licos das interações humanas de um grupo social, onde são gerados adaptados 
ao contexto social, natural e econômico de determinados contextos (PÉREZ 
GÓMEZ, 2001).

Como os processos culturais não são “estudados” e sim compreendidos 
pelos integrantes desses grupos sociais, entende-se que a metodologia educacio-
nal de práticas culturais seguem hoje o mesmo princípio do início da humanida-
de, onde a educação se dava a partir de um processo informal, baseado na imi-
tação de procedimentos dos mais experientes que “transmitiam o conhecimento 
por meio do exemplo de seu próprio fazer” (OZINSKI, 2001, p.12). Por muitos 
séculos essa prática de ensino através do ensinar/fazendo aprender/olhando foi 
modelo para a educação.

3  Uso o termo origem 
para dizer que o artesana-
to se separou das artes na 
Historia da Arte, tendo em 
vista que nas primeiras 
manifestações os dois 
apareciam sob o mesmo 
termo: Arte.



1236

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 

e Processos 
de Mediação

Nos dias de hoje, essa prática no ensino das artes visuais, vem sendo 
substituída por sistemas de problematização e de abordagens críticas de ima-
gens, considerando a bagagem cultural que os estudantes trazem consigo, e 
entendendo que “uma abordagem crítica da imagem não deve lidar apenas com 
problemas estéticos ou questões artísticas, mas com fatos e com realidades 
sociais que põem em pauta discussões sobre a cultura, a sociedade e seus 
sujeitos” (MARTINS, 2009, p. 100), e sendo aprimorada através dos estudos da 
cultura visual.

Faz-se importante abordar temáticas da cultura popular nas aulas de artes 
visuais, focando nas visualidades muitas vezes presentes na vivência dos estu-
dantes bem como professores, e outras tantas, ignorada por ambos no ensino 
de base. Segundo Oliveira (2009, p.5), a história da arte que encontramos no 
ensino das artes visuais (seja ela na educação básica ou superior), “ainda é bas-
tante linear, classificatória, vista através de períodos, de tendências e de formas 
bastante sectária”, o que já não serve mais para o período de visualidades que 
estamos vivendo. Ainda diz que, tratar do que é visual em conjunto com o cultu-
ral e o social acarreta precisamente “na possibilidade de uma outra estética, mais 
permissiva” (OLIVEIRA, 2009, p.5). 

Trabalhar sob a ótica dos estudos da cultura visual pode proporcionar 
aos sujeitos escolares o rompimento de barreiras que separam a cultura popular 
da cultura erudita, bem como proporcionar uma interpretação mais próxima da 
imagem, onde estas desempenham um papel de não só refletir a realidade ou 
torná-la mais real na cultura e nas instituições escolares, mas

articular e colocar em cena a diversidade de sentidos e significados. Em-
bora indivíduos de um mesmo grupo ou comunidade convivam com as 
mesmas imagens, cada um vive e interpreta de maneira diferente, distin-
ta, ampliando brechas e espaços de diversidade (MARTINS, 2009, p. 101)

O campo teórico da cultura visual amplia a abrangência dos estudos de 
imagens na aula de artes visuais, não sendo estudadas apenas imagens da arte, 
as tidas como consagradas e eruditas, mas também as imagens da cultura popu-
lar, da sociedade do consumo e do espetáculo, focando na 

experiência do cotidiano. Assim a cultura visual tem como interesse a 
territorialização do campo visual suas zonas de interstícios por onde 
transitam objetos, imagens, discursos e tecnologias da visualidade 
contemporânea provocado deslocamentos perceptivos e conceituais 
(Idem, p. 99 – 100).
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Não encontramos ‘obras consagradas’, ‘artistas em pedestais’, significa-
dos e representações iconográficas isoladas de um contexto social; o que se 
têm é a utilização de imagens, sejam da história da arte ou não, valorização da 
vivência cultural e das experiências. Os estudos da cultura visual tratam as ma-
nifestações artísticas como um reflexo da sociedade, não estando separado da 
cultura que o gerou. 

Quando se fala em estudos da cultura visual, está se pensando trabalhar 
sobre o enfoque de ‘estratégias de interpretação de imagens’, tecendo relações 
com os significados culturais, podendo assim trabalhar com a subjetividade do 
indivíduo, que passa de fruidor/receptor/leitor de imagens da arte, para constru-
tor/intérprete de imagens da cultura visual, agindo de acordo com suas vivências 
e experimentações (HERNÁNDEZ, 2001, 2006). Assim é possível sensibilizar a 
sociedade escolar à sociedade contemporânea, uma vez que trabalha com o seu 
contexto/memória/identidade, possibilitando (re)significações de si e relações 
com outras culturas/memórias/identidades.

Alguns apontamentos

Hoje, no ensino das artes visuais, tem-se trabalhado para que não mais 
encontremos um conceito restrito e excludente, onde se vislumbra nas artes 
visuais apenas as “belas-artes”, a “arte erudita”, ou “arte maior”, ignorando as 
artes populares. Por outro lado, o próprio termo folklore é carregado de signifi-
cado preconceituoso. Ele foi utilizado para representar a arte “daquele que não 
tinha acesso às camadas mais eruditas da sociedade; e o termo artesanato tem 
sido vinculado à idéia da reprodução sem criação, ou sem uma maior perfeição 
técnica” (RICHTER, 2003, p.25).

No entanto, nos estudos da cultura visual vem-se tentado romper com 
esses conceitos modernistas ainda reproduzidos nas instituições escolares, dis-
solvendo essa separação da arte erudita da popular, pois conecta estas ao resto 
da vida, tornando o estudo da arte abrangente a todos os campos. Neste caso, o 
folclore e as tradições populares não são observados como carentes de significa-
dos culturais; surge uma nova cultura do povo, conseqüência da globalização e 
da predominância dos meios eletrônicos, que culmina na fragmentação massifi-
cação de modos de ser, podendo causar danos nas identidades culturais tradicio-
nais, mas por outro lado possibilitando que novas culturas sejam aproximadas, e 
essas imagens sejam pensadas criticamente, não caindo na banalização.
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Resumo
Moradores de favelas brasileiras  percebem-se  representados de forma estig-
matizada pelas fotografias de imprensa, num discurso que por ser legitimado, 
tem o poder de confirmar estereótipos e posicionamentos ideológicos. Um novo 
movimento de auto-afirmação desses sujeitos excluídos da sociedade, os outros, 
surge propondo inclusão visual por meio de representações endógenas, valori-
zando a biografia desses moradores e um processo de reconstrução social base-
ado nos princípios da cultura visual.

Palavras-chave: fotografia, imprensa, (auto) representação,  alfabetismo visual 

Abstract
Brazilian slum’s dwellers perceive themselves represented so stigmatized by 
the press photos, in a legitimized speech, which has the power of confirm 
stereotypes and ideological positions. A new movement of self-assertion of 
these subjects excluded from society, the others, proposing that inclusion 
comes through visual representations of indigenous, valuing the biography of 
these residents and a process of social reconstruction based on the principles 
of visual culture.

Key-words: photography, press, (self) representation , visual alphabetism

Introdução

 A fotografia tem sido aceita, desde o seu surgimento, como testemunho 
da verdade e como prova definitiva, graças aos aspectos físicos e químicos que 
lhe garantem retratar os fatos da forma que eles se parecem. Essa natureza da 
fotografia  gera um status de credibilidade que, usado por diferentes ideologias, 
torna a fotografia um poderoso instrumento para veiculação de ideias. Graças 
aos avanços técnicos da indústria gráfica e à possibilidade de reprodução de fo-
tografias, os meios de comunicação passaram a multiplicar massivamente ima-
gens a partir do século XX (KOSSOY, 2000).

* Comunicadora Social, 
com habilitação em Jorna-
lismo, pela Universidade 
Federal de Goiás (UFG). 
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 Rouillé (2009), garante que a capacidade da fotografia em inspirar con-
fiança no valor documental das imagens não se apoiava somente no dispositivo 
técnico (a máquina e a impressão), mas em sua coerência com o percurso geral 
da sociedade daquela época: a “racionalidade instrumental”, a mecanização, o 
“espírito do capitalismo” e a urbanização. A fotografia era uma resposta à grave 
crise de confiança que afligia o valor documental das imagens manuais no sécu-
lo XIX. Como fotografia-documento, ela se referia inteiramente a alguma coisa 
pré-existente e a sua finalidade era  reproduzir fielmante as aparências, mas 
também para registrar pistas, levando a uma ética da exatidão bem como a uma 
estética da transparência.

As fotografias não podem ser aceitas como espelho fiel dos fatos, pois 
são portadoras de significados não explícitos e de omissões pensadas pelo 
fotógrafo. Somente no momento em que elas são contextualizadas na trama 
histórica, no tempo e espaço nos quais foram criadas, pode-se perceber o 
potencial informativo das fotografias. Kossoy (2000), exemplifica que “drama-
tizando ou valorizando esteticamente os cenários, deformando a aparência 
de seus retratados, alterando o realismo físico da natureza e das coisas, omi-
tindo ou introduzindo detalhes, o fotógrafo sempre manipulou seus temas de 
alguma forma” (p.30). 

Kossoy (2000), ressalta que por meio dos filtros culturais, estéticos e téc-
nicos, articulados no imaginário do fotógrafo, ele registra uma imagem elaborada 
em um processo de criação. Assim, a fotografia deve ser considerada como uma 
representação a partir do real, pois não pode ser compreendida independen-
temente do processo de construção da representação o qual o originou. Gama 
(2006a), ousa ao empregar o termo ficção para definir a maneira como usual-
mente se caracterizam as imagens de mídia, por serem uma escolha subjetiva, 
uma leitura, ou uma interpretação da realidade.

Kossoy (2000) explica que, a credibilidade transmitida pelas fotogra-
fias possibilitou a manipulação da opinião pública, pois no momento em que 
vinculadas aos meios de comunicação, seus conteúdos passam a ser poten-
cializados e assimilados como expressão da verdade. Rouillé (2009), garante 
que atualmente a informação muitas vezes é fabricada em vez de ser captada. 
Assim, informar consiste sempre, de uma certa maneira, “criar o aconteci-
mento”, representá-lo.
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As representações fotográficas na imprensa

A realidade cotidiana surge por múltiplas representações. Na imprensa, 
o mundo é construído simbolicamante por meio de imagens produzidas pelos 
fotojornalistas.  Elas são representações que, diariamente, registram e modifi-
cam o cotidiano, contribuindo para a construção social da realidade,  sugerindo 
modos de percepção do mundo, consolidando, como também recriando imagi-
nários. Ao analisar a importância da imagem na imprensa, deve-se considerar 
que quanto menor a prática de leitura textual para a população, mais importante 
se torna a leitura de textos visuais.

O grande fetiche do jornalismo é a crença da população em sua veracidade. 
A confiança do leitor no jornal conduz a um pacto fiduciário entre ambos. É 
nesse pacto que o jornal adquire um grande poder: a autorização para nar-
rar o mundo ao público. Assim, os jornalistas acabam por usufruir de um 
certo discurso autorizado e legitimado. E se o texto jornalístico já tem toda 
essa “força”, o que dizer das fotografias inseridas nos periódicos? Ainda 
mais em um tempo de valorização das imagens (MENDONÇA, 2006  p. 30 ).

 Para Vaz (2006), “o fotojornalista recorta as variadas realidades do cotidiano e 
as compõe de acordo com construções mentais, recriando e instaurando novos con-
textos, afirmando e reafirmando os sujeitos no mundo”. A imprensa define quem 
são os sujeitos visíveis, como também os invisíveis no cenário público do país, e cria 
diferentes representações para as comunidades. Sabe-se também que as represen-
tações visuais não são selecionadas de maneira aleatória, mas construídas a partir 
de critérios como as relações de saber e poder. 

A representação consiste, portanto, em um recurso de poder. A mídia é 
um dos sistemas culturais que tem maior relevência no processo de construção 
de identidades e legitimação do saber. Freire-Medeiros e Bakker (2005) citados 
por Gama (2006b) garantem que os discursos sobre os modos de ser e estar no 
mundo se produzem e reproduzem nos diferentes campos do saber e das práti-
cas sociais, entretanto adquirem status de realidade distinto quando acontecem 
nos espaços de comunicação.

Observando a maneira como determinados setores da sociedade são re-
presentados e, até mesmo pela ausência de representação, é possível perceber 
como pensam os proprietários dos veículos de comunicação sobre determinada 
classe. Torna-se fundamental conhecer o sujeito produtor da fotografia, aquele 
que trabalha na imprensa, possui um equipamento fotográfico e que, munido 
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dele, tem o poder de produzir imagens, as quais ao circular, produzirão imagi-
nários sociais possíveis de contribuir para a perpetuação e a atualização de um 
imaginário acerca dos sujeitos. 

Saber os motivos que levaram o fotógrafo a produzir determinada ima-
gem conduz a descobrir informações não presentes nas imagens, mas essen-
cialmente importantes para a sua leitura. Invariavelmente devem ser consi-
derados os interesses políticos e econômicos dos editores e proprietários dos 
veículos de comunicação, os quais acabam reforçando, por meio das informa-
ções veiculadas, estigmatizações.

Uma fotografia é sempre uma narrativa, visto que alguém a escolhe para pos-
sibilitar conhecer uma cena. A escolha da imagem é específica, pois cada imagem é 
adquirida sob um número ilimitado de outras imagens que poderiam ter sido cria-
das pelo fotógrafo. Cabe ao editor do jornal estabelecer os critérios para a publicação 
das fotografias, bem como o enfoque que elas devem ter para, juntamente ao texto 
jornalístico, transmitir uma determinada mensagem. Tecendo imagens e narrativas 
da realidade, os enredos e imagens dos meios midiáticos passaram a ser absorvidos 
no cotidiano das pessoas, transformando-se em códigos interpretativos, os quais 
demarcam, e impõem limites que as pessoas têm sobre o mundo e a partir dos quais 
criam suas próprias narrativas pessoais (JAGUARIBE, 2007).

A enorme visibilidade das favelas na mídia não é recente. Desde o final 
do século XIX elas já figuravam nos jornais, ressaltando o descompasso entre 
o anseio da modernidade social nas cidades e a presença das favelas como par-
te da paisagem urbana brasileira. O discurso higienista, o qual buscava sacudir 
a opinião pública com as descrições sobre a marginalidade nas favelas cariocas 
e as políticas de remoção nos anos 1960, fizeram com que os discursos midiá-
ticos sobre as favelas e suas representações girassem em torno da cultura da 
violência. (JAGUARIBE, 2007 p.128).

A partir dos anos 1980 o Rio de Janeiro deixa de ser visto como a “cidade 
maravilhosa”, passando a ser considerado um lugar violento. Reportagens mos-
trando a violência, o tráfico de drogas e a criminalidade nas favelas passam a 
ocupar lugar de destaque nas mídias brasileiras. Até então a favela era o lugar re-
presentativo das classes populares, lugar autêntico da vida carioca, das escolas 
de samba, da religiosidade popular e da malandragem. A construção das repre-
sentações sociais da favela no imaginário coletivo surge, principalmente, a partir 
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das descrições das imagens transmitidas por escritores, jornalistas e reformistas 
do início do século XX (GAMA, 2006b).

Cruz (2007), garante que as favelas não são somente o resultado das ocupa-
ções dos espaços nas cidades, mas também o conjunto de sentidos que lhes foram 
atribuídos. Mediada pela imprensa, a construção de sentidos sobre as favelas e seus 
moradores perpassa por cinco diferentes discursos, explicados por Drysek (2004) 
citado por Cruz (2007): o discurso  da violência e do tráfico, que supervaloriza o cri-
me e o tráfico, sempre relacionando o morador da favela ao crime e à ilegalidade. O 
discurso da chaga social, que caracteriza a favela como problema social, desvio da 
rota arquitetônica, sendo elemento de desvalorização imobiliária. O discurso da falta 
e da carência, que assinala a favela como espaço onde os moradores não pagam im-
postos, falta estrutura e com pessoas desempregadas. O discurso do idílio, baseado 
na apresentação da favela de forma romantizada, como espaço da solidariedade. Por 
último apresenta-se o discuro da diversidade, que não se fixa apenas nos aspectos 
negativos, mas também mostra os pontos positivos desse espaço.

Pereira e Gomes (2001), afirmam que os meios de comunicação na medida 
em que atuam no processo de representação das identidades, têm oferecido aos 
negros brasileiros a oportunidade contraditória de serem Outros – e não eles 
mesmos. Essa afirmação também torna-se válida quando o sujeito das represen-
tações é o morador da favela. Os Outros são aqueles que não se encaixam nos 
mapas cognitivos, morais e/ou estéticos do mundo. O Outro é ameaçador pois 
coloca em xeque questões enraizadas e automáticas da sociedade, demonstran-
do que a sociedade poderia ser diferente. Pensar o Outro consiste em pensar os 
limites feitos e refeitos de um de Nós. Não faria sentido pensar o Outro por si só. 
Ele só existe porque se demarcou o que está dentro, porque foram estabelecidas 
as diferenças e os limites. A partir dessa relação com o Outro se elaborada e 
concretiza a identidade dos grupos (MENDONÇA, 2006).

São recorrentes as estratégias utilizadas para marginalizar e excluir o 
Outro na tentativa de enfraquecê-lo. Bauman (1998), exemplifica citando a es-
tratégia antropofágica que busca o aniquilamento da alteridade e a estratégia 
antropoêmica, banindo os outros do mundo ordeiro e impedindo-os de se co-
municar com os do lado de dentro. Young (1990) citado por Mendonça (2006), 
explicita cinco formas desrespeitosas de se lidar com o Outro – todas gerando 
opressão. São elas: exploração, marginalização, falta de poder, imperialismo cul-
tural e violência. O autor esclarece ainda que:
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O imperialismo cultural ocorre através da construção de quadros cul-
turais que marcam certos grupos como Outros, estereotipando-os em 
formas de representações homogeneizantes e, geralmente negativas. 
Nesse tipo de opressão, os meios de comunicação assumem papel fun-
damental. Young defende que os culturalmente dominados são marca-
dos tanto por estereótipos como pela invisibilidade simbólica (YOUNG 
1990, citado por MENDONÇA, 2006 p. 23).

 Elias e Scotson (2000) explicam que há modos de estigmatizar um grupo 
por meio da  pobreza, ao considerar como características definidoras do outro 
grupo a desorganização social e familiar e a delinquência (o não cumprimento das 
leis), como também atribuir ao outro hábitos deficientes de limpeza e higiene. 

 Duplamente excluídos por serem Outros, e por serem “incultos” além 
de “perigosos”, os moradores das favelas vivem, nesse olhar etnocêntrico e ho-
mogeneizado, o avesso da civilização e da cidadania. Essa midiatização estig-
matizada bloqueia relações entre os grupos sociais gerando preconceitos. Uma 
relação mais aberta entre esses grupos poderia reduzir o “medo” que uns tens 
dos Outros. Por isso, mudar a imagem da favela por meio de uma ação coletiva 
de auto-afirmação é a proposta de um número crescente de organizações1.

A câmera nas mãos dos outros

Com o surgimento do instantâneo, o cotidiano passou a ser intensiva-
mente fotografado e, de modo geral, se fotografa aquilo que se quer mostrar, 
pois é a imagem que ficará guardada na memória. As fotografias mostram coi-
sas as quais as pessoas estão acostumados a ver e, por isso, não se observou 
antes. Para Gama (2006b), a fotografia constitui uma ética do ver, modificando 
as idéias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que se tem direito de observar. 
Sontag (1977) reflete que a necessidade de confirmar a realidade e de realçar a 
experiência por meio de fotos é um consumismo estético em que todos pare-
cem estar viciados.

Pierre Bourdieu propôs e concretizou uma pesquisa2 na década de 1960 
que se baseava nos usos da fotografia popular e vernacular, aquela produzida 
pelos próprios moradores. Martins (2007), explica que para Bourdieu e equipe, 
o conteúdo sociológico desse tipo de fotografia está no modo de fotografar que 
diferencia classes ou categorias sociais, as quais usam distintas concepções de 
imagem nos retratos e fotografias que fazem. 

1 FERREIRA, Julia Ma-
riano; COSTA, Marcelo 
Henrique. Olhares de 
pertencimento: novos fo-
todocumentaristas sociais. 
Discursos fotográficos, 
V.5, N.6, 2009.
2 BOURDIEU, Pierre. Un 
Arte Medio: Ensaio sobre 
los usos sociales de La 
fotografia. Barcelona. Edi-
torial Gustavo Gili, 2003.



1245

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

Mas uma parte importante da população ainda hoje é sistematicamen-
te excluída da produção da própria imagem, sendo apresentada pelos jornais à 
sociedade sob o impacto da tragédia. Esse é o caso dos moradores das favelas. 
Guran (2008), explica que quando um grupo social abre mão da produção da 
sua auto-representação, delegando a outras pessoas a produção dessa imagem, 
ele começa a deixar de existir enquanto um grupo social distinto. Na socieda-
de brasileira contemporânea, parte significativa da população economicamente 
menos favorecida não tem controle sobre a imagem que dela se constrói. Se as 
fotografias midiatizadas indicam o que observar, as imagens produzidas nas fa-
velas mostram que deve-se direcionar o olhar exclusivamente para a violência e 
o tráfico de drogas.

O fato dos Outros serem narrados, frequentemente, de maneiras nega-
tivas, gera consequências bastante perigosas tanto no que se refere à posição 
social dos sujeitos que compõem esse grupo, como na relação desses sujeitos 
consigo mesmos. Tendo em vista que os sujeitos constroem suas identidades re-
lacionalmente, e que as narrativas fotográficas em jornais participam ativamen-
te da construção dos sujeitos e de suas representações, o ver-se representado 
negativamente pode ferir a auto-estima, impedindo a realização do indivíduo em 
sua integridade.

Segundo Cunha (2000), quem se dá a ver, “mostra-se, dá-se a conhecer, 
esparrama-se sobre o papel, a si e a seus atributos e propriedade, como gostaria 
de ser visto”. Já quem é visto, o é “sob formas que o despersonalizam de duas 
maneiras, mostrando-o seja como tipo, seja como uma função [...] configurando 
como uma forma de imperialismo cultural”. Mudar a imagem estigmatizada da 
favela, por meio de ações coletivas de auto-afirmação torna-se uma proposta fre-
quente de organizações populares. A relação direta entre os moradores da favela 
e o restante da sociedade, sem a intervenção de um interlocutor externo à comu-
nidade, é ressaltada como essencial nesse processo de desconstrução do olhar.

A tentativa de controle sobre a própria imagem é relativamente recente 
nas camadas mais pobres da sociedade. Impossibilitadas de se auto-represen-
tarem, coube a essas pessoas ocuparem o lugar de objeto fotográfico até o mo-
mento em que surgiram as propostas de inclusividade. As fotografias oriundas 
de projetos de inclusão visual no Rio de Janeio foram concebidas também para 
superar a invisibilidade a que estariam condenadas as favelas cariocas. Justifi-
cam suas fotografias como uma luta contra a estigmatização dos meios de co-
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municação (JAGUARIBE, 2007). Nesse contexto, o Outro social desponta como 
personagem, protagonista ou coadjuvante das narrativas visuais construídas, e 
não mais como objeto da representação.

Grande parte das teorias que tratam da fotografia e do seu funcionamento 
ideológico entendem o olhar fotográfico como processo de construção da realida-
de social, partindo do sujeito fotógrafo o qual normalmente pertence a uma classe 
superior à do retratado, o Outro que torna-se objeto da representação. A ideia de 
mostrar o Outro é recorrente na antropologia e no cinema há muito tempo e hoje, 
ela faz parte do processo de democratização dos meios de comunicação.

O Viva Favela consiste em um movimento  não governamental que objetiva 
a produção de uma identidade própria, constituída a partir da comunidade, em de-
trimento do conhecimento ofertado pelos meios de comunicação convencionais, os 
quais constroem um imaginário exterior sobre a favela. Nesse movimento os mo-
radores produzem narrativas endógenas polifônicas sobre o cotidiano, oferecendo 
ao leitor das imagens a oportunidade de desvencilhar-se de quaisquer ideias pré-
-concebidas pelos moradores do asfalto a respeito da favela. Trata-se de uma repre-
sentação crescente nas favelas que denomina-se “auto-representação fotográfica”, 
um amontoado narrativo que nos permite conhecer a história de um povo, suas 
tradições religiosas, culturais, políticas, enfim um conjunto de traços, lembranças 
como também experiências que configuram a identidade coletiva de um povo.

Estendendo o direito a criação da sua própria imagem a um maior número 
de pessoas, esse e outros projetos de inclusão visual objetivam valorizar a auto-
-estima dos moradores das comunidades, formar profissionalmente os jovens mo-
radores, ofertando-lhes instrumentos a partir dos quais podem reivindicar a cida-
dania negada a esses indivíduos, propiciando uma visibilidade social baseada nas 
imagens produzidas e veiculadas por eles sobre a comunidade em que eles vivem.

Essas imagens são divulgadas em exposições e no portal do Viva Favela, 
no qual é possível visualizar um outro Outro. Um discurso produzido por uma 
multiplicidade de vozes dentro da prática da democratização da comunicação. 
Baseado no realismo estético, que produz retratos da “vida como ela é”, esse e 
outros projetos utilizam-se de recursos de intensificação dramática e de ficção  
para criar mundos plausíveis que fornecem uma interpretação da experiência 
contemporânea (JAGUARIBE, 2007). Nessas fotografias ditas inclusivas, há uma 
ênfase no presente, como uma reivindicação do cotidiano. 
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As fotografias do Viva Favela diferenciam-se daquelas estudadas por Bour-
dieu, pois já nascem com o objetivo de serem vistas por um segmento maior de 
pessoas do que aquelas produzidas pelas famílias analisadas pelo sociólogo. A 
circulação da imagem fotográfica produzida por esse grupo é pre-requisito para 
a sua criação, enquanto as imagens analisadas pela equipe de Bourdieu eram 
arquivadas em caixas de sapato e gavetas das casas das famílias que as produ-
ziram, sendo compartilhadas apenas ocasionalmente, com os parentes e amigos 
próximos para rememorar momentos excepcionais da vida em grupo ou lembrar 
de pessoas (MARTINS, 2007).

Como o predomínio das produções fotográficas desse grupo é de inspira-
ção fotojornalística, pretende-se com essas fotografias disputar a imagem da fa-
vela na mídia. A produção de um olhar alternativo ao da mídia tradicional requer 
engajamento e qualificação técnica dos moradores aspirantes a fotógrafos. Assim, 
a inclusão visual ocorre por meio da apropriação das habilidades técnicas que a 
profissão de fotógrafo requer, pela difusão na própria comunidade das imagens 
produzidas, permitindo que ela se veja representada de uma maneira distinta da 
veiculada pela mídia e, pela visualização dessas imagens pelos não moradores das 
favelas, apresentando uma outra realidade da favela (JAGUARIBE, 2007).

O alfabetismo da cultura visual

Projetos como Viva Favela podem ser enquadrados na perspectiva do que 
Hernandez (2009) chama de alfabetismo da Cultura Visual. Como resposta à emer-
gência do crescente impacto das imagens na vida das pessoas a partir do advento da 
televisão, surgiu a necessidade de educar visualmente as crianças na perspectiva da 
alfabetização visual. Inicialmente era baseada no  desenvolvimento de competências 
visuais e sensoriais com as quais a pessoa poderia discriminar e interpretar ações, 
objetos, símbolos visuais com os quais se encontrava no seu entorno. Porém, mais 
do que conhecer e operar o sistema de linguagem, Hernandez garante que esse 
ensino deve ir além da parte técnica.  Necessita-se partir de uma perspectiva socio-
cultural, construída por meio de relações culturais, institucionais e sociais. Para isso, 
propõe o entendimento das imagens de uma maneira contextualizada. 

Essa forma de alfabetismo pode ajudar a redefinir o papel do sujeito no 
processo de interpretação. A partir da mudança da pergunta “O que você 
vê?” para “O que você vê de si nessa representação?” o foco que a alfabe-
tização visual fixava na codificação e decodificação das representações 
visuais expande-se em um processo de aprendizagem mais compreensi-
vo e abrangente (Hernandez, 2009 p.206) .
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 A produção de narrativas visuais alcança, para Hernandez (2009), a ne-
cessidade de desenvolver formas de expressão pessoal vinculadas à criação de 
comunidades de ativistas sociais, permitindo que a população crie suas próprias 
respostas frente aos processos de reestruturação nas sociedades. Por meio de 
práticas e interpretações críticas, as pessoas percebem como as representações 
produzem formas de ver e visualizar posições e discursos sociais. Temas como: 
posicionalidades identitárias subjetivas, relações de poder e narrativas hegemô-
nicas, que antes eram ocultos, com o alfabetismo da cultura visual tornam-se 
presentes e foco de representações visuais.

Entende-se a cultura visual como um campo que estuda a construção 
social da experiência visual, enfatizando as experiências diárias e faz de seu 
objeto de interesse os artefatos da representação visual, abordando perspec-
tivas inclusivas nas quais diferentes formas de produção da cultura possam 
ser estudadas e entendidas. 

O alfabetismo da cultura visual conduz à compreensão e, então à ação. 
Por despertar as pessoas para uma consciência crítica da realidade, conduz a 
ações assentadas para resistir a processos de superioridade, hegemonias e do-
minação. Promove o entendimento de meios de opressão dissimulada, como as 
representações construídas pela mídia tradicional sobre os moradores de fave-
las e admite que o conhecimento é socialmente construído e relacionado ao po-
der (DIAS, 2008). Assim, incentiva consumidores passivos, como os moradores 
que se veem representados de forma pejorativa nas imagens da imprensa, a 
tornarem-se produtores ativos da cultura, produzindo fotografias com outras 
representações sociais sobre eles mesmos. 

Barbosa (2009), esclarece que o ensino da arte torna-se um importan-
te instrumento para identificação cultural e desenvolvimento individual. Por 
meio desse ensino, é possível “desenvolver a percepção para apreender a re-
alidade [...], desenvolver a capacidade crítica, permitindo analisar a realidade 
percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi 
analisada” (p.1). Para essa autora, a arte supera o estado da despersonaliza-
ção, inserindo o indivíduo no lugar ao qual pertence, reforçando e ampliando 
seus lugares no mundo. Defendendo o papel das organizações não governa-
mentais, Barbosa valoriza o trabalho que realizam na busca da reconstrução 
social do sujeito, combatendo a exclusão e, consequentemente a violência 
gerada por ela.
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Projetos de inclusão visual efêmeros podem até ter alguma visibilidade, pro-
vocando um marketing social, mas não conseguem produzir as ações e transfor-
mações pretendidas pela cultura visual. O Viva Favela, projeto da ONG Viva Rio, 
concebido por Betinho e Rubem César Fernandes, tem cerca de nove anos de 
atuação e entre as suas metas está a democratização da informação e a redução 
da desigualdade social. Contando com a participação dos moradores das favelas 
como correspondentes comunitários, o site do projeto se propõe a mostrar um 
olhar de dentro da comunidade. Lucas (2008) assegura que não há como produzir 
um acervo de fotografias de favelas como o do Viva Favela, a menos que seja com 
fotógrafos moradores das comunidades. Jaguaribe (2007) certifica que

No contetxo dos realismos contemporâneos, a autenticidade das obras 
e, sobretudo, das experiências das quais são portadoras, repousa prin-
cipalmente sobre a biografia. È a biografia, o lugar de onde se fala, a 
trajetória de vida de quem fala e em nome de quem se fala – e não a 
imaginação, a inspiração ou a experimentação, por exemplo – que cons-
tituem o autor e legitimam o seu imaginário. Em outras palavras, o re-
trato verbalizado pelo favelado possui maior poder de barganha do que 
a visão da favela entrevista pelo fotógrafo de classe média, pelo cineasta 
publicitário ou pelo escritor erudito (JAGUARIBE, 2007 p. 92).

A autora aponta o direito de se mostrar como gostariam de ser vistos, 
baseado no processo de percepção da representatividade e orientado pela visibi-
lidade midiática, como a origem da significação de que ser real é ter a existência 
reconhecida pelos espectadores. 

Considerações finais

As fotografias produzidas pelos correspondentes do Viva Favela almejam 
portar sinais de sua “inclusividade”, supondo sempre a presença de um terceiro 
olhar, fora da imagem, por meio do qual a inclusão poderá ser realizada, levando 
em conta que o processo de inclusão/exclusão é sempre relacional. Demons-
trar que o reconhecimento e a admiração pelos retratados provém da própria 
comunidade, portar sinais de cumplicidade ou de afinidade de interesses entre 
fotógrafo e retratado e/ou, evitar espaços internos que não possam ser caracte-
rizados como “espaços de favela”, levam ao êxito da imagem, garantindo que ela 
será bem sucedida (JAGUARIBE, 2007).

A reprodução de apenas imagens positivas poderia levar ao discurso 
do idílio, da favela romantizada, reproduzindo, novamente, uma imagem de 
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favela não complexa. Refletir sobre o que se produz e sobre o que se transmi-
te por meio das fotografias suscita perguntas como: Quem está falando? Com 
quem se supõe estar falando? Quem realmente está “escutando” as mensa-
gens das fotografias?

Publicadas em sites, expostas em exposições que percorrem diversas 
favelas e cruzam barreiras continentais sendo mostradas em galerias interna-
cionais e publicadas em livros, as fotografias produzidas saem da invisibilidade 
e, por vezes, conseguem pautar a mídia tradicional, direcionando os olhares 
dominantes para ações, atividades e questões que até então não tinham espaço 
na mídia. Por meio do site interativo, os internautas podem votar nas fotogra-
fias, atribuindo notas para as reportagens fotográficas e também deixar comen-
tários sobre suas percepções.

Assim como a produção das fotografias consiste em um processo subje-
tivo de construção, a recepção das imagens subentende os mecanismos inter-
nos do processo de construção da interpretação, elaborado no imaginário dos 
receptores, de acordo com seus repertórios pessoais culturais, seus conheci-
mentos, suas convicções morais, éticas, religiosas e seus interesses econômi-
cos e profissionais. Dessa forma, leituras plurais são possíveis, já que as ima-
gens não podem ser vistas como veículos de transmissão de idéias, mas como 
espaço de interação, de diálogo e de interpretação. Além disso, as fotografias 
são marcadas por múltiplas temporalidades, em diferentes fluxos de tempo, 
como o tempo da produção e o da recepção.

Devido a essas questões, sem um estudo de campo sobre as percepções 
dos leitores sobre essas imagens, não é possível explicitar as leituras realiza-
das sobre as fotografias, assim como delimitar em que medida essa nova re-
presentação, endógena e auto-biográfica, consegue desestabilizar as narrativas 
dominantes da imprensa tradicional. Também, sem o contato direto com os 
fotógrafos do Viva Favela, não é possível questioná-los sobre o fato das ima-
gens produzidas por eles terem sido capazes de realizar transformações nas 
vidas deles ou mesmo uma reconstrução social.  Pode-se direcionar um novo 
estudo na tentativa de buscar as leituras realizadas sobre essas fotografias pe-
los moradores do asfalto, assim como tentar perceber se, de fato, nesse grupo 
de fotógrafos, houve transformações significativas em suas vidas, estimuladas 
por essa nova construção identitária.
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REPRESENTAÇÕES DO FEMININO, DISCURSOS NORMATIVOS E O QUE VEEM OS ALUNOS

Juzelia de Moraes Silveira*
juzeliamoraes@gmail.com

CTISM/UFSM

Resumo
o presente artigo propõe-se a refletir sobre os discursos produzidos acerca das 
imagens comumente consumidas pelos alunos que remetem à sexualidade, en-
focando a questão da abordagem do feminino na cultura visual. Entendendo a 
escola como um espaço de sociabilidade, em que subjetividades são construídas, 
em que discursos e concepções estabelecem-se, objetivo neste sentido instigar a 
problematização frente a preconceitos que frequentemente são adotados de modo 
instantâneo e naturalizado. Destarte, a reflexão acerca de como se constituem 
identidades/subjetividades sexuais visa, sobretudo pensar os discursos de poder 
que se constituem por meio da temática sexual e de gênero em nossa sociedade.

Palavras-chave: escola, sexualidade, feminino, artes visuais.

Abstract
the present paper aims at reflecting upon the speeches made about the images 
commonly consumed by students that refer to sexuality, focusing on the issue 
of women in the visual culture. Understanding the school as a social venue in 
which subjectivities are constructed, in which words and concepts are establi-
shed, objective in this sense instigate questioning against prejudices that often 
are adopted so instantaneous and naturalized. Thus, the discussion on how to 
represent sexual identities / subjectivities mainly aims at thinking discourses of 
power which are constituted by sexual and gender themes in our society.

Keywords: school, sexuality, feminine, visual arts.

O que nos propõem os contextos educativos? 

Ao elaboramos proposições para o ambiente escolar, evidentemente de-
veríamos considerar com relevância o contexto ao qual vamos nos dirigir obser-
vando, neste sentido, a coerência e o modo do que será abordado em relação 
ao espaço educativo em questão. Todavia, esta óbvia constatação não reflete a 
realidade dos processos educativos atuais, os quais parecem freqüentemente 
mais preocupados em adequar-se a abordagem de temas por vezes desgastados 
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e ainda por meios que pouco dialogam com os alunos, do que propriamente bus-
car nos contextos educativo as questões que se colocam realmente pertinentes.

Temáticas como a das drogas, preservação do meio ambiente, métodos 
anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis, entre tantas outras evi-
dentemente constituem-se em temas pertinentes na contemporaneidade, sendo 
deste modo também relevante suas abordagens em ambiente escolar. Entretanto 
o modo de problematização de tais questões freqüentemente deixa a sensação 
de ser, além de superficialmente trabalhado, debatido seguindo-se um método, 
o qual ignora amiúde o contexto em que se está sendo enfatizada a importância 
de se pensar tais questões.

Neste sentido, encontramos sob a perspectiva dos estudos culturais não 
apenas a compreensão da importância dos contextos de que derivarão as propo-
sições educativas, mas também a possibilidade da abordagem destes assuntos 
transcendendo temas e instrumentos não tradicionais à educação. O que per-
cebemos, deste modo, é a ampliação do campo de questões e meios possíveis e 
necessários de abordagem no contexto escolar.

No âmbito da educação das artes visuais e na perspectiva da cultura vi-
sual estabelece-se a possibilidade de proposições que partam não apenas das 
consagradas obras de arte da história, ou mesmo de obras contemporâneas, 
mas também de quaisquer imagens que permeiem nossa sociedade. Deste modo 
desloca-se o interesse em consolidar distinções entre arte erudita, popular, pu-
blicidade – questão por muito tempo enfatizada na educação das artes visuais 
– para uma proposição que leve em conta as imagens que são consumidas pelos 
alunos e que conjuntamente a estas sejam pensadas e mencionadas questões 
que se desvelam relevantes a cada contexto.

A proposição apresentada pela cultura visual, de acordo com Fernan-
do Hernández 

 (...) nos leva a propor a necessidade de ajudar crianças e jovens e também 
aos educadores, a irem mais além da tradicional obsessão por ensinar a ver 
e promover experiências artísticas. Em um mundo dominado por disposi-
tivos visuais e tecnologias da representação (as artes visuais atuam como 
tais), nossa finalidade educativa deveria ser a de facilitar experiências re-
flexivas críticas. Experiências que permitam aos estudantes, como aponta 
Nancy Pauly (2003), terem a compreensão de como as imagens influem em 
seus pensamentos, em suas ações e sentimentos, bem como a refletir sobre 
suas identidades e contextos sócio-históricos. (2007, p. 25)
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Se compreendemos que as imagens influenciam na constituição de nos-
sas identidades e subjetividades e ainda, que somos intensos consumidores 
de imagens que nem sempre optamos por ver, mas que entretanto acabam por 
tocar-nos (mesmo inconscientemente), vislumbramos a urgência em propor dis-
cussões não superficiais acerca de temas que por vezes apresentam-se polêmi-
cos demais aos olhos da escola.

Tal concepção é reforçada por Kerry Freedman, quando nos diz que 

La cultura visual puede ayudar y puede ser perjudicial a la vez puede ser 
segura y peligrosa, creativa y destructiva. Desde mi perspectiva, es más 
importante ayudar a los alumnos a estudiar esta variedad de significados 
que intentar protegerles de la imaginaría, cuya tipología irán descubrien-
do, de todos modos, progresivamente, fuera de escuela. (2006, p.13)

Entre estes temas evidentemente encontra-se a discussão da sexualidade 
como um destes assuntos pertinentes a serem tocados em ambiente escolar, posto 
que não apenas se trata de uma questão que se apresenta cada vez mais carente 
de abordagens que atentem para as vivências dos alunos, mas que também se 
constitui em um dos temas mais explorados no universo de imagens contemporâ-
neas. É importante ainda mencionar que a sexualidade é tocante, mesmo que de 
modo distinto, a todas as culturas e que tange outros âmbitos de cada sociedade 
permeando questões de ordem política, religiosa, econômica, entre outras.  

O presente artigo constitui-se a partir de reflexões tecidas inicialmente no 
trabalho de conclusão de curso em Artes Visuais - Licenciatura Plena, realizado em 
2005 e que ganharam maior consistência na pesquisa realizada no mestrado em 
Artes Visuais, concluída em março de 2009. Em ambos os estudos a temática da 
sexualidade serviu como mote para a investigação de questões pertinentes na atu-
alidade, estas por meio da ótica das artes visuais, buscando pensar como se dão os 
processos de constituição e concepções acerca da sexualidade em nossa sociedade. 

No caso do trabalho de conclusão de curso, tal problematização calcava-
-se no âmbito da educação e de como a escola propõe questões acerca da sexua-
lidade, investigação que vem tendo continuidade no momento atual por meio da 
experiência docente com crianças e adolescentes, buscando nas falas dos alu-
nos, na observação de seus comportamentos que tocam o tema da sexualidade, 
as concepções dos contextos em questão em relação ao assunto referido. Ainda, 
busca-se observar como tais instituições de ensino abordam o tema no intuito de 
contemplar as necessidades destas comunidades específicas.
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O que frequentemente observamos é que a temática da sexualidade pa-
rece ser trabalhada na escola impulsionada por certo modismo, ignorando so-
bretudo que os processos de sexualidade se reconfiguram a cada geração e 
contexto. E parece de suma importância que se pense que os processos de 
sexualidade dos alunos ocorrem de modos distintos aos dos professores, dada 
a rapidez das transformações acerca dos conceitos que tangem a sexualidade 
em nossa sociedade. Sendo assim, parece incoerente que se pense a aborda-
gem da sexualidade em sala de aula unilateralmente partindo das experiências 
e conceitos dos professores. 

Evidencia-se deste modo que as discussões deveriam ser impulsionadas 
pelas vivências dos alunos e não pelos preceitos moralistas que costumam re-
ger tais abordagens. A sistemática utilizada pelas escolas para a abordagem de 
questões do sexo em geral parecem significar muito pouco aos alunos e ainda 
reforçar o temor destes em informar-se sobre o assunto, bem como de tratá-lo 
como um tema que toca o âmbito do prazer. 

Ou seja, a dificilmente a sexualidade é um tema discutido na escola, mas 
sim ensinado sob os preceitos de uma moral que parece incoerente às experi-
ências dos estudantes. Destarte, parece evidente o quanto a abordagem do tema 
pauta-se muito mais em um roteiro a ser seguido, do que propriamente em uma 
compreensão da importância de levar de modo sério e aberto a discussão para 
sala de aula no intuito de instigar a reflexão e a criticidade dos alunos.

Neste sentido, a educação da cultura visual abre a possibilidade de pensar 
e planejar dispositivos educativos que abarquem questões da sexualidade orien-
tando-se pelos meios que frequentemente mais comunicam e se relacionam com 
os adolescentes e crianças. Isto, sobretudo por este tema se tratar, como já foi 
mencionado anteriormente, amplamente citado e comentado pelos meios de co-
municação de massa.

A sexualidade se constitui em um dos temas mais presentes não apenas 
na cultura midiática, mas a cada outdoor de esquina, ou em cada pichação e/
ou graffiti nos muros das cidades, evidenciando deste modo a necessidade que 
nossa sociedade possui em discutir tal assunto. De acordo com Michel Foucault 
(1990, p. 63) “nossa civilização precisa falar sobre sexo, não somente para con-
fessá-lo, mas para reconstruir, no ato e em torno dele (...) as imagens, desejos, 
modulações e a qualidade do prazer que o anima”.
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Deste modo observamos que a abordagem da sexualidade em ambiente 
escolar deve ter como norte a busca nas falas, vivências e atitudes dos alunos, 
os pontos e meios a serem enfocados neste processo dialógico, compreendendo 
a evidente relevância dos contextos educativos na elaboração de proposições.

Discursos normativos nas representações do feminino

Seria no mínimo ingênuo afirmar que tal tema não pode ser tratado dentro 
do ambiente escolar tendo em vista que a sexualidade já é há tempos um assunto 
comum entre os alunos da grande maioria dos contextos escolares. Parece im-
portante pensar que a escola se constitui como espaço privilegiado de sociabili-
dade, onde não apenas desenvolvem-se relações afetivas (não necessariamente 
amorosas), mas onde também se estabelecem conceitos e preconceitos, é por ve-
zes o local em que crianças e adolescentes constroem suas identidades sexuais.

Pensando a constituição de identidades e subjetividades distintas, com de-
sejos e formas de manifestação sexuais múltiplas, apresentam-se já de início inco-
erentes os meios de abordagem da sexualidade comumente utilizados nas escolas, 
os quais frequentemente propõem modelos de conduta, atitudes e normas, suge-
rindo inclusive o que se pode ou não sentir sexualmente, o que se constitui como 
saudável e o que toca a perversão. Neste sentido, a escola não busca a proposição 
de discussões acerca do âmbito sexual, ela propõe modelos comportamentais de 
sujeitos sexuais saudáveis, ensina o que é correto e o que é reprimível.

De acordo com Stuart Hall

(...) à medida que os sistemas de significação e representação cultural 
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcer-
tante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 
poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente. (2006, p.13)

Sob estas considerações observamos que enquanto a escola empenha-
-se em sua proposição de estabelecer o modelo anteriormente citado, a cultura 
consumida pelos alunos apresenta a ampla existência de identidades diversas. 
Identidades estas que perpassam pelo tocante da sexualidade, evidenciando en-
tre outras questões os distintos gêneros existentes em nossa sociedade, bem 
como as significativas fronteiras que buscam delimitar as distinções entre es-
tes gêneros, criando e reforçando deste modo possíveis concepções normativas, 
preconceituosas e excludentes. 
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Neste sentido, observamos a possibilidade de pensar discursos de poder 
que se sustentam na instauração destas delimitações entre os gêneros, em que 
ainda podemos observar não apenas discursos preconceituosos, mas sobretudo 
discursos que ignoram as transformações sociais pelas quais passaram e passam 
também a figura masculina e feminina, bem como as distintas identidades sexuais.

(...) não é possível falar sobre ou conceptualizar “sexualidades”, “desejo”, ou 
“identidades sexuais” somente no plano do abstrato uma vez que “nossos 
corpos são sempre corpos no mundo, e no mundo em que vivemos nossos 
corpos estão sempre expostos a algum tipo de leitura que os dividem em 
termos de gênero. Por isso se materializam como corpos sexuais [por um 
contexto político-histórico-social específico]”. (SANTOS, 2002, p. 201)

Desse modo, parecem cada vez mais incoerentes os preceitos que se pro-
punham a delimitar os gêneros – e neste caso ressalta-se ainda o fato de serem 
considerados existentes apenas dois gêneros na sociedade, fato significativamen-
te contestado na atualidade – tais como questões estéticas e comportamentais. 
Na atualidade (e na verdade não tão atual assim) percebemos a impossibilidade 
de definir gêneros por meio de seus aspectos físicos, por exemplo. 

É cada vez mais comum não apenas a utilização de um vestuário comum 
aos dois gêneros, por exemplo, bem como a realização de atividades que em mo-
mentos anteriores definiam-se como próprias de um gênero ou outro. Todavia 
parece constante em nossa sociedade uma busca por características comporta-
mentais com o intuito de determinar padrões e grupos, isto acaba por, de modo 
quase automático e imperceptível, a delimitar fronteiras e estabelecer teorias 
normativas. 

Destarte surge a necessidade de se pertencer a um grupo, bem como a so-
ciedade sente-se comprometida em situar cada pessoa em determinada facção, 
não compreendendo deste modo a possibilidade da existência de identidades 
que se colocam totalmente alheias a qualquer tipo de divisão. A individualida-
de não chega a ser compreendida em sua dimensão real e a generalização de 
identidades, enquanto pertencentes a limites definidos por suas características 
comuns, induz ao preconceito ao passo que qualquer desvio destes limites des-
perta olhares de estranhamento. 

Pré-conceituar indivíduos e ações parece traço característico de nossa so-
ciedade, seja sob o intuito de estabelecer sistemas de organização, seja pela ilu-
sória intenção de melhor compreender questões sociais. Entretanto este impul-
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so habitual de classificar coisas e pessoas de certo modo constitui-se muito mais 
por um caráter excludente do que propriamente includente, como se acredita.

Acerca da imagem instituída para o sexo feminino, podemos observar que 
embora as mudanças acerca de características que delimitavam o gênero tenham 
se alterado significativamente, determinados conceitos permanecem quase imu-
táveis mesmo após as ditas “conquistas femininas”.

A imagem a seguir, possivelmente seria vetada de ser utilizada como base 
para uma discussão com alunos, todavia o que faz com que esta seja aceita como 
natural se observada em um outdoor (como foi apresentada) e não seja aceita como 
uma imagem passível de ser utilizada para uma discussão séria em âmbito escolar?

                               

Evidentemente não é meramente a imagem de parte do seio da modelo 
que despertaria a reprovação da imagem como base para uma proposta em sala 
de aula. A imagem, que a priori parece sugerir a limpeza de Brasília (esta, iden-
tificada pelas formas do Palácio do Planalto ao fundo), sugere também a submis-
são da modelo pela posição em que se encontra, mas sobretudo pelo cabo da 
vassoura que estende-se por trás de seu corpo, na altura do pescoço, remetendo 
à uma coleira. 

Campanha da “Forum” de 2006.Fonte: http://www.comunidademoda.com.br/campanha-forum.html
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Não é apenas a modelo a responsável pela sugestão de submissão, mas 
também a postura ereta do modelo que encontra-se atrás dela e que empunha 
firmemente a vassoura - ou a possível coleira – como se a dominasse. Estas 
sugestões, aliadas então ao fato da modelo encontrar-se semi-nua conferem à 
imagem certo erotismo, este aliado aos recursos publicitários, bem como a con-
figuração deste erotismo por meio sugestão da submissão feminina. 

A respeito dos recursos de sedução das campanhas publicitárias, estes 
associados à sexualidade, podemos tecer algumas reflexões por meio das pala-
vras de Marilena Chauí

Ter um objeto é, em si e por si mesmo, a garantia do desejo satisfeito. Tanto 
assim, que a propaganda perfeita é aquela que exibe muito pouco o pro-
duto, exibindo muito mais as conseqüências felizes dele (o “sucesso”, o 
“amor”, a “limpeza”, a “inteligência”, a “felicidade”). (...) O que a propaganda 
faz é ocultar a moral repressiva, dando-nos a ilusão de que alguns objetos 
(os enunciados) permitem o que a sociedade proíbe. (CHAUÍ, 1991, p. 162)

Tratam-se de recursos que justamente por serem insistentemente utilizados 
para despertar o lado erótico, são compreendidos e digeridos com facilidade pelos 
espectadores. E no caso da referida campanha publicitária, a sedução do produto, 
da marca, se dá também pela possibilidade de abordagem da polêmica submissão 
feminina não como algo reprimível, mas possivelmente positivo e interessante.

Tal abordagem tanto da sexualização feminina, bem como de sua submis-
são não estão presentes apenas no meio publicitário, mas em programas televi-
sivos em grande parte da mídia. Se nas escolas ainda é freqüente o concurso da 
“escolha da mais bela estudante” (e não estou ignorando que algumas também 
realizam concursos para meninos, mas sim que a ênfase tradicional “privilegia” 
o gênero feminino), por outro lado percebemos o caloroso discurso de grande 
maioria dos professores acerca da necessidade de “preservação” das meninas.

O que seria esta preservação? Abordagens de discussão acerca de como 
as meninas também devem ser responsáveis pela utilização de meios contra-
ceptivos (que por sua vez já ignoram que a preocupação não se limita há muito 
à mera questão da gravidez, mas sobretudo na prevenção de DST´s)? A escola, 
amiúde reforça muito mais o discurso acerca da idade inadequada para a prática 
sexual, mesmo com os números significativos que comprovam o início da vida 
sexual cada vez mais precoce, reforçando por muito um discurso que lança so-
bre o sexo feminino a responsabilidade acerca destes cuidados.
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É comum o argumento “as meninas precisam se dar ao respeito, pois os 
meninos são abusados”. Tal afirmação não apenas descaracteriza a sexualidade fe-
minina, ao passo que sugere que o “se dar ao respeito” ocorre pela repressão dos 
impulsos sexuais, bem como caracteriza os meninos como seres a serem temidos. 

Marilena Chauí nos lembra a origem da repressão feminina, bem 
como nos leva à compreensão das atuais circunstâncias quando comenta:

Lembremos apenas que durante um longo período (no passado de nossa 
sociedade) o termo sexo referia-se exclusivamente às mulheres – estas 
não tinham um sexo, eram o sexo (e, por isso mesmo, figuras por ex-
celência do Mal e da busca desenfreada do prazer, amolecendo corpo e 
espírito dos homens guerreiros) precisando ser controladas, punidas, 
vigiadas de todas as maneiras possíveis. Não é surpreendente então 
quando (...) descobrimos uma representação da feminilidade na qual as 
mulheres são assexuadas, frígidas, feitas para a maternidade e não para 
o sexo. (CHAUÍ, 1991, p. 27)

Observa-se neste sentido que às mulheres não foi sugerido o desejo 
e o desenvolvimento sexual como algo saudável. Pelo contrário, a elas a 
sexualidade sempre foi sugerida como algo maléfico do qual elas mesmas 
eram responsáveis. Evidentemente percebe-se a formulação destas con-
cepções sob o ponto de vista masculino. Foucault comenta este estabeleci-
mento de regras sob a ótica masculina e o estabelecimento de uma moral 
viril no seguinte comentário:

(...) as mulheres só aparecem a título de objetos ou no máximo como parcei-
ras às quais convém formar, educar e vigiar, quando as tem sob seu poder, 
e das quais, ao contrário, é preciso abster-se quando estão sob o poder 
de um outro (pai, marido, tutor). Aí está, sem dúvida, um dos pontos mais 
notáveis dessa reflexão moral: ela não tenta definir um campo de conduta e 
um domínio de regras válidas – segundo as modulações necessárias – para 
os dois sexos; ela é uma elaboração da conduta masculina feita do ponto de 
vista dos homens e para dar forma à sua conduta. (FOUCAULT, 1990, p.24)

Deste modo a perene submissão feminina no que se tange à ques-
tão sexual parece evidente, sobretudo pela consciência de ainda vivermos 
em uma sociedade que, apesar das lentas mudanças, ainda se mostra 
significativamente ditada pelo poder masculino. Por mais que saibamos 
das inúmeras conquistas femininas em relação a sua independência, uma 
regra moral vigente por longos anos não se dissolve com facilidade, so-
bretudo quando ainda permanecem forças que insistem em mantê-la.
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Quando Cindy Sherman nos apresenta suas personagens femininas nos 
sugere olhares sobre a estereotipação da mulher, seja na questão da submissão, 
do ser sentimental, da emancipação. Sugere-nos o olhar sobre a representação 
da mulher ao longo da história, e das atribuições que foram conferidas à imagem 
feminina sob as transformações sociais. 

Possivelmente algumas obras de Cindy Sherman seriam razão de recusas 
em âmbito escolar, visto que apresentam, enfatizam o sexo e por vezes suge-
rem posições sexuais utilizando bonecas/manequins nesta encenação. Todavia, 
a imagem anteriormente citada, apresentada em via pública, contém as mesmas 
características mencionadas.

Possivelmente, se levada tal obra para sala de aula os alunos demonstrariam 
constrangimento ao ver tal imagem, sobretudo pela ênfase à vagina. Contudo, o 
que pretendo aqui é enfatizar que estas imagens não deixam de adentrar o âmbito 
escolar, contudo, estas são revestidas de disfarces que tornam estes discursos 
mais aceitáveis, mas não menos carregados de significações preconceituosas.

As imagens mencionadas no presente artigo possuem elementos comuns 
em sua constituição, entretanto acredito (isto baseada em algumas experiências de 

Cindy Sherman. S/ título # 225, 1992. Fotografia. http://www.cindysherman.com/art.shtml
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abordagem da sexualidade dentro da escola) que a segunda imagem seria rejeitada 
mais do que a primeira imagem, tanto por pais, como pela direção escolar, como 
uma imagem passível de ser abordada em sala de aula. A imagem em questão não 
apresenta o disfarce necessário que se espera de uma imagem que fale sobre sexo 
– isto, sob pena de a imagem ser considerada pornográfica – entretanto o sexo não 
deixa de ser mencionado em nenhuma das duas imagens citadas no texto.

Enquanto a primeira imagem torna mais “abrangente” as questões pos-
síveis de serem abordadas quanto ao tocante sexual, podendo assim constituir 
uma abordagem que se contrapõe aos cansativos temas tradicionalmente discu-
tidos em âmbito escolar referentes à sexualidade, a imagem de Cindy Sherman, 
por outro lado, enfatizaria a sexualidade feminina, bem como sua submissão, 
sem ampliar a possibilidade de tocar apenas sutilmente a sexualidade. 

O que sugiro, deste modo, é que grande parte das imagens seleciona-
das para abordar a sexualidade, bem como os temas selecionados, não apenas 
limitam-se ao reforço de modelos de conduta a serem ensinados, como reforça 
a ignorância de questões que se colocam cada vez mais efetivamente relevantes 
para serem discutidas dentro das escolas. 

É evidente que a abordagem da sexualidade de um modo menos tradi-
cional não poderia ocorrer sem um período de transição sutil, visando romper 
sobretudo com o habitual constrangimento que se instaura entre os alunos no 
início de uma discussão sobre a sexualidade. Contudo, propor aos alunos a dis-
cussão de imagens que dificilmente seriam aceitas como passíveis de aborda-
gem em sala de aula, (mesmo sendo imagens que transitam por seus cotidianos) 
poderia suscitar uma abertura para a discussão de temas que possivelmente 
já fazem parte das conversas de grupos, mas que são tratados como assuntos 
inadequados para a escola. Deste modo, seria proposto um olhar menos precon-
ceituoso acerca da sexualidade e, por conseguinte o relevante e objetivo diálogo 
acerca de questões pertinentes sobre a sexualidade na atualidade. 

E neste sentido, a discussão acerca do gênero feminino não apenas inse-
rido nos dois discrepantes modelos – casta ou promíscua – pode também atentar 
para o fato da existência de uma sexualidade feminina inerente à sua condição 
humana, sem a então necessidade de imersão em um dos aparentes dois pos-
síveis modelos mencionados. Deste modo, a constituição destes padrões e os 
elementos que os caracterizam, seriam questões pertinentes para refletir acerca 
de como são instaurados preconceitos acerca da imagem feminina.
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Pensando a obra de Sherman observamos que a artista brinca com a 
questão da sexualidade e sugere a submissão feminina não apenas por 
meio dos atos sexuais, mas também por uma submissão aos padrões de 
beleza impostos em nossa sociedade. Ainda observamos nas poses de 
suas bonecas a referência ao estereótipo criado em relação às poses que 
determinam o caráter de submissão. Tais questões são frequentemente 
veiculadas na mídia, por vezes sob um caráter cômico, contudo não me-
nos incisivo em seu discurso.

Na atualidade observamos a sugestão de papéis designados ao gê-
nero feminino, em que podemos observar a associação da sexualidade 
cada vez mais atrelada às personagens vilãs do enredo. Ainda, percebe-
mos que à dita “mocinha” da trama é destinada também uma sexualidade, 
contudo mais romantizada e por vezes demonstrando posturas submis-
sas que se revelam na aceitação de traições, no abandono dos sonhos em 
prol do romance, por exemplo.

Por mais inofensivas que pareçam tais questões mencionadas, é 
importante pensar nas reflexões apontadas por Guacira Lopes Louro 
quando esta nos diz

São, pois, as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras bana-
lizados que precisam se tornar alvos de atenção renovada, de questiona-
mento, em especial, de desconfiança. A tarefa mais urgente talvez seja 
exatamente essa: desconfiar do que é tomado como natural. (1997, p. 63).

Evidentemente tais questões veiculadas pela mídia acabam afetando de 
algum modo as concepções dos alunos acerca de nossa sociedade e das distintas 
características atribuídas ao gênero masculino e feminino. Nisto acabamos ob-
servando a constituição, instauração e reiteração de discursos normativos que 
estabelecessem de modo sutil, por vezes disfarçado, contudo não menos eficaz.

Problematizar a origem em nossa sociedade destes sistemas normativos e 
reguladores é refletir sobre como estes se reproduzem na atualidade e de como 
os alunos são atuantes nestes processos de produção, reprodução e assujei-
tamento frente a estes sistemas. Suscitar a desconfiança em relação ao que é 
aceito como natural quanto ao tocante da sexualidade, como nos propõe Louro, 
é buscar compreender que os aspectos concernentes ao âmbito sexual não se 
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restringem a ele, mas tocam outros âmbitos de nossa sociedade, criam não ape-
nas identidades sexuais, mas também definem sistemas de poder e dominação.

Referências:

CHAUÍ, Marilena. Repressão sexual – essa nossa (des)conhecida. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1991. 

FREEDMAN, Kerry. Enseñar La cultura visual. Currículum, estética y La vida social del 
arte. Barcelona: Ediciones Octaedro, 2006.

FOUCAULT, Michel. A História da Sexualidade II – O uso dos prazeres. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1990. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

HERNÁNDEZ, Fernando. Catadores da Cultura Visual – proposta para uma nova narrativa 
educacional. Porto Alegre: Editora Mediação, 2007.

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação. Petrópolis: Vozes, 1997.

SANTOS. Rick. Literatura e Homossexualdiade: a busca de um corpo gay e lésbico. In: 
LYRA, Bernadete; GARCIA, Wilton (orgs.). Corpo e Imagem. São Paulo: Arte e Ciência, 2002. 

Sites Utilizados:

http://www.comunidademoda.com.br/campanha-forum.html (capturado no dia 05/05/2010)

http://www.cindysherman.com/art.shtml (capturado no dia 05/05/2010)



1266

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 

e Processos 
de Mediação

  A CARAS DAS MULHERES DO ATLÂNTICO NEGRO

Katianne de Sousa Almeida*
ksantropologia@gmail.com

UFG

Resumo
  Na década de 90 foi criada na Argentina a revista CARAS com referenciais de 
beleza, de sucesso etc. Além de suas páginas há também CDs, DVDs, livros 
etc., que dialogam com estes referenciais. Particularmente, escolhi para análise 
a coleção – a música do mundo –, lançada em 2005. Neste artigo, interessam as 
representações do Caribe, da África e do Brasil como construções das imagens 
das mulheres do Atlântico negro. Ao articular nas imagens raça, gênero e ter-
ritório cruzam também as alegorias cristalizadas que objetificam e erotizam as 
mulheres negras, tornando o corpo e suas imagens um espaço de disputa.

Palavras-chave: co  rpo feminino negro; imagens; sexismo.

Abstract
In the 1990s, the magazine called CARAS was inaugurated in Argentina with refe-
rences to beauty, success, etc. In addition to its pages there are also CDs, DVDs, 
books etc, which dialogue with these references. In particular, I chose to analyse 
the collection - music of the world -, released in 2005. In this article, the representa-
tions of the Caribbean, Africa and Brazil are interesting as constructions of images 
of women from the black Atlantic. In articulating race, gender and territory in the 
images they mix also with cristalised alegories which objectify and erotise black 
women, turning the body and its images into a space of contest. 

Keywords: black female body; images; sexism.

Ai, mulata assanhada
Que passa com graça
Fazendo pirraça
Fingindo inocente
Tirando o sossego da gente

Ai, mulata se eu pudesse
E se meu dinheiro desse
Eu te dava sem pensar
Essa terra, este céu, este mar
E ela finge que não sabe
Que tem feitiço no olhar
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Ai, mulata assanhada (...)

Ai, meu Deus, que bom seria
Se voltasse a escravidão
Eu pegava a escurinha
Prendia no meu coração
E depois a pretoria
É quem resolvia a questão

Ai, mulata assanhada (...)

Mulata Assanhada, de Ataulfo Alves

A coleção da revista CARAS – a música do mundo está em minhas mãos 
desde 2005, o ano de seu lançamento. Nesta época já fazia o curso de graduação 
em Antropologia na Universidade de Brasília e tive um insight, ao ver a propa-
ganda desta coleção na televisão, que poderia tornar-se uma ótima fonte de es-
tudos. À medida que adquiria os CDs, sendo um por semana, questionamentos 
diversos rondavam a minha mente; contudo ainda não estava preparada para 
enfrentá-los. Agora, espero, depois de mais algumas leituras, conseguir encará-
-los como objetos etnográficos.

Nos primeiros anos da década de 90 e do governo Menem, uma febre 
de consumo e ostentação tomou conta da Argentina. Eufóricos com a paridade 
peso-dólar, que supervalorizou a moeda local, a classe média passou a gastar 
descontroladamente e adotar novos hábitos. De olho neste emergente público 
alvo, a editora perfil, uma das maiores da Argentina, decidiu criar uma publica-
ção a imagem e semelhança da nova sociedade Argentina. Assim nasceu CARAS, 
a revista dos ricos e famosos.

As imagens das pessoas de CARAS eram, na maioria das vezes, em si-
tuações de sucesso e felicidade, além disso, serviam de modelo de beleza a ser 
seguido. O auge de CARAS foi no verão de 1993, quando chegou a ter uma tira-
gem de 370 mil exemplares. Nessa época tomar sol com a revista a tiracolo nas 
praias de Punta de Leste era tão ou mais importante que passar protetor. Com 
tamanho sucesso a revista abriu as fronteiras da Argentina alcançando o Brasil, 
o Uruguai, Portugal e Angola. No Brasil, em 2008, a revista completou 15 anos 
contabilizando mais de 785 edições, com suas 140000 páginas produzidas du-
rante este período, retratando perto de 50000 famosos diferentes, sendo quase 
41000 páginas em matérias.
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A revista CARAS publica referenciais ocidentais sobre a beleza, o sucesso, 
a felicidade, e para além das páginas da revista há também outros acessórios que 
dialogam com estas representações como CDs, DVDs, livros e brindes. Particu-
larmente escolhi a coleção CARAS – a música do mundo, que traz ao todo vinte 
e cinco (25) CDs1. Na capa destes há representados ora homens, ora mulheres 
e paisagens que para a edição da revista significavam os traços culturais da de-
terminada região. Neste artigo, interessam, especificamente, as representações 
do Caribe, da África e do Brasil como construção das imagens das mulheres do 
atlântico negro.

Ao chamar de construção transatlântica de mulheres negras trago como 
contribuição às reflexões de Gilroy (2001), ao afirmar que os fluxos internacio-
nais estão na base da própria construção da noção de negro. O tráfico, a escravi-
dão e o processo de racialização mais recente têm definido o contexto sociológi-
co do intercâmbio internacional entre pensadores e ideais negros, e entre estes e 
os pensadores e ideais brancos. Ora, sendo a revista CARAS uma publicação que 
atravessa o atlântico, e é influenciada por edições transatlânticas a construção 
de suas imagens é um intercâmbio de idéias. 

No entanto, ao deparar-se com estas imagens não acredito que houve um 
intercâmbio de idéias entre grupos raciais diferentes. Mesmo Gilroy (2001) aler-
tando sobre os perigos que representam as construções da negritude centradas 
em torno de uma essência supostamente natural, as imagens dos CDs nos reme-
te o corpo negro à sexualidade e a animalidade. 

Mauss (2003) tenta fundamentar a idéia que o corpo é uma construção 
social dentro de cada sociedade, tentando explicar os motivos responsáveis pe-
las maneiras diversificadas em que se constitui esse corpo. A forma de andar, 
de sentar, de gesticular, de falar, de até mesmo fazer amor, enfim todas as ações 
que envolvem o uso de qualquer parte do corpo não estão implícitas na nossa 
morfologia. O conjunto de nossas atitudes é resultante de uma construção so-
cial, ou seja, o social opera no âmbito mais íntimo do indivíduo, o locus concreto 
do ser: o seu corpo. Para Mauss a forma como o corpo é utilizado não é neutro, 
o uso do corpo é um instrumento de tradução das relações sociais presentes em 
determinada organização social.

Vejamos a primeira imagem – Caribe:

1 Na contracapa destes 
CDs havia a seguinte 
introdução. Ao todo serão 
25 CDs onde traços cultu-
rais e musicais de cada re-
gião foram retratados por 
produtores e artistas da 
gravadora Azul Music, e 
também por músicos e ar-
tistas convidados de todo 
o planeta. O repertório 
traz um mix de canções 
tradicionais, contemporâ-
neas, étnicas, eletrônicas, 
folclóricas e autorais. 
Ligue o som, aumente o 
volume e celebre conosco 
esta fantástica volta ao 
mundo musical.
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Usando a categoria de análise – alegoria – exposta por Sevcenko (1996) 
com o sentido de dizer uma coisa por meio de outro, ou simplesmente represen-
tar. Esta imagem do Caribe, tendo o mar, a mulher negra e uma bebida, nos asso-
cia de forma lúdica aos prazeres tropicais e ao exótico, as bebidas que refrescam 
e o corpo da mulher que afaga. De acordo com Sevcenko as alegorias têm um 
código não escrito extremamente interessante, que nos ajuda a entender como 
elas operam como modeladoras de consciência.

Conforme Ratts (2003) para as mulheres negras, reserva-se um território 
temperado, colorido e perfumado, como esta imagem de Caribe transmite. Essa 
representação feminina mostra a mulata sexualizada, e talvez possamos, neste 
caso, associar ao corpo da mulher negra como ainda sendo coisa, como era tra-
tado na época da escravidão, uma coisa para ser comida. Parafraseando Gilberto 
Freyre (1997) mulata para foder, enquanto a branca é para casar (a respeitável, a 
boa, a bela, a justa2) e a n egra para trabalhar. A condição subalterna da mulher 
negra tem sido erotizada nas Américas. Essa erotização da desigualdade é um 
componente fundamental da manutenção e perpetuação da dominação patriarcal. 

Ao falar sobre subalternidade é importante ressaltar as faces duplas do 
imaginário daqueles que dominam o discurso e aqueles que são subjugados por 
este discurso. Dentro do imaginário sobre as mulheres negras do atlântico negro, 
aqui exposto, ainda permanece os discursos da colônia em que as mantém como 
mulheres nocivas e impróprias para o casamento inter-racial, portanto, como cria-

Ilus  tração 1 - Capa do CD - a música do Caribe

2 Ver em Svcenko (1996) 
sobre a trindade platônica 
e a representação euro-
péia do corpo.



1270

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 

e Processos 
de Mediação

tura não para ser esposável, mas para ser comida; mucamas, empregadas domés-
ticas (que também acabam servindo como objeto de iniciação sexual dos filhos das 
patroas brancas), prostitutas, e outros espaços negativados socialmente.

Na alegoria da modernidade tem-se a garantia da universalidade dos direi-
tos humanos. Contudo, para aqueles que estão na periferia, os ditos subalternos 
ou colonizados ainda não tem assegurados estes direitos. Estar numa situação 
de periferia ou dita como colonial, ou mesmo pós-colonial, não importa o nome 
da embalagem dada, é saber que o conteúdo será preenchido por uma insu-
ficiência representacional, uma incapacidade quase que absoluta dos sujeitos 
de exporem suas narrativas sobre os fatos. Assim sendo, não se pode falar em 
emancipação do sujeito em seu aspecto total, pois os colonizados estão à mar-
gem da imagem do sujeito moral da modernidade. 

O termo emancipação vem do latim emancipatio, utilizado na lei romana de-
signava a libertação de um filho da autoridade paterna, isto é, a emancipação das re-
lações patriarcais, em que a orientação para o comportamento esteja no próprio su-
jeito e não numa obediência cega ao outro. A análise desta palavra abre espaço para 
uma discussão mais densa sobre a questão de gênero e emancipação, pois muitas 
vezes a mulher não consegue se desvencilhar de situações coercitivas e muito me-
nos libertar-se de um mundo estreito e arcaico, já dito superado pela modernidade.

As relações de poder são paradoxais e conflitantes. Desde as análises de 
Marx (1975) denuncia-se o caráter contraditório da emancipação burguesa, pois 
entende-se que a distinção entre sujeitos é um impeditivo para esta. A revolução 
francesa não aboliu completamente os antagonismos de outrora, fez senão subs-
tituir por novas condições de opressão, novas formas de luta, portanto, a autô-
nima do sujeito moderno fica limitada as condições estruturais que o cercam. 
Por exemplo, as mulheres – e também outros grupos subalternos – defrontam-se 
com a misoginia, o patriarcalismo, a violência, a miséria, a falta de diálogo e a 
solidão. Isso reflete o paradoxo e dilemas dados pela modernidade, e que se faz 
necessário o uso de estratégias discursivas contra a ideologia dominante que 
reprova a emancipação feminina seja em termos econômicos ou culturais. 

E dentro destas estratégias discursivas é a constante luta do movimento ne-
gro transatlântico em desnaturalizar o racismo, sobre isso explora Gonzalez (1984):

A primeira coisa que a gente percebe, nesse papo de racismo é que todo 
mundo acha que é natural. Que negro tem mais é que viver na miséria. Por 
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que? Ora, porque ele tem umas qualidades que não estão com nada: irres-
ponsabilidade, incapacidade intelectual, criancice, etc e tal. Daí, é natural 
que seja perseguido pela polícia, pois não gosta de trabalho, sabe? Se não 
trabalha, é malandro se é malandro é ladrão. Logo tem que ser preso, natu-
ralmente. (...) Mulher negra, naturalmente é cozinheira, faxineira, servente, 
trocadora de ônibus ou prostitua. Basta a gente ler jornal, ouvir rádio e ver 
televisão. Eles não querem nada. Portanto têm mais é que ser favelados. 
Racismo? Aqui no Brasil não tem diferença por que todo mundo é brasileiro 
acima de tudo, graças a Deus. Preto aqui é bem tratado, tem o mesmo direi-
to que a gente tem. Tanto é que, quando se esforça, ele sobe na vida como 
qualquer um. Conheço um que é médico; educadíssimo, culto, elegante e 
com umas feições finas... Nem parece preto (Gonzalez, 1984, p. 225-226).

Neste trecho Gonzalez enfoca com precisão que o negro entra para o 
mundo dos sujeitos emancipados da modernidade quando “nem parece preto”. 
Neste caso houve a domesticação do negro, no momento em que este começou 
a branquear-se – com as feições finas. 

Essa vontade em encontrar espaços de enunciação é uma das propostas 
das minorias que almejam escrever as suas histórias, para demonstrarem o seu 
papel ativo na resistência ao colonizador. Histórias essas ignoradas pela histo-
riografia clássica, predominantemente desenvolvida pelo Estado-Nação. Contu-
do, este desafio é ainda maior para as mulheres, já que estas vêm-se relegadas 
ao silêncio. Isto significa, enfim, que a modernidade constitui-se dentro de uma 
aporia, já que traz como base a idéia da representação como algo transparente 
em que se constitui um outro homogêneo, enfim o sujeito incólume do Ocidente. 

Da perspectiva da mulher a sua emancipação é uma luta constante para 
a aquisição da agency. Este termo tão usado por Gayatri Chakravorty Spivak 
(2005) agrega a vontade do subalterno de possuir um lugar de enunciação. E este 
lugar é o espaço em que há rupturas e intervenções ao qual a mulher desintegra 
os grossos laços do patriarcado e toma seu lugar no mundo.

Entretanto, mesmo que as mulheres tenham decifrado alguns enigmas da 
esfinge – por meio do arcabouço teórico e prático do feminismo –, as conquistas são 
parciais, especialmente das mulheres que se encontram nos territórios antes coloni-
zados, como América Latina, África e Ásia. Pois, mesmo o grupo geral das mulheres 
sendo considerado subalterno, ora nos países do Ocidente, ora nas colônias, possui 
diferentes níveis de igualdade, de direitos e de discurso nestes espaços.  

No caso, por exemplo, de mulheres negras a sua agência está em recons-
truir suas trajetórias de vida, assim como enunciou Kofes (2001), definidas pelos 
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historiadores vinculados à colônia, admitindo, então, que a verdadeira mãe é a 
mãe preta, pois foi esta que amamentou, deu banho, limpou a sujeira, pôs para 
dormir, cuidou da saúde e ensinou a falar. Desta forma a esposa branca, chama-
da legítima, é justamente a outra, servindo apenas como um objeto reprodutor 
(houve a troca de objetificação, neste caso a coisa tornou-se a que era tida como 
dominante, enquanto a subalterna conseguia a sua agência).

Brasil da mulata assanhada

Ao articular raça, gênero e território cruzam também as estruturas his-
tóricas de dominação e as alegorias cristalizadas que objetificam e erotizam a 
negra brasileira. A imagem do CD abaixo, no qual demonstra a representação do 
Brasil, associa-se ao marketing internacional desta nação como o paraíso natural 
perpétuo, da cordialidade (com os braços estendidos do Cristo) e concomitante 
está a mulata como o centro da ideologia da democracia racial. Para ilustrar essa 
idéia de harmonia e democracia plena cito os pensamentos de um dos pioneiros 
da idéia de democracia racial, Arthur Ramos:

Eu procurava explicar que, embora reconhecesse o perigo da influência na-
zista no Brasil, ele se achava de certo modo atenuado, pelo clima antifascista 
de nosso país, reconhecidamente liberal no tratamento das raças e de outras 
castas. O Brasil apresentava uma atmosfera cultural que tornava inassimilá-
vel o racismo alemão. Eu argumentava que o exemplo do Brasil era diferente. 
A nossa atmosfera de liberdade não era para ser avaliada em termos políticos. 
Era uma liberdade essencial, que se dirigia às nossas próprias raízes étnicas, 
com a ausência de uma sociedade hierarquizada – como a da Espanha – sem 
grandes preconceitos de classe e de casta, e com ausência de preconceitos de 
raça. O que Arthur Ramos procurou fazer no encontro foi expor o ponto de 
vista brasileiro no que se refere às relações raciais e à questão da compreen-
são intercultural como uma perspectiva diferente do restante do mundo. Seu 
pensamento parece representar o ponto de chegada para todo um imaginário 
anterior, que se encontrava disperso, servindo como catalisador das idéias 
em torno da percepção de que no Brasil as relações raciais ocorriam em cli-
ma favorável à harmonia (CAMPOS, 2004, p. 203-204, grifos nossos).

Embora as idéias sobre democracia racial, de Arthur Ramos dadas no iní-
cio do século XX e depois continuadas por Gilberto Freyre fossem criticadas na 
década de setenta, pelo movimento negro, ainda permanecessem mais refinadas 
com as abordagens de antropólogos como Peter Fry e Yvone Maggie. 

Hoje cresce uma interpretação diversa da nossa mistura e do nosso ide-
al. Desde os anos 1950 cresce outra interpretação do nosso mito, ideal, 
fundador, outra versão que vê a democracia social, inclusive étnica, nas 
palavras de Freyre, não como um ideal, mas como uma mentira, uma 
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inverdade a ser destruída. (...) Os mitos de lado a lado têm várias versões 
(...) e nem sempre a cor da pele é o maior fardo que se carrega. O precon-
ceito e a discriminação, palavras que estou usando aqui na acepção do 
senso comum brasileiro, talvez fossem mais intensos contra mulheres 
que são ou parecem ser prostitutas ou contra homens que são ou pare-
cem ser homossexuais (MAGGIE, 2008, p. 901-902).

Desta forma faço um questionamento quanto às afirmações de Maggie - se o 
preconceito e a discriminação talvez sejam maiores para mulheres que se parecem 
prostitutas, porque são as mulatas que estão no imaginário desta figura feminina? Em 
relato sobre a trajetória de vida de sua filha Onik’a Gilliam, Angela Gilliam escreveu:

Mesmo com o cabelo que ela tem, Onik’a era freqüentemente tomada por 
prostituta e seguida em Salvador, onde ela morava, especialmente quando 
usava roupas brasileiras. Uma vez foi seguida até a entrada numa escola, 
mesmo que ela gritasse “Não”! O “marketing” da fantasia da mulher brasi-
leira disponível tem sido disseminado pelo mundo com métodos cada vez 
mais eficientes. Numa ocasião, Onik’a chamou a atenção dum grupo de nor-
te-americanos que em vozes altas antecipavam como apanhá-la. Chegando 
perto, ela adverte em inglês pungente que ela também é norte-americana. A 
dinâmica social foi modificada imediatamente enquanto se dão conta da im-
plicação do erro na percepção. Se ela cumpre uma fantasia, é outra. Onik’a 
se tornou “mulata” numa época em que a associação da mulher brasileira 
com o tráfico sexual internacional tem aumentado. Na realidade, qualquer 
mulher negra com suficiente juventude pode-se construir como mulata (eu 
acrescento, portanto, como prostituta). (GILLIAM, 1995, p. 542-543).

Diante do exposto passemos agora à observação da capa do CD – a 
música do Brasil.

Ilustração 2 - Cap  a do CD - a música do Brasil
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De acordo com Gonzalez (1984) no Rio de Janeiro, Brasil, as palavras de 
ordem de sempre são, bebida, mulher e samba e como ordem todo mundo obe-
dece e cumpre. A bebida nós podemos preparar a caipirinha depois deste ensaio 
finalizado, a mulher é esta da figura acima e o samba de exemplo foi o exposto 
na epígrafe A mulata assanhada, composição de Elza Soares. Diante da ordem 
cumprida voltemos às análises.

Nesta imagem vemos a alegoria da mulata sedutora, com seu olhar pene-
trante, conforme o samba “tem feitiço no olhar”.  Essa idéia de feitiço nos remete 
a uma idéia de África, pela representação européia, de selvageria, estupidez3 e 
paganismo. Vou elucidar melhor essa idéia de selvageria com o apoio das refle-
xões de Gonzalez (1984). 

Ao citar Caio Prado Júnior, Gonzalez expõe o olhar do “branco muito im-
portante, já que é cientista social”, sobre a mulher negra no período da escravi-
dão. Para Caio Prado a escravidão exerceu duas funções na sociedade colonial, 
uma foi o fator trabalho e a outra o fator sexual. A mulher escrava era instru-
mento de satisfação das necessidades sexuais de seus senhores e dominadores, 
sendo esta necessidade não tendo nenhum efeito menos elementar, não ultra-
passando também o nível primário e puramente animal do contato sexual.

Nos dois casos acima, a imagem do Caribe e do Brasil nos dão um exem-
plo da representação social da mulher negra por editores de uma revista destina-
da a leitores em sua maioria classe A e B4, ou seja, em sua maioria brancos, como 
objeto preferido para o prazer implicitamente obsceno e extraconjugal. 

O interessante é observar que a idéia de raça assim como sexo são noções 
advindas da natureza. A idéia de raça surgiu, nas ciências naturais, como catego-
ria para diferenciar populações de uma espécie biológica por suas características 
fenotípicas. Atualmente sabe-se que não existem variabilidades genéticas entre 
os grupos humanos, o conceito, então, extrapola a sua vinculação com a biologia 
para uma forma de classificação social, baseada numa atitude negativa frente a 
certos grupos sociais. 

Enquanto que a idéia de sexo está diretamente relacionada à diferença 
dos órgãos genitais do homem e da mulher. É a partir do movimento feminista, 
em meados do século XX, que há uma revolução na idéia do que é relativo ao 
sexo. Os esforços feministas concentraram-se em reexaminar as idéias sobre os 

3 Estupidez aqui tem o 
mesmo sentido dado por 
Svcenko = esvaziado.
4 Em texto sobre a história 
da revista CARAS, Edgar-
do Martolio, superinten-
dente editorial afirma que 
a revista tem 10 leitores 
por segundo sendo 60% 
destes nas classes A e B.
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corpos e suas relações levando a uma crítica geral do determinismo biológico, 
em particular do conhecimento baseado na biologia das diferenças sexuais. 

Um dos pressupostos fundamentais deste movimento foi tentar retirar 
do imaginário a idéia que a mulher é vinculada à natureza e que, portanto, pre-
cisa ser domada, protegida, etc.. Ao se identificar a natureza ao sexo femini-
no, constroem-se argumentos para a regulação e domesticação do seu corpo. O 
paradigma atual referente à sexualidade entende que se deve fazer uma fusão 
entre sexo e gênero. De acordo com Vance (1995), a sexualidade, os arranjos de 
gênero, a masculinidade e a feminilidade são categorias conectadas, até mesmo 
intercambiáveis. O gênero e a sexualidade estão inextricavelmente unidos. 

Assim como para Butler (2005) a categoria sexo e também a categoria gê-
nero são todas discursivas e ligadas a esfera da cultura. O sexo, portanto, não é 
uma substância, ou algo entranhado nos genes humanos, ele é uma construção. 
O sexo sempre é político, faz parte da cultura, é um discurso, uma linguagem. 

Ao aproximar os conceitos de raça e gênero há uma tentativa em mos-
trar como foi necessária, por meio de construções teóricas ao longo da história, 
a desnaturalização destas categorias. Entretanto, se temos essa clareza teórica 
por que há tanta desconexão com o cotidiano? Como desconectar a imagem do 
corpo negro a um objeto do prazer? Neste caso, enfocando para o imaginário ao 
corpo feminino. É bem possível que com este artigo não se possa alcançar este 
imponderável da vida real, mas quero deixar claro que ao retirar da caixa estes 
CDs da coletânea músicas do mundo, da revista CARAS, não vejo com naturali-
dade estas mulheres, acredito que ao enfrentá-las e expô-las aqui chamo a aten-
ção para a constante erotização da mulher negra, uma questão a ser confrontada 
sobre o uso das imagens femininas na mídia.

Para finalizar este artigo trago a última imagem – a África – que fecha a 
idéia de imagens “autênticas” aos seus territórios. Concordo com Ratts (2003) ao 
afirmar que as relações raciais têm uma nítida dimensão espacial, assim como as 
relações de gênero são construídas em âmbitos sobremaneira definidos. 

Na imagem da África, por exemplo, fez-se alusão às marcas distintivas cor-
porais das mulheres negras, com o uso de tecidos coloridos, marcas de alargado-
res nas orelhas. O que mais intriga-me nesta imagem é o cabelo raspado. Em algu-
mas leituras realizadas a idéia do cabelo volumoso é uma marca de poder negro.
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Sobre a importância do cabelo segue Gomes (2002):

Cortar o cabelo, alisá-lo, raspá-lo, mudá-lo pode significar não só uma 
mudança de estado dentro de um grupo, mas também a maneira como 
as pessoas se vêem e são vistas pelo outro; o cabelo compõe um estilo 
político, de moda e de vida. Em suma, o cabelo é um veículo capaz de 
transmitir diferentes mensagens, por isso possibilita as mais diferentes 
leituras e interpretações. Desse modo, para muitos, o cabelo é a mol-
dura do rosto e um dos primeiros sinais a serem observados no corpo 
humano (GOMES, 2002, p.50).

E de acordo com Gilliam (1995) o cabelo blequepau era um estilo que 
significava uma série de escolhas políticas e sociais, em que se ressaltava a des-
cendência africana e representava uma diferente posição, longe da vergonha que 
anteriormente se associava ao cabelo crespo. Sendo o cabelo uma referência 
identitária de poder e afirmação étnica, qual o sentido deste cabelo raspado? 
Subjugação do colonizado pelos estereótipos da colônia? Ou uma mulher após 
algum rito de passagem raspou seu cabelo? Ou a identificação de uma casta? 
Este cabelo ainda intriga-me, pois o cabelo raspado no imaginário é o cabelo 
negado, a manifestação do discurso por meio desta imagem do “cabelo ruim”. 

Nesta alegoria de África, conforme Svcenko (1996) há a exposição de um 
tabu e, assim, é algo desconectado aos padrões da trindade ética de Platão – 
bondade, beleza e justiça. O tabu da associação com animais. Uma imagem de 
dignidade nunca deve ser associada com feras (neste caso o leão e também ao 

Ilustração 3 - Capa do CD - a música da África
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elefante, no imaginário são bestas selvagens). Além da associação com feras, o 
cenário nos mostra um clima de deserto, outro tabu, pois é um local indesejá-
vel. “É no deserto que estão os animais e os povos repelentes; e lá que estão os 
monstros, o dragão, o unicórnio. E é o deserto que leva os homens a perderem 
a razão, leva-os ao delírio” (pp. 123). Há, portanto, nesta imagem vários fatores 
que a tornam negativa, digna de desprezo e exotificação; o que torna esta mulher 
africana subalterna e subjugada.

Essas mulheres transatlânticas, com seus colares, seus cabelos, seus 
olhares e suas roupas coloridas articulam seus corpos com os valores da mídia, 
buscando talvez uma conexão com o ideal de uma negritude globalizada. O cor-
po é um espaço de disputa e ao usá-lo estas mulheres mostram para o mundo 
sua raça, sua cor, seu lugar no espaço. 

Ora, acredito que o corpo negro, como um “objeto cultural” deve ser ana-
lisado como acoplado à dinâmica geral das lutas discursivas, na medida 
em que sejamos capazes de reconduzi-lo ao seu contexto e à sua histo-
ricidade. (...) E a mulher negra é outro “objeto cultural” menos represen-
tado pelos discursos racializados, ocupando, na verdade, lugar central 
na consolidação da discursividade nuclear sobre a fundação nacional. 
(...) Podemos dizer que fundadas nesta base se impuseram, através de 
medidas ideológicas e mesmo da violência material, algumas imagens ou 
modelos de raça e gênero que comporiam o repertório da nacionalidade 
e, em conseqüência disso, uma coleção de estereótipos a povoar o ima-
ginário social, colaborando para a fixação de um lugar subalternizante e/
ou folclorizante para afrodescendentes (PINHO, 2004, p. 111-112).

Mesmo que neste espaço a abertura seja mínima para a sua agency, pois 
ainda se pensa o corpo negro como saído de um estado natural, malicioso, um 
território livre para o “safári sexual colonial”; não se podem negar as intensas 
lutas pela ressignificação da corporalidade negra, como exemplo, temos o Ilê 
Aiyê e sua busca política pela reposição da subjetividade da beleza negra. Além 
de tantas outras mulheres que já não se submetem a seções de alisamento do 
cabelo e ao aprisionamento em suas casas, saem às ruas e enfrentam os vesti-
bulares, para não perder o fio que começou em meados do século XX contra a 
cristalização alienada da representação do corpo feminino como mulata, domés-
tica, baiana do acarajé e prostituta.
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Resumo
O presente artigo apresenta alguns diálogos possíveis entre as obras criadas 
por Salvador Dalí (1969), o livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll 
(1865), e a última versão cinematográfica do diretor Tim Burton (2010). O diá-
logo estético entre as duas obras tem como ponto convergente de interlocução 
os cânones estéticos surrealistas, tendo como mensagem principal as poten-
cialidades que a apreciação das obras suscita para o cultivo de uma experiência 
estética rica, relacional e reflexiva. 

Palavras-chave: Surrealismo - Experiência Estética – Alice no País das Maravilhas

Abstract
the following article presents some possible dialogues between the paintings of 
Salvador Dali (1969), the book Alice in Wonderland, by Lewis Carroll (1865), and 
the last cinematographic version of it, from the director Tim Burton (2010). The 
aesthetic dialogue between the works has as a converging point of interlocution, 
the aesthetics surrealistic canons, and the principal message is the potential that 
the art appreciation brings to the growth of a rich, relational and reflexive artistic 
experience. 

Keywords: Surrealism – Aesthetic Experience – Alice in Wonderland

O presente artigo apresenta alguns diálogos possíveis entre as obras cria-
das por Salvador Dalí (1969), para o livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis 
Carroll (1865), e a última versão cinematográfica do diretor Tim Burton (2010). O 
diálogo estético entre as duas obras tem como ponto convergente de interlocu-
ção os cânones estéticos surrealistas, tendo como mensagem principal as poten-
cialidades que a apreciação das obras suscita para o cultivo de uma experiência 
estética rica, relacional e reflexiva. 
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Assim, o texto busca inicialmente situar a obra original de Lewis Car-
roll em relação ao Movimento Surrealista, bem como as criações de Salva-
dor Dalí para esse livro. Em seguida, apresenta as convergências e diver-
gências da obra cinematográfica de Tim Burton com o texto literário de Alice 
no País das Maravilhas, em que aspectos bebe na fonte do Surrealismo e sua 
riqueza do ponto de vista da experiência visual. O ápice desse artigo ocorre 
no próximo momento, quando da promoção dos diálogos entre as obras de 
Burton e Dalí, que se orientam pela seguinte triangulação: Burton - Dalí - 
experiência estética.    

Na história da humanidade as artes visuais e a literatura travaram impor-
tantes diálogos, provocando o leitor com o realce mútuo de conteúdos repletos 
de sentido. Um dos artistas do século XX que mais dialogou com  obras literárias 
foi Salvador Dalí. Entre elas destacam-se as ilustrações que produziu para os 
Cantos de Maldoror, A Divina Comédia, Dom Quixote, A Vida é Sonho, Tristão e 
Isolda, Pantagruel e Alice no País das Maravilhas. 

Para a obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll (1865), Dalí 
criou 13 ilustrações para uma edição limitada de 200 exemplares, autografados 
por ele e publicada em Nova Yorque em 1969, pela Maecenas Press-Randon1. A 
aproximação com Alice vem de longa data e se deve às convergências entre o 
estilo literário de Carroll e os valores estéticos surrealistas. Alguns expoentes do 
Surrealismo2 consideram que Carroll foi precursor do Movimento Surrealista, 
servindo de fonte para vários artistas desenvolverem uma estética constituinte 
de cânones mais abertos, subversivos e desafiadores.   

De acordo com a Sociedade Lewis Carroll no Brasil, o Surrealismo sempre 
teve em grande relevo os impulsos obscuros do inconsciente, os estados pato-
lógicos, as alucinações, os êxtases e estados hipnóticos e outros tantos sentidos 
ligados ao universo dos sonhos. Assim, os surrealistas estabeleceram uma filia-
ção com obras da literatura que valorizavam experiências que se identificavam 
ou mesmo eram apadrinhadas pelo movimento.

Enfim, todas as obras que envolvessem o fantástico, o maravilhoso, a 
imaginação delirante, as perversões, o pensamento esotérico, as expe-
riências cabalísticas e os discursos do inconsciente, constituíram a ma-
téria prima para a ideologia do surrealismo. Por se tratar também de 
um sonho maravilhoso, Alice tornou-se musa do surrealismo (SITE DA 
SOCIEDADE LEWIS CARROL NO BRASIL).   

1 Outra edição de 2500 
exemplares foi publicada 
nesse mesmo ano. 
2 André Breton revela que 
recorreu várias vezes à 
obra de Carrol. René Ma-
grite, por sua vez também 
criou obras a partir do 
texto Alice no País das 
Maravilhas (CANTON, 
2003).  
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Em sua leitura de Alice, Dalí a retrata como um vulto misterioso, não mais 
uma criança, mas uma menina-moça que percorre o País das Maravilhas pulan-
do corda, como que movida por um impulso lúdico de experimentar o mundo 
dos sonhos, do inusitado e do improvável. Sua obra imerge no universo de Car-
roll, relevando as marcas do nonsense, do que está acima (sur do francês sobre) 
do real. Trata-se da figuração de um universo que inverte os discursos, tangen-
ciando os absolutismo lógicos e as coerências do mundo.

Dalí conseguiu captar a essência de Alice, em telas que projetam reflexos 
extraviados de universos oníricos e simbólicos de adultos e crianças, evidencian-
do parcelas que muitas vezes são negadas ou ficam escondidas nas experiências 
que as superfícies da vigília podem captar. A experiência visual proposta pelos 
devaneios dalinianos extrapola os tempos da memória para além da consciência. 
Como disse Vasconcelos (2010, p. 33), dialoga com tempos por nascer, ou com 
os tempos nos subliminares espaços da morte. Portanto, “liga-se ao excêntrico e 
ao marginal, assim como se liga à razão imatura da criança e à des-razão céptica 
ou eufórica do louco e do sábio”.

Alice by Salvador Dalí, 1969.
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As possibilidades simbólicas, de originais pintados a guache, represen-
tam o sonho de Dalí para o País das Maravilhas. Nessas imagens os planos não 
se sobrepõem de modo ordenado, mas se apresentam lado a lado, como que a 
convidar o leitor para um ingresso criador na construção de uma lógica própria 
e pessoal, mas não aprisionada por uma racionalidade hermética e estéril e sim 
fundada no mundo do onírico. As manchas de cor, os grafismos desordenados, 
as sombras, as ampliações e as reduções de imagens convocam os sentidos para 
viajar nas referências e obsessões dalinianas. 

A poética visual de Dalí para Alice adquire contornos mais indefinidos e 
sutis do que sua pintura em geral marcada pelo virtuosismo técnico da figuração 
realista. Portanto, foge das propostas imediatistas que caracterizam a ilustração 
literária em geral, mas ainda assim é possível reconhecer cenas da história e 
alguns de seus personagens como a lagarta, o coelho branco, a cena do chá e ou-
tras. Os elementos presentes em cada obra combinam a profusão de cores fortes 
com o traço delicado de Alice - figura feminina, de forma longilínea e cheia de 
movimento. O caráter onírico e enigmático, diferencial da obra de Carroll, tam-
bém se faz presente na série de imagens de Dalí, que parece não apenas pintar 
o sonho, mas sonha pintando.

Bronze, Alice by Salvador Dalí.
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Entre Carroll e Dalí é possível apreciar a criação estética como fruto de 
um prazer imaginativo, que joga com o sentido e o não-sentido, um caos cosmos 
que celebra o insólito e a revolução das formas, cores e palavras. Se Alice é con-
siderada uma inadvertida precursora do Surrealismo, seus encantos e enigmas 
ainda continuam em voga, em grande parte, pelas núpcias surreais que vários 
autores celebram com ela.

O espírito que movia Dalí em suas obras traduzia um caráter provocativo 
e libertador. Sua arte de pintar, encontra eco nas premissas de Benjamin (1994), 
segundo as quais essa arte pode se reduzir à mera informação quando se en-
contra escrava de um processo que se curva aos moldes da sociedade do con-
sumo, à ideologia da sociedade industrial. Também na pintura, liberta do “ônus 
da explicação verificável”, é possível a “inserção no fluxo insondável das coisas”, 
também nela não há uma preocupação constante com o encadeamento de men-
sagens (BENJAMIM, 1994). A técnica é percebida, os materiais imprimem sua 
marca, as variações das cores estão ali, as sombras, a perspectiva, os claros e 
escuros se apresentam; o estilo não deixa de presentear o apreciador com ele-
mentos e temáticas muitas vezes recorrentes e significativas, mas o que toma a 
atenção é a vivência, a “exegese”, o efeito na alma que traz a memória partilhada 
entre o criador da obra e seu apreciador.

Objeto de várias releituras no cinema, no teatro, na televisão e em tantas 
obras de outra natureza, Alice no País das Maravilhas nem sempre teve sua iden-
tidade surrealista3 preservada. A versão mais recente da obra para o cinema é 
uma criação de Tim Burton que busca elementos da história original de Carroll 
– a Alice, a Rainha Vermelha e a Rainha Branca, o Chapeleiro Maluco, o Coelho 
Branco, o Gato, a Lagarta e tantos outros personagens malucos – mas apresenta 
uma Alice de 19 anos que retorna ao País das Maravilhas fugindo de um casa-
mento arranjado. Consideradas as proposições imaginativas de Burton que re-
criam outra trama para Alice, o filme não deixa de beber na fonte do Surrealismo 
que tanto caracterizou a obra em sua gênese.

A ótica do filme de Tim Burton em Alice no País das Maravilhas, mesmo 
propondo um enredo distinto do de Carroll, recupera imagens típicas do univer-
so delirante do surrealismo, reacendendo uma estética nonsense, que de vários 
ângulos pode convergir com a linguagem pictórica de Salvador Dalí. Uma con-
vergência notória é a representação de Alice em Dalí como uma menina-moça 
que muito se aproxima da Alice de 19 anos de Burton. 

3 Entre 1903 e 2010 foram 
21 versões de Alice no 
País das Maravilhas, entre 
filmes, desenhos anima-
dos, séries para televisão 
e outros (http://ultimose-
gundo.ig.com.br acesso 
em 11 de maio de 2010).
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A releitura contemporânea da obra de Lewis Carroll feita pelo diretor Tim 
Burton é mais que instigante, é de uma poética visual surpreendente. Numa dinâmi-
ca absolutamente não-linear, a história se passa no país das maravilhas, no mundo 
debaixo da terra (underground), que é mais sombrio, provocativo, mais caracterís-
tico da linguagem de Burton, carregado de questões que levam a um livre exercício 
da razão; que guardam surpresas cujo propósito estético não é explicar nada, mas 
levantar várias interrogações, desalojar conteúdos profundos que a personagem 
carrega ao negar a si mesma durante grande parte do desenrolar da trama.

O filme despertou controversas reações da crítica, mas à destarte de todas 
elas há que se reconhecer a arrebatadora experiência visual que o filme propor-
ciona, reconhecidamente filiada aos parâmetros estéticos surrealistas. Embora 
proponha uma narrativa distinta da construída por Carroll preserva a essência 
de sua obra ao criar situações em que se contesta o controle social, o condicio-
namento imposto por uma série de convenções equivocadas. 

Entre o crescer e o encolher, Alice, assim como a história, busca sua ma-
turidade em cenários tão fantásticos quanto improváveis, que misturam nuances 

Fotografia do filme de Tim Burton
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estéticos de contos de fadas e filmes de terror, provocando nos espectadores 
uma dissonância interpretativa que vai do estranhamento ao encantamento. 

De surreal, além das paisagens, personagens e outras tantas passagens, 
a história apresentada por Burton toca de leve em uma das premissas do Sur-
realismo ao visitar um passado acariciado por Alice que recorda uma frase de 
seu pai: “Toda a pessoa boa é meio louca”. Sim, imaginação e criatividade são 
ingredientes preciosos para subverter convenções sociais que dogmatizam a ex-
periência e conformam os seres humanos a uma vida trivial.

Das convergências entre as histórias, inúmeros aspectos simbólicos estão 
presentes. O coelho e a lebre símbolos de multiplicação, de abundância; o túnel 
que representa a abertura, a passagem, o desafio do desconhecido; a porta que é 
o local de entrada, de ligação entre dois mundos; a chave, responsável por abrir 
e fechar entradas. 

Burton convoca personagens que levam uma existência subjugada pelas von-
tades da rainha vermelha, que mancha sua passagem pelo mundo de cores pastéis. 
À medida que o enredo da história vai se desenrolando, percebe-se o papel de Alice 
como o da heroína que vai não somente devolver vida ao mundo fantástico que ela 
visitara quando criança, mas que vai também salvar-se, encontrar novamente sua 
identidade tão esquecida no aprisionamento humano que se preocupa com o futu-
ro, com o que está por vir (o que a sociedade vai pensar dos modos de uma garota 
como Alice, os planos de futuro casamento que estão sendo engendrados para ela).

 No Underground, Alice vai conseguir recuperar a fagulha que uma vez ali foi 
acendida, vai encontrar situações que permitirão que ela se liberte das amarras de 
um mundo regrado, rígido. Vai conseguir, em última instância lutar contra o dragão 
da razão engessada, construir um caminho com novos sentidos para sua identidade, 
reinventar sua humanidade agora baseada no presente, nas possibilidades do agora.

Como pano de fundo para essa fantástica viagem de redescoberta de sen-
tidos individuais, encontramos o apelo visual de imagens que prendem a aten-
ção do espectador da obra. É inegável a elaboração poética das cenas, que uma 
após outra se juntam para construir um conjunto que poderia, a nosso ver, ser 
considerado protagonista do filme, que em análise ganharia ressalvas quanto ao 
roteiro, a atuação dos atores e atrizes, tendo em vista a grandeza quase “genial” 
da obra original de Lewis Carroll.
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A viagem ao Underground de Burton, então, parece retomar Dalí na sua 
interpretação da história de Carroll, quando este artista, por meio de treze ilus-
trações e uma escultura, como já citado, propõe um encontro fantástico com 
uma Alice que pula corda ao longo de imagens extraordinárias, num jogo de gra-
fismos espontâneos, borrões, traçados sutis, que realçam forte inspiração surre-
alista. Dalí propõe um diálogo à altura da obra de Carroll, brincando com linhas, 
pontos, tintas, transparências, assim como Carroll brincou com as palavras nas 
falas de Alice e seus personagens malucos que povoam a história original.

O pintor embarca num sonho que parece criar para o apreciador um país à 
parte, um país surrealista, que convida a uma verdadeira experiência estética. Em 
uma de suas ilustrações, “A Mad Tea Party” (Uma Festa Louca do Chá), Dalí convida 
o leitor da imagem a se deliciar com mais uma de suas propostas de distorção do 
tempo. Como em sua conhecida obra “A Persistência da Memória”, aqui nos depara-
mos com um relógio com imagens de xícaras e bules que está derretido, parado às 
seis da tarde ou da noite, atado ao tronco de uma árvore, cujas raízes não parecem 
se prender de todo ao chão, mas flutuam numa espécie de lacuna no espaço. 

Vistos à distância o relógio e a árvore poderiam formar um cogumelo gigante 
de bordas caídas. É hora do chá, uma hora congelada para uma festa louca que não 
parece ter fim ou mesmo começo, ela apenas acontece, em meio a uma profusão 
de convidados que se distribuem aleatoriamente. Borboletas completam a copa da 
árvore e simbolizam a mudança, a transformação das personagens, da lagarta, ou 
mesmo a transformação de Alice, que não é mais uma garotinha, mas uma moça 
que passeia livremente por este mundo maluco, pulando corda, numa verdadeira 
associação com a liberdade, com a descoberta. Ela escolhe deliberadamente parti-
cipar das cenas do Underground, e propõe um jogo animadamente complexo, non-
sense, de associações alógicas, que pode ser interpretado pelo espectador da obra 
se ele conseguir se desprender de uma razão organizada e instrumental. 

A borboleta central da copa da árvore possui em suas asas um par de olhos, 
que poderiam ser os olhos do Gato Sorridente, uma figura etérea, que na obra de 
Carroll afirma a todo momento a necessidade de ser louco para se estar no País 
das Maravilhas. Os olhos são janelas da alma surreal do pintor, que participa da 
cena, assim como o gato de Carroll aparece em momentos importantes para de-
finir o status quo dos acontecimentos. O pintor participa do sonho que é seu, de 
Alice e de todos os que se comprometem a fazer um ingresso criador na imagem.
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Há na cena uma anarquia pictórica que combina tons amarelos, verdes, 
azuis e pretos, sem borrões vermelhos; aqui a influência da Rainha é nula, o selo 
real aparece na borda inferior da obra sendo engolido por uma mescla de raízes 
que também parecem uma mão voltada para baixo, que empurra ainda mais o 
símbolo real para as profundezas do que poderia ser um abismo do mundo sur-
real proposto na pintura.

Numa passagem de Alice nos País das Maravilhas, obra de Carroll, há uma 
discussão entre as personagens da Lebre, do Chapeleiro e Alice, na hora do chá, 
em que fica estabelecido por uma lógica inversa de pensamento, que se o tempo 
for objeto de cuidado por parte das pessoas, pode-se fazer com ele o que se quiser, 
indicando que o controle é dos indivíduos, não dos relógios ou das instituições. Dalí 
parece concordar com essa assertiva, e o relógio derretido é também uma prova 
de que as decisões não são tomadas levando-se em consideração o que marca este 
instrumento, o tempo neste mundo surreal tem uma outra acepção, foge do controle 
das autoridades e fica a cargo da identidade principal, aqui, Alice.

No fundo da figura vê-se uma paisagem herma, quase desértica, montes bai-
xos e uma construção que poderia ser o pedaço de um castelo. Do lado esquerdo, há 
uma chave gigante, símbolo precioso para a história de Carroll, que aparece também 
no filme de Burton, que se conecta em muitos pontos com a pintura de Dalí. A foto 
do filme que escolhemos para tecer um diálogo com esta obra do pintor traz também 
um elemento de conexão entre as duas linguagens, uma porta, do lado esquerdo. 

A chave e a porta são metades de um todo que representam a abertura para 
os novos mundos propostos tanto pelo diretor quanto pelo pintor, mundos fantás-
ticos, distorcidamente belos, subversivamente questionadores de uma proposta 
normal de vida, de uma rotina que nega os devaneios possíveis na visão de um 
artista. Com a chave de Dalí podemos abrir a porta do mundo surreal de Burton.

A foto do filme reúne a maioria de seus personagens, realizando gestos bas-
tante característicos de suas personalidades, num cenário de árvores com troncos 
retorcidos, cogumelos gigantes (seriam alucinógenos?), flores personificadas, um 
castelo ao fundo, um céu um tanto nebuloso, uma verdadeira festa louca do chá. 
Burton também visita a maravilhosa festa pelos olhos do gato e a mesa do chá está 
posta, à espera de uma Alice que passeia parecendo não se recordar que um dia 
esteve ali, desafiando os caminhos de sua sanidade a se perguntar: “Quem sou eu?”. 
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Nesta nova aventura, seus passos a levam da segurança de uma identidade 
negada (ela alega não ser a Alice que todos julgam que ela era) à incerteza eterna 
que acompanha a todos nós: “Quem eu quero ser?” E assim Alice derrota o dra-
gão, expulsa de Wonderland a rainha vermelha e seus ditames, a terra fantástica 
volta a ser o que era antes, e, com seus ciclos dramaticamente loucos, retorna ao 
comando da Rainha Branca. A heroína se despede de seus amigos excêntricos e 
retoma o mundo real com a lembrança da experiência incrível que mais uma vez a 
levou a despertar para o sonho que é viajar numa verdadeira terra de magia.

A obra de Carroll ganha vida nesta fantástica experiência estética que se 
desenrola no contato com o filme de Burton e a obra de Dalí. Sua narrativa é a 
narrativa que Benjamim (1994) quer recuperar na sua denúncia de uma experi-
ência que vem se tornando cada vez mais miserável no mundo atual.

Para Benjamim (1994), atualmente nos aproximamos da extinção da expe-
riência, é palpável a pobreza da experiência comunicável de hoje. Pela via da in-
formação, o autor esclarece como a experiência, especialmente aquela cultivada 
e transmitida na oralidade ou na narrativa, tem perdido espaço.

A Mad Tea Party, 1969.
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[...] a informação aspira a uma verificação imediata, [...] é indispensável 
que a informação seja plausível. Nisso ela é incompatível com o espírito 
da narrativa. Se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da informação é 
decisivamente responsável por esse declínio (BENJAMIM, p. 203, 1994).

Os fatos pela via da informação nos chegam de forma palatável, masti-
gada, não há espaço para o pensamento, mas apenas para a transmissão que 
não evita explicações.

Metade da arte narrativa está em evitar explicações. [...] O extraordinário 
e o miraculoso são narrados com maior exatidão, mas o contexto psico-
lógico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre para interpretar a his-
tória como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude 
que não existe na informação (BENJAMIM, p. 203, 1994).

Citando Paul Válery, Benjamim (1994) traz a idéia de que o narrador é 
aquele artífice antigo, que imitava a paciência e não tinha para si limites tem-
porais para a criação: 

Iluminuras, marfins profundamente entalhados; pedras duras, perfeita-
mente polidas e claramente gravadas; lacas e pinturas obtidas pela super-
posição de uma quantidade de camadas finas e translúcidas... – todas essas 
produções de uma indústria tenaz e virtuosística cessaram, e já passou o 
tempo em que o tempo não contava. O homem de hoje não cultiva o que 
não pode ser abreviado (VÁLERY, Paul APUD BENJAMIM,  p.206, 1994).

Na apreciação, há um espaço de diálogo entre experiências individuais e co-
letivas, a imagem na pintura é como uma narrativa cheia de vida, que inclui a expe-

Fotografia do filme de Tim Burton 
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riência alheia e a do pintor, conclamando a uma prática rica e salutar, já que a nar-
rativa é maior que a vida e nas palavras de Válery, novamente citado por Benjamim: 

A observação do artista pode atingir uma profundidade quase mística. Os 
objetos iluminados perdem os seus nomes: sombras e claridades formam 
sistemas e problemas particulares que não dependem de nenhuma ciên-
cia, que não aludem a nenhuma prática, mas que recebem toda sua exis-
tência e todo o seu valor de certas afinidades singulares entre a alma, o 
olho e a mão de uma pessoa nascida para surpreender tais afinidades em 
si mesmo, e para as produzir. A alma, o olho e a mão estão assim inscritos 
no mesmo campo (VÁLERY, Paul APUD BENJAMIM, p.220, 1994).

Com o mundo da técnica, Benjamim (p.115, 1994) elucida sobre a instala-
ção de uma nova forma de miséria, de um patrimônio cultural que não se vincula 
a nós pela experiência. Para ele, valores culturais que destituem a experiência de 
sua posição viva no mundo recaem numa pobreza sem precedentes, e é preciso 
honestidade quanto a isso que atinge a todos os campos da sociedade: “sim, é 
preferível confessar que essa pobreza de experiência não é mais privada, mas de 
toda a humanidade. Surge assim uma nova barbárie”.

Essa experiência que ele tenta resgatar em seu discurso exige pensamen-
to crítico, ela pede um envolvimento processual, não produtos que podem ser 
apresentados. Ela exige uma contemplação mais duradoura, que manifeste uma 
relação permanente de tensão com a obra de arte. Tensão no aspecto de perma-
nente identificação que se modifica, se amplia, que provoca comprometimento 
em diferentes níveis, uma verdadeira turbulência, a dialética viva que impede o 
conformismo, a adequação.

O trabalho de Carroll encontra muito respaldo nos dizeres de Benjamim, 
quando ele encontra na literatura uma opção recompensatória para Arte, não 
aquela moldada dos finais felizes, dos fins fechados à interpretação, mas aquela 
das portas giratórias que circulam idéias abertas à inventividade, à expressão.

 É nesta experiência estética verdadeira que acreditamos mergulhar quan-
do viajamos pelos mundos fantásticos criados tanto por Carroll, quanto por Dalí 
e Burton, uma experiência que resgata o potencial da narrativa tão viva nas pin-
turas de Dalí e nas imagens de Burton, influenciados pela obra original de Car-
roll. Livres para interpretarmos obras tão ricamente elaboradas, procuramos 
realçar, com esse artigo, nas palavras de Benjamin (p. 206, 1994), uma lenta su-
perposição de camadas finas e translúcidas, que representam “a melhor imagem 
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do processo pelo qual a narrativa perfeita vem à luz do dia, como coroamento 
das várias camadas constituídas pelas narrações sucessivas.”
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Resumo
Pretendemos com este ensaio levantar algumas questões sobre lugares, funções, 
deslocamentos e, principalmente, representações do professor da educação a dis-
tância. Acreditamos que esse “novo” professor está se formando de uma maneira 
bastante peculiar à do professor tradicional (presencial). Para tais representações, 
estamos considerando o imaginário coletivo como imagens já constituídas e o ima-
ginável coletivo enquanto imagens que estão se constituindo.

Abstract
We intend with this assay raise some questions on places, functions, displa-
cements, and mainly, representations of the distance education´s teacher. We 
believe that this “new” teacher is in formation of a sufficiently peculiar way that 
of the traditional teacher (actual). For such representations, we are considering 
the imaginary collective as the formed imaginable already and the imaginable 
collective as the images that are constituting it.

“A viagem não começa quando se percorrem dis-
tâncias, mas quando se atravessam as nossas 
fronteiras interiores.”  Mia Couto

A aprendizagem a distância (também denominada como educação a dis-
tância, ensino a distância, aprendizagem flexível, online learning, educação aber-
ta etc.) tem provocado tsunamis na academia. Por um lado, pesquisadores que 
apostam nesse modelo de ensino que não é novo – quem nunca ouviu falar nos 
cursos a distância de desenho, caligrafia, inglês, dentre outros, oferecidos pelo 
Instituto Universal Brasileiro, TV Escola ou Instituto Monitor? – e, do outro lado, 
a resistência acadêmica que ainda vê a universidade sob os moldes modernistas, 
como o templo do saber controlado pelo professor. Educar a distância nos convi-
da a repensar alguns papéis. O professor é um deles. Propomos, nesse trabalho, 
refletir sobre as representações da mediação na educação a distância. 

* Professora da Universidade 
Federal de Goiás. É professora 
do Mestrado em Cultura Visual, 
coordenadora de Estágio da 
Licenciatura em Artes Visuais. 
Coordena o curso de Licencia-
tura em Artes Visuais em EaD 
pelo programa da Universidade 
Aberta do Brasil. É doutora em 
Artes pela ECA-USP e mestre 
em Educação pela Universidade 
Federal do Piauí. Tem livros 
publicados “Desenho, desígnio, 
desejo: sobre o ensino de 
desenho” (UFPi, 1996); “Objetos 
Populares da Cidade de Goiás” 
(Sebrae-Go/UFG, 2001) e “A natu-
reza feminina do Cerrado” (2006, 
UFG). É membro da ANPAP, da 
FAEB e do InSEA.

** Bacharel em artes visuais, com 
habilitação em design gráfico. 
É mestrando em Cultura Visual 
pela Faculdade de Artes Visuais – 
FAV / UFG (orientação: Prof.ª Drª. 
Leda Guimarães). Foi professor 
de arte em diversas escolas 
particulares de Goiânia. Publicou 
em 2002, juntamente com Leda 
Guimarães, o livro/catálogo 
“Objetos Populares da Cidade 
de Goiás – Cerâmica”. É tutor a 
distância da licenciatura em artes 
visuais da FAV. Desenvolve cur-
sos de formação de professores 
da rede estadual de educação 
de Goiás, com habilidades em 
tecnologia, mídia, audiovisual e 
aprendizagem online. Atualmente 
está como exchange student 
na University of Cincinnati, em 
Ohio, Estados Unidos. 
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 Nosso campo de atuação é a Licenciatura em Artes Visuais, modalidade a 
distância, da Faculdade de Artes Visuais (FAV) da Universidade Federal de Goiás 
(UFG). É nesse terreno virtual interterritorializado que vimos observando (e ex-
perimentando) os lugares, trânsitos e concepções do professor como mediador, 
orientador e provocador. Entendendo que os discursos que construímos através 
de nossas vivências estão conectados às nossas experiências estéticas (TOURI-
NHO: 2009), estamos investigando os tipos de discursos que vêm configurando  
e desconfigurando o papel do professor no ensino de artes a distância, bem 
como acontece em outras áreas.

 Um docente acostumado com o chão da escola, o quadro negro, horário para 
entrar e sair, quando se adentra em outro terreno (será que podemos falar em ter-
reno?), ou melhor, quando loga para um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), 
parece ficar sem chão. E fica. Primeiro porque nesse ambiente as fronteiras são 
fluidas, as distâncias se reconfiguram-se e os papéis se misturam. Segundo porque 
as atribuições de um professor de ensino presencial ressignificam-se no ensino a 
distância. Mediador? Instrutor? Provocador? Orientador? Interfaceador? Hipertex-
tualizador? Não pretendemos nesse texto formular uma nova categoria paralela à 
função do professor, mas problematizá-la nesse modelo de ensino em que pessoas 
que nunca deram aula e também aquelas que sempre deram aula estão atuando.

Mas quem é esse professor? 
Como alguém se reconhece professor? 
Ou como alguém é reconhecido como 
professor? Quais são as competências 
atribuídas ao ser professor? De que 
imagens (suas heranças e projeções) 
é feito esse imaginário? Que metáforas 
as constituem?

Em um exercício realizado com 
alunos da licenciatura em artes visuais 
a distância, na disciplina Estágio Su-
pervisionado 1 (2009/1) percebemos a 
dificuldade dos alunos para lidar com 
as atribuições contemporâneas do pro-
fessor. A atividade consistia em pes-

Ilustração 1 – Do site www.google.com, algumas imagens que representam 
concepções clássicas do professor, incluindo o jaleco branco (1, 2 e 3), a vareta 
de regência(1), a maçã(3) e o terno(4). Acessado em 25/09/2009. 
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quisar/questionar os termos passar o conhecimento, regência e transmissão do 
conhecimento em contextos educativos. Os depoimentos a seguir retirados de 
um fórum de discussão exemplificam a atividade em questão:: ...essa experiên-
cia serve como um termômetro do que realmente é estar em contato com alu-
nos transmitindo e dividindo conhecimentos; ...esse processo histórico e social 
chamado educação é que possibilita relacionar teoria e prática para uma maior 
aprendizado de ambas as partes, educando e educador. Os termos grifados não 
são meras palavras, ilustram um imaginário positivo do professor que tem a 
ação, que tem o conhecimento a ser repassado, que desenvolve estratégias para 
o condicionamento dos aprendizes e para que aconteça o acondicionamento dos 
saberes.

Também encontramos a imagem do professor como artista. Se conside-
rarmos a poeticidade e fluidez da ação e pesquisa docente numa perspectiva 
processual, não-linear, poderíamos imaginar o professor como um artista e o 
seu trabalho como arte. Embora concordemos, e já problematizando essa ana-
logia para nossa questão, pensar a noção de professor/artista sob a relação pe-
dagogia/arte, pode se tornar uma armadilha montada para nós mesmos. A atual 
representação do artista, herança da modernidade, configura um sujeito isolado, 
angustiado, com sua genialidade e obra inatingíveis. Ora, não é esse o agente 
de aprendizagem que pensamos aqui, nesse contexto gelatinoso que estamos 
tentando mapear. Nesse sentido, pensemos o mapeamento como uma ação car-
tográfica, um desenho que acompanha os deslocamentos das paisagens, suas 
transformações, em que seus limites tendem a tracejar-se (- - - - -), possibilitando 
que os vazios entre os hífens se movam, dissolvam-se e desloquem-se: 

(...) aprender a navegar num oceano de incerteza em meio aos arquipé-
lagos de certeza que nos cercam, que é preciso pensar como cartógrafos 
para criar o nosso próprio mapa não se atendo ao estático, mas sensíveis 
aos movimentos de transformação ao nosso redor. (NAKAO, 2005:19)

O convite a pensar sobre as representações do professor na educação a dis-
tância nos leva ao ponto de origem: o que é, ou quem é, ou mesmo como se repre-
senta um professor? A condição da relação tête-a-tête professor/aluno, para que o 
processo educativo aconteça, vem sendo substituída, progressivamente, pelo sur-
gimento e expansão das mídias eletrônicas agenciadoras de informações e saberes 
que vão muito além dos currículos escolares. Se aquele professor está presente nes-
sa rede hipertextual, onde se encontra, como se localiza, como se desloca? O velho 
jaleco branco polvilhado de giz não combina mais com essa paisagem. Nesse senti-
do, surgem, a cada dia, hibridizações de conceitos que tentam aliviar nossas angús-
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tias enquanto sujeitos dessa fluidez nessa tecnovida: Second Life, midiarte, Creative 
Commons, economia pós-Google, interterritorialidade, transterritorialidade, etc. 

O acesso ao conhecimento via sites de busca, cinema, televisão, computador, 
internet, celular e mp3 (ou 4, 5, 6..., separados ou integrados num só aparelho), 
descentralizam e desestabilizam a figura e a função do professor como o criador/
detentor de conhecimento e responsável pela sua transmissão. O caráter aberto das 
redes propicia a busca e troca de informações, principalmente, por intermédio das 
imagens. E se estamos falando de representações do professor, é, principalmente 
através das imagens (mentais e digitalizadas), que elas vão (re)configurando signifi-
cados.  Isso exige de nós, educadores, uma auto-análise de nossa profissão enquan-
to docentes a distância e uma ressignificação de nossa prática no ensino tradicional, 
certamente influenciada por nossa prática nas salas de aulas virtuais.

No âmbito geral da educação, a principal restrição normalmente mencio-
nada é a crescente virtualização das relações humanas. Vemos, como se estivés-
semos estado lá, Sócrates (professor falante), sem livros ou qualquer outra mídia, 
disseminando seus pensamentos entre os discípulos (alunos ouvintes) da Escola 
de Atenas. Em seguida, lembramos de nossos alunos que, efetivamente, vemos 
todos os dias enfileirados em suas carteiras, nos ouvindo, conversando os mais 
variados assuntos, desenvolvendo suas atividades - vigiados por nossos olhos e, 

Ilustração 2 – Em pesquisa no site www.google.com, algumas imagens que ilustram representações 
do professor, incluindo a noção de regência(1), transmissão do saber(2), do professor gênio/artista(3) 
e também uma imagem da Idade média que ilustra um ambiente escolar(4). Acessado em 25/09/2009.
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hoje, por outros vigilantes olhos1. Depois, imaginamos professores e alunos na 
malha etérea da internet como pontos de conexões em rede, como se cada um 
fosse um nó interligado a outro nó e assim sucessivamente, como num desenho 
fractal. Estamos nos referindo aos sistemas online, onde cada nó pode conter, no 
entanto, uma rede inteira de nós (LÉVY, 1993). Desse modo, cada sujeito não po-
deria construir, pois, suas próprias redes subjetivas, um somatório de vivências 
híbridas e em constante mutação? Pierre Lévy considera o hipertexto como uma 
rede de interfaces. Nesse sentido, professores e alunos  não seriam, cada um, 
interfaces vivas que formariam hipertextos orgânicos de aprendizagem?

Realmente, desde a afirmação de McLuhan de que “o meio é a mensagem”, 
tornou-se um discurso ingênuo afirmar que o conteúdo continua o mesmo, tendo 
mudado, apenas, a forma como ele é transmitido e a quem compete tal transmissão. 
Voltando ao exemplo da atividade citada mais acima nesse texto, percebemos uma 

Ilustração 3 – Todas as imagens acima, resultado de busca no site www.google.com, são de sites que 
oferecem ou discutem a Educação a Distância no Brasil. Acessado em 25/09/2009.

1 A vigilância, fiscalização e/ou 
acompanhamento do compor-
tamento e de atividades via ob-
servação à distância por meio 
de equipamentos eletrônicos 
(câmeras ocultas ou explicitas) 
ou usando baixa tecnologias. 
Essas ações de controle social 
e manutenção da ordem 
presentes em supermerca-
dos, lojas de departamento, 
elevadores, etc., têm sido cada 
vez mais comuns nos espaços 
escolares.
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dificuldade dos alunos da licenciatura em abandonar conceitos como, principalmen-
te, o da transmissão do conhecimento – o que é compreensível, pois eles (e nós, 
professores!) foram educados através desse sistema de repasse do saber – para co-
meçar a pensar em outras possibilidades de ação educativa, como co-participação, 
co-autoria e, por que não, co-cognição. O fato é que as recentes revoluções tecno-
lógicas, sociais e culturais abalam nossas centralizadas concepções de educação e, 
por conseguinte, as posições de sujeito no processo de aprendizagem: 

O hipertexto ou a multimídia interativa adequam-se particularmente aos 
usos educativos. É bem conhecido o papel fundamental do envolvimento 
pessoal do aluno no processo de aprendizagem. Quanto mais ativamente 
uma pessoa participar da aquisição de um conhecimento, mais ela irá 
integrar e reter aquilo que aprender. Ora, a multimídia interativa, graças 
à sua dimensão reticular ou não linear, favorece uma atitude explorató-
ria, ou mesmo lúdica, face ao material a ser assimilado. É, portanto, um 
instrumento bem adaptado a uma pedagogia ativa. (LÉVY, 1993: p. 40)

Alguns autores têm discutido o que caracterizaria a figura do professor 
que atua na educação a distância. Belloni (2001) aponta dois aspectos principais: 
1) a transformação do professor individual em uma entidade coletiva; e 2) o pro-
fessor se torna parceiro do estudante na construção do conhecimento, isto é, 
em atividades de pesquisa e na busca da inovação pedagógica. Ainda de acordo 
com a autora, entre as duas funções tradicionais do professor de organização 
dos conteúdos e orientação dos alunos, muitas outras ocorrem, tornando difícil 
a identificação de quem é professor em EAD:

(...) o “ autor” seleciona conteúdos, prepara programas de ensino e elabora 
textos em discurso escrito do tipo explicativo”; o “editor” trabalha sobre a 
qualidade comunicacional do texto, buscando dar-lhe maior “legibilidade”; o 
“tecnólogo educacional (insctructional designer)” organiza pedagogicamente 
os materiais, assegurando a clareza e explicitação dos objetivos pedagógicos; 
o “artista gráfico” trabalha sobre a aparência visual e arte final do texto. E esta 
lista refere-se apenas aos material impresso. Outras funções se acrescentam 
quando se trata de processos mais complexos de produção de materiais 
em suportes de vídeo, áudio ou informáticos(programadores, realizadores, 
editores, operadores etc.). Embora muitas destas tarefas sejam meramente 
técnicas, elas influem na qualidade do produto final e exigem um trabalho de 
investigação e coordenação de equipe, que é talvez uma das novas funções 
mais difíceis do professor. (MARSDEN apud BELONNI, 1996: p. 226):

A escola flutuante e seus sujeitos transaprendentes

 Não é fácil pensar uma escola sem horário de aula, sem terreno, sem mu-
ros. Também é quase enlouquecedor imaginar a escola sem aquele professor que 
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entra e sai  da sala de aula. A idéia de escola é reconfigurada juntamente com os 
sentidos de professor nesse lugar flutuante, que adentra o quarto, o escritório, 
a cozinha do aluno [não esquecendo as lanrouses, esses “não-lugares”  (AUGÉ, 
1994) que participam da vida e da construção de sentidos desses alunos], descons-
truindo, felizmente, a idéia da instituição de ensino como o templo do saber.

 Se essa escola flutua, seus atores podem transitar sob movimentos de 
rotação e translação. Um kamikase em que seus aprendentes (entenda-se apr(e)
endentes como uma expressão substituta para os constituintes tradicionais da 
escola: professor, aluno, coordenador...) procuram se equilibrar para não cair 
no perigo da simples adaptação do ensino presencial ao ensino online. O ensino 
a distância caiu de pára-quedas nas redes tecnológicas de comunicação e vem 
tentando acompanhar o rushing das informações que circulam e contribuem, de 
alguma forma, às imagens que construímos de nós, dos outros e dos lugares que 
transitamos livremente. Como mensurar, nesses espaços de bits e pixels, como e 
o que se aprende? Como ainda pensar o professor nos moldes do ensino presen-
cial? Os sentidos nos ambientes virtuais de aprendizagem, bem como qualquer 
processo cognitivo, são hibridizantes, não têm freios. É assim que pensamos os 
desdobramentos de nosso convite para refletirmos sobre a representação desse 
professor, no início deste texto. Contudo, a proposta pretende investigar e de-
flagrar sentidos para as representações que se formam nesse imaginário inter-
-redes, uma vez que as trocas são fáceis e múltiplas:

O desenvolvimento de novos gêneros visuais e de inovação tecnológicas 
para criá-los e acessá-los tem multiplicado as formas de informação textu-
al e visual disponíveis. Essas formas recentes de comunicação têm criado 
culturas globais, tendências e movimentos visuais quase instantâneos. 
Atualmente, as mensagens visuais, inevitavelmente ideológicas, de uma 
dada cultura podem atravessar, facilmente, fronteiras rigidamente contro-
ladas pela geografia, riqueza e linguagem. Produções culturais tradicio-
nais/locais continuam a existir, mas elas são, inevitavelmente, afetadas e/
ou modificadas pelo acesso global à mídia”  (SMITH-SHANK , 2009: 261).

   Diante do exposto, este trabalho visa abrir espaço para a percep-
ção do que Nóvoa (1992) apresenta como uma urgência em proporcionar mo-
mentos de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, com vistas a 
propiciar aos professores reflexões que os levem à apropriação dos seus proces-
sos de formação e a de construção efetiva de ser e estar na profissão.

Monica Luque (2001) relaciona alguns postulados para o aprendizado no 
contexto da educação a distância, tais como: mostrar como aprender; uma ex-
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periência de aprender mediatizada pela ação do tutor, que proporá estratégias 
apropriadas a esse fim; mostrar aos participantes modelos de aprendizagem nos 
quais os aprendizes poderão se pautar para construir sua proposta de aprendi-
zagem; favorecer aprendizagens significativas, dentre outros. 

E se estamos lidando com os imaginários e imagináveis do professor sob 
o aparato tecnológico, abaixo um infográfico publicado pela revista Veja, sobre a 
Escola – e o ensino – do Futuro. A ilustração cria um novo modelo de formata-
ção de escola (Ora, estamos há quase um século seguindo um modelo que não 
funciona mais), sugerindo um novo layout para a aprendizagem e,  apesar da 
visualidade high tech, o professor, de aparência jovem e descolado, permanece 
como o centro da circunferência nesse processo. A imagem é instigante e tem 
recursos interativos (está disponível online) que reforçam o conteúdo e a ênfase 
para uma vida digital:

 Nesse sentido, voltemos à proposta inicial: que imaginários e imagináveis 
constituem e estão constituindo as representações do professor na educação a 

Ilustração 4 – Acessado em http://blognato.fisica-interessante.com/2009/03/escola-do-futuro-segundo-revista-veja.html, no dia 25/09/2009.
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distância? Na perspectiva do olhar do outro – o aluno – ainda nos vemos como 
agentes que carregam o saber, transportando-lhe em malas de livros para serem 
compartilhados. Ainda somos configurados/representados nos moldes do ensi-
no presencial e temos uma enorme dificuldade em encontrar nossos lugares e 
nos auto-representar profissionalmente nas salas virtuais (vejam que ainda são 
chamadas de salas). A provocação vale para todos nós, alunos (presenciais e a 
distância), professores (idem) e pesquisadores (ibdem): os moldes imaginários 
da imagem “professor/a” podem ser os mesmos para desenhá-lo/a nessa escola 
que flutua com os seus sujeitos deslocantes? 

Referências bibliográficas

AUGÉ, Marc. Não-lugares: introdução a uma antropologia da sobremodernidade. Trad. 
Lúcia Mucznik. Campinas: Papirus, 1994.

BELLONI, Maria Luiza. Educação à distância. 2ª edição. Campinas, SP: Autores Asso-
ciados, 2001.

COUTO, Mia. O Outro pé da sereia. São Paulo: Cia das Letras, 2006.

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas. São 
Paulo: Papirus, 2003.

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informá-
tica. 1ª edição, 15ª reimpressão, São Paulo: Editora 34, 2008, 204 p.

LITWIN, Edith. Educação à Distância – Temas para o debate de uma nova agenda educativa. 
Porto Alegre: Artmed Editora, 2001.

LUQUE, Mônica. Módulos do Curso Qualidade da Educação Básica, oferecido pelo Insti-
tuto de Estudos Avançados da Organização dos Estados Americanos. Instituto de Artes. 
Universidade de Brasília. Brasília. 2001  

MORGADO, L. O papel do professor em contextos de ensino online: problemas e 
virtualidades. UAB, 2001.

NAKAO, Jum. A costura do invisível. São Paulo: Editora Senac, 2005. 

NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: A. Nóvoa (org.). Os profes-
sores e sua formação. Lisboa: Nova Enciclopédia, 1992.

OLIVEIRA, Eloíza da Silva Gomes; DIAS, Alessandra Cardoso Soares; FERREIRA, Aline 
Campos da Rocha. A importância da ação tutorial na educação a distância: discussão das 
competências necessárias ao tutor. Disponível em http://www.niee.ufrgs.br/ribie2004/
Trabalhos/Comunicacoes/com20-28.pdf, acessado em 15 de setembro de 2009.



1301

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

SMITH-SHANK, Deborah. Cultura Visual e Pedagogia Visual. Trad. Gisele Dionísio da Sil-
va. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene. Educação da cultura visual: narrativas 
de ensino e pesquisa. Santa Maria: Editora da UFSM, 2009, pp. 259-266.

TOURINHO, Irene. Educação estética, imagens e discursos: cruzamentos nos caminhos 
da prática esoclar. In: MARTINS, Raimundo;  TOURINHO, Irene. Educação da cultura 
visual: narrativas de ensino e pesquisa. Santa Maria: Editora da UFSM, 2009, p. 141-156. 

VOIGT, P.; LEITE, L. Investigando o papel do professor em cursos de educação a distân-
cia. Disponível em www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/143-TC-D2.htm, acessado 
em 22 de setembro de 2008. 



1302

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 

e Processos 
de Mediação

PATRIMÔNIO, EDUCAÇÃO E CULTURA VISUAL: NARRATIVAS URBANAS EM POSTAIS

Leda Guimarães*
ledafav@gmail.com

UFG (Universidade Federal de Goiás)

Genilda da Silva Alexandria**
genilda.alexandria@gmail.com

UFG (Universidade Federal de Goiás)

Resumo
Este texto analisa cinco desenhos/postais representando cidades goianas resul-
tantes de uma ação de educação para o patrimônio cultural desenvolvida em 
2009 pelo Iphan-Go. O projeto planejado para professores do ensino fundamen-
tal, constituiu-se de 9 oficinas práticas sobre o tema patrimônio e educação e 
teve como objetivo a apropriação de diferentes manifestações culturais, lugares 
e espaços das cidades. Com isso esperava-se promover a reflexão de políticas 
patrimoniais e culturais em construção. As atividades resultaram na seleção de 
um desenho/postal por cidade, organizados em um calendário que foi distribu-
ído nas cidades de origem. Refletimos como os discursos imagéticos revelam 
lógicas sociais e culturais das cidades representadas.

Palavras-chave: Desenho; patrimônio; cidade; cultura visual.

Abstract
This paper presents a reflection upon Goiás cities´ drowns resulting from an 
action of education for cultural heritage developed in 2010. Our intent is to con-
sider how the visual representations are discourses about the city as cultural 
heritage, from the perspective of visual culture, exploring issues of identity, and 
belonging. The drawns were transformed into post cards calendar chosen repre-
senting each city.  The children’s drawings suggest connections between local / 
global and other identity issues. Taking the city as object of reflection constitutes 
imagistic discourses that reveal social and cultural logics. 

Keywords: Drawing; heritage; city; visual culture.

Este texto apresenta fragmentos de uma experiência em educação patrimo-
nial que utilizou a temática cidade para trabalhar questões de identidade e cultura 
local numa ação educativa voltada para a preservação do patrimônio. Em 2009 o 
Iphan, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Goiás, no projeto 
Portas e Janelas vão se abrir produziu um conjunto de postais a partir de desenhos 
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infantis resultado de uma ação educativa voltada para a preservação do patrimônio. 
Os desenhos foram utilizados na composição de um calendário, distribuídos pelo 
Iphan principalmente nas cidades que receberam o projeto. Nosso interesse neste 
texto é refletir sobre os mesmos desenhos e a cidade como artefatos culturais: que 
representações trazem? Como podemos dialogar com o que trazem em termos de 
composição formal/visual, sem perder de vista o contexto no qual foram gerados? O 
exercício reflexivo aqui desenvolvido está estruturado da seguinte forma:

a) apresenta a proposta da ação educativa ressaltando a proposta e deta-
lhando objetivos e procedimentos metodológicos, uma memória da ação. 

c) reflete a cidade, tema da ação educativa patrimonial, como artefato cul-
tural, considerando a urbe como geradora de práticas sociais, que pede um olhar 
“apreciador” mais preparado esteticamente. Apresenta os desenhos selecionados 
misturando a leitura das representações gráficas à leitura do contexto de cada lugar;

e) finalmente, num exercício convergente, retomamos a discussão sobre ação 
educativa patrimonial, as atividades de desenho e representação gráfica problema-
tizando o uso da segunda pela primeira. Discute o desenho como representação 
do mundo, como ato cognitivo e cultural, e também, como uma atividade constru-
ída que precisa do desenvolvimento de um “olhar especialista” e de um repertório 
técnico especializado, ambos pouco trabalhados tanto na escola como em ações 
educativas não formais. Como proposição, sugerimos ações interdisciplinares entre 
educação patrimonial e ensino de arte, afim de potencializar ações educativas em 
contextos formal ou não formal, que envolvam discussão sobre identidade cultural 
por meio processos situados nas abordagens contemporâneas tanto de ensino de 
arte (BARBOSA,1999) quanto de educação patrimonial (CHAGAS, 2004).

Janelas e Portas vão se abrir: contextualizando a prática

As iniciativas de se trabalhar a poética do patrimônio na escola reprodu-
zem-se em atividades que têm por objetivo promover uma aproximação entre 
indivíduo e lugares de memória, manifestações materiais e imateriais fruto da 
relação do homem com o meio ambiente e o tempo vivido. A prática  desponta 
como um desafio e uma esperança de que o patrimônio represente pontes, jane-
las e portas que comunicam, permitem descobertas e contam histórias transcen-
dendo os tempos, lugares e grupos sociais. Segundo Mário Chagas (2004, p.145), 
“interessa compreender a educação como prática social aberta à criação e ao 
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novo, à eclosão de valores que podem nos habilitar para a alegria e a emoção de 
lidar com as diferenças”.

Dentro desse pensamento, O projeto Portas e Janelas vão se abrir, planejado 
para professores do ensino fundamental, constituiu-se de 9 oficinas práticas sobre o 
tema patrimônio e educação. Proposto pelo Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional – o projeto atendeu cidades dos estados de Goiás e Tocantins 
por meio de parcerias com as secretarias de educação municipais. A proposta de-
senhada relaciona-se à possibilidade de se apropriar das mais diferentes manifesta-
ções culturais, nos mais diversos lugares e espaços, abrangendo cidades com políti-
cas culturais em construção e necessidade de preservação emergencial e eminente.

“De acordo com previsões da OCDE (Organização de Cooperação e de De-
senvolvimento Econômico), durante o século XXI, três quintos da população mun-
dial viverá em cidades...”. Segundo Gómez-Granell e Vila (2003) a “crise da cidade 
está extremamente ligada à perda de sua função comunitária, educativa ou civiliza-
dora. Para estes autores “na cidade coexistem dinâmicas e forças contraditórias e 
diante das dinâmicas desestruturadoras que acentuam a desigualdade e marginali-
zação existem oportunidades econômicas e sociais e culturais que podem fazer dela 
um lugar privilegiado para viver” (p.18). Diante desses dados podemos entender a 
proposta do Iphan ao escolher a cidade como tema para esta ação educativa.

As oficinas foram direcionadas para o trabalho com o professor do ensino 
fundamental, protagonista da ação, revelando o interesse e objetivo de dissemina-
ção da valoração afetiva do patrimônio na comunidade a partir do ambiente escolar, 
enquanto processo de construção e afirmação de identidades. Como proposta inter-
disciplinar, as oficinas tinham o objetivo de sugerir práticas e exercícios educativos 
com possibilidades de conexão com o próprio currículo já planejado e em execução, 
sem a pretensão de se tornar apenas um acréscimo ou o incômodo de mais uma 
tarefa no dia-a-dia do professor. Propunha-se a necessidade de posicionar-se como 
cidadão, conhecer e estar aberto para as descobertas. Isso pelo entendimento de 
que tudo que tem valor marcante para uma pessoa, uma família, para uma comuni-
dade é um símbolo histórico, é memória é identidade, é patrimônio.

As atividades práticas entre os professores foram realizadas numa con-
dição incomum: a reunião de diversos professores, das mais diversas forma-
ções e atuações representando um grupo significativo no contexto das cidades 
em questão. Dentre estas, de forma essencial foram trabalhados exercícios de 
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percepção, para aguçar o olhar, através da construção de mapas de lugares per-
corridos e atividades de rememorança. Partindo do objeto como fonte de conhe-
cimento, foram esboçadas etapas de estudo que perpassam a observação, a ex-
ploração e o registro, na busca de uma apropriação significativa que permitisse 
releituras e novas construções de sentido a partir das descobertas. Assim, temas 
curiosos, importantes e ao mesmo tempo desconhecidos por grande parte do 
público, como a arqueologia, puderam ser abordados.

Acima de tudo, entendemos importante ressaltar que a grande motivação 
da oficina estava na construção (e ao mesmo tempo desfiliações) de conceitos, 
muitas vezes já pré-concebidos, relacionados à cultura, identidade, memória e pa-
trimônio. Foi proposto que a prática pedagógica tivesse como objeto os diversos 
artefatos culturais como fonte de conhecimento e potencial ‘contador de histórias’, 
o que ressalta o compartilhamento da responsabilidade, narrativas antes inerentes 
ao ser humano, compartilhadas com os objetos. Ainda nesse sentido, o propósito 
é incitar o desejo de conhecer, pois se entende este como o ponto de partida para 
a relação afetiva que pode existir. Pensa-se que desse modo o fomento a uma das 
ações mais caras ao patrimônio, a de preservação, soasse como algo natural e não 
impositivo. Dessa forma, a oficina como parte importante dessa relação dialógica, 
procurou estimular a necessidade da pesquisa como ferramenta fundamental nes-
se processo incessante de busca pelo conhecimento.

Um convite à observação e à produção 
de cartões postais – Desenhar algo representativo

As oficinas contaram com um material didático de apoio elaborado especifi-
camente para atender a ação. Constituído de um envelope com fichas distribuído en-
tre os professores, contendo propostas de atividades a serem realizadas junto com 
os alunos, o material tinha o intuito de despertar a percepção, identificar expressões 
e significados simbólicos tantas vezes não considerados, refletir sobre os modos de 
viver no passado, no presente e o que se espera do futuro, assim como valorizar e 
apropriar-se de um patrimônio que se vê próximo, iniciando da própria escola. 

Uma dessas atividades propostas alinha-se ao tema central deste texto. 
A proposta da produção de um cartão postal. A ficha didática correspondente 
a essa atividade, compunha-se do exercício de reproduzir através de desenhos 
algo representativo da cidade foco da prática, tanto relacionado a imagens da 
cidade quanto a valores subjetivos dos “alunos desenhistas”. Os professores 
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que participaram dessa oficina realizaram esta atividade e prepararam-se para 
realizá-la com seus alunos. A proposta era que houvesse todo um trabalho peda-
gógico relacionado aos temas que envolvem a noção de patrimônio, voltado para 
o contexto da cidade em que vivem, para então produzirem o postal. 

A proposta da atividade culminaria na seleção de um desenho/postal por 
cidade participante e, este desenho seria impresso em larga escala, veiculado em 
um calendário e num conjunto de postais, voltando para ser distribuído em sua 
cidade de origem. Tal possibilidade causou grande expectativa para os professo-
res, que aplicaram a atividade com seus alunos e, com comentários orgulhosos, 
remeteram ao Iphan seus resultados. Em cada cidade, a Secretaria Municipal 
de Educação ficou responsável pela organização do processo de seleção e envio 
dos postais. Antevendo esse processo, cada escola promoveu uma pré-seleção 
da sua produção. Ainda assim, acima do processo de seleção, algumas escolas 
montaram exposições dos postais e convidaram a comunidade para observar re-
produções da cidade e de sua cultura representadas nos desenhos das crianças. 

Cidades – matrizes geradoras de representações visuais e sociais.

Os desenhos compõem narrativas singulares e aqui nos propomos en-
tendê-los como representações imagéticas do exercício de olhar a cidade. Isso 
porque as cidades não são apenas um território ocupado, os sentidos e os não-
-sentidos do urbano tomam forma quando o imaginam os desenhistas para os 
quais convidamos a conhecer. Não é nossa intenção discutir facetas do dese-
nho infantil nem avaliar resultados estéticos das representações, mas indagar 
de que maneira os desenhos aqui representados, resultantes de um projeto de 
educação patrimonial ao tomar a cidade como objetos de reflexão se constituem 
em discursos imagéticos que revelam um conjunto de “lógicas sociais”. De acor-
do com Montlibert (1995), in Pesavento “estes processos implicam julgamentos 
sociais, vivências, lembranças e posições estéticas em cuja base se encontra a 
operação prática do habitus de que fala Bourdieu”. 

Os desenhos selecionados trazem as cidades através das representações 
gráficas, revelando o fenômeno urbano como um acúmulo de bens culturais e suas 
práticas como uma rede de significados socialmente estabelecidos (Argan,1992 e 
Geertz, 1981 apud PESAVENTO,1995). As representações da cidade são diversas, 
plurais, contraditórias, desmanchando estereótipos entre interior e capital, cidade 
pequena e cidade grande, rural/urbano, local/global, tradição/modernidade.
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Algumas cidades não se contiveram em enviar um único postal como foi 
acertado, enviaram vários, ansiosos por apresentar sua produção. Esses postais 
originais foram enviados para entidades ligadas ao Iphan, em todo o Brasil, como 
um cartão de natal e divulgando a ação voltada para a apropriação e valorização 
do patrimônio. Dos desenhos enviados à Superintendência do Iphan, sete foram 
reproduzidos como postais, e doze montaram o calendário, dentre eles trazemos 
aqui cinco desenhos que representam o imaginário das cidades de Aparecida de 
Goiânia, Jaraguá, Santa Cruz de Goiás, Santa Helena de Goiás e Silvânia. Dentro 
de uma pluralidade de motivos temos hábitos, lugares de memória, tradições, 
expectativas da modernidade e conflitos representados em lápis de cor.

Aparecida de Goiânia

A cidade de Aparecida de Goiânia é caracterizada pela condição de entor-
no da capital Goiânia, assim, beira à metrópole, provocando tensão aos limites 
por uma explosão demográfica. Vê-se fluir as noções de centro e as fronteiras, 
embora polêmicas em termos legais, criando sensos de unidade, são diluídas e 
fragmentadas, tênues e móveis, pois as vivências se aproximam e se distanciam 
num hibridismo de sentidos. Nos seus aspectos geográficos, Aparecida de Goiânia 
limita-se com os municípios de Goiânia, Senador Canedo, Hidrolândia e Aragoiâ-
nia, estando situada a 18 quilômetros da capital do Estado. Sua população estima-
da em 2009 era de 510.770 habitantes. Sendo o segundo maior colégio eleitoral do 
estado e segundo município mais populoso, perdendo somente para a capital. A 

Figura 1: Desenho de Gabrielly de Almeida Gomes, Escola Municipal 
Valdir Gonçalves de Aguiais, Aparecida de Goiânia-GO
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cidade contemporânea de hábitos noturnos traz em seu centro original traços dos 
idos de 1925, quando da doação de terras que viriam a dar lugar ao povoado. 

Gabrielly utiliza o espaço total da folha de papel para criar uma superfície 
chapada da fachada de um bar, com telhado, uma porta larga de duas folhas, janelas 
ou cartazes com figuras femininas, mesas e cadeiras numa calçada e uma figura 
masculina, provavelmente um frequentador. O recurso de representação das mesas 
tem o efeito do rebatimento de perspectivas. Os cartazes provavelmente aludem 
a publicidades de cerveja onde aparecem jovens em poses sensuais. A escrita no 
desenho, que também é discurso, deixa claro o “bem vindo ao bar”, numa familia-
rização de um espaço público que coexiste, num esforço contemporâneo e híbrido, 
com a vocação religiosa dos que nomearam a cidade por força da fé e devoção à 
santa. No entanto, o desenho de Gabrielly demonstra o romper de um vínculo e “o 
deciframento de que estamos à luz do que não somos mais” (AUGÉ, 1994, p. 29).

Jaraguá

Surgindo com o ciclo do ouro numa região goiana ainda pouco explorada, 
não se sabe ao certo a data de início de povoamento de Jaraguá. É um Município 
emancipado de Pirenópolis e se inclui na Microrregião de Anápolis, no Vale do São 
Patrício, conhecido por seu patrimônio cultural. Sendo uma das cidades mais anti-
gas do estado é considerada o maior pólo de confecção do Centro-Oeste. Sua popu-
lação estimada em 2004 era de 35.901 habitantes. Seu casario colonial, suas lendas 

Figura 2: Desenho de Isadora Maria Godoi, da Escola Municipal 
Maria Catarina de Freitas, Jaraguá-GO



1309

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

que povoam o imaginário urbano e suas tradições religiosas marcam fortemente as 
identidades em formação da cidade. O desenho de Isadora nos mostra a Igreja do 
Rosário, palco de grandes acontecimentos e, sobretudo das festas religiosas. A rua 
de pedra em que passeia o cavaleiro margeia um casarão azul de amplas janelas, 
cuja fachada, hoje, já quase não se consegue ver, devido ao muro que o cerca. 

O desenho rico em detalhes gráficos tais como a textura do calçamento da 
rua, os sinos com os pêndulos, a porta da igreja com os dobrões de ferro, a de-
marcação das telhas, o colorido das roupas do cavaleiro nos mostram uma criança 
com olhar investigativo na construção desse desenho para o concurso. Infeliz-
mente não sabemos se a criança foi estimulada a observar, ou se fez de memória.

Santa Cruz de Goiás

A cidade de Santa Cruz regozija-se de ser considerada uma das primeiras 
povoações do Estado de Goiás. Em 29 de abril de 1884, passou à condição de 
cidade, quando o município já abrigava engenhos de açúcar, tecelagens, oleiros, 
fabricantes de telhas, alfaiates, carpinteiros, sapateiros, ourives, lojas, cabarés...  
Até os dias atuais, com pouco mais de 3.500 habitantes (sua população estimada 

Figura 3: Desenho de Sebastião Siqueira Junior, Escola Municipal 
Celina Leite Guimarães Mattos, Santa Cruz de Goiás-GO
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em 2004 era de 3.577 habitantes), seus traços culturais fortemente influenciados 
pela religião católica são marcantes. As festas de temas religiosos, com destaque 
para a festa do Divino Espírito Santo e as Cavalhadas, atraem visitantes e pes-
quisadores das mais diversas localidades e alimentam os anseios da população 
que parece assim celebrar sua experiência de vida, através de alegres festejos.

A figura do cavaleiro mouro das Cavalhadas é marcante para o aluno Se-
bastião, que o retrata com detalhes que ora lembram a riqueza de ornatos das 
indumentárias características da festa, a vestimenta vermelha e os adereços do 
cavalo, ora lembram a postura enérgica de um coronel da República Velha, o 
imponente bigode e o revólver preso ao cinto. Em Santa Cruz tivemos a oportu-
nidade de conversar com os professores envolvidos no processo de produção 
dos desenhos. Constatamos que todos fizeram visitas ao centro histórico após 
explanações teóricas sobre a cidade e seu patrimônio. Assim, com estímulos 
visuais, as crianças produziram os desenhos. Curioso notar que esse desenho, 
em destaque, não parece utilizar-se de recursos visuais como fotos ou mesmo a 
própria observação, parece ser proveniente do imaginário do desenhista.

Santa Helena de Goiás

Santa Helena tem história recente e destaca-se na produção agrícola, sua 
população estimada em 27 de novembro de 2007 era de 35.027 habitantes. Hoje, 
novas culturas convivem com as tradicionais lavouras e a diversificação aliada 

 Figura 4: Desenho de Wilhian Henrique de Oliveira, Escola Municipal 
Wilmar Vieira Arantes I, Santa Helena de Goiás-GO
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às novas tecnologias parece exercer influências nas percepções e no imaginário 
dos habitantes da cidade que experimenta um vertiginoso crescimento. Santa 
Helena de Goiás que já foi considerada a capital nacional do algodão, vem ga-
nhando destaque no cenário nacional com uma significativa produção de uva.

Neste desenho Wilhian Henrique estrutura o espaço em três campos, 
espaço aéreo com helicóptero, asfalto no espaço intermediário e a cidade pro-
priamente dita, ou o próprio aeroporto, no plano de base da folha de papel. Os 
elementos da modernidade, asfalto, carros, edifícios, antenas se sobrepõem à 
natureza representada pela única árvore da imagem.

Silvânia

Uma fornada de pães-de-queijo! Provavelmente sejamos assim recebidos num 
dos casarões de esquina de Silvânia. O representação do forno ocupa a maior parte 
do espaço da folha, sobressaindo a estrutura do seu corpo de tijolos vermelhos (base), 
forno com a lenha queimando no seu interior e a cúpula que faz a cobertura desse 
objeto tão característico da cultura de herança rural de toda a região Centro-Oeste. 
A figura feminina também tem destaque no desenho e a ação de retirar a fornada de 
pães de queijo é informada pela mancha que representa a alta temperatura dos biscoi-
tos recém-assados. Há uma harmonia compositiva entre objetos, ação e a executante.

A cidade que também tem suas origens na árdua época da exploração 
aurífera, mantém até os dias atuais um centro histórico bem conservado, Silvâ-

Figura 5: Desenho de Mateus Nascimento, do Ginásio Anchieta, Silvânia-GO
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nia teve início por volta do ano de 1774. Localiza-se na denominada “Região da 
Estrada de Ferro”, estima-se que sua população chegue a pouco mais de 19 mil 
habitantes. A cidade destaca-se ainda na história da educação em Goiás, com 
seus tradicionais colégios que formaram personagens de importância na histó-
ria do estado. O turismo é atrativo enlevado por seus bens culturais imponentes 
como: a Igreja do Senhor do Bonfim, com mais de duzentos anos, e regiões mar-
cadas pela exploração do ouro, como crateras originadas de tal exploração, além 
Igreja de São Sebastião, que fica no bairro que leva o mesmo nome e a estação do 
trem-de-ferro. No entanto nosso desenhista selecionou o aspecto mais domésti-
co da cidade, o lado interno das moradias, possivelmente nos quintais das casas. 
Encontramos em Bourdieu (1982) que as  

representações do mundo social, assim constituídas, que classificam a 
realidade e atribuem valores, no caso, ao espaço, à cidade, à rua, aos 
bairros, aos habitantes da urbe, não é neutra, nem reflexa ou puramen-
te objetiva, mas implica atribuições de sentidos em consonância com 
relações sociais e de poder. (apud PESAVENTO, 1995)

Desenhos e desenhistas: representações e representantes de urbes

A atividade de desenho tem sido a favorita de educadores para trabalhar 
com infância e ou pré-adolescência tanto em contextos de educação formal como 
em contextos de educação não formal, como é o caso da experiência base dessa 
reflexão. No entanto essa atividade nem sempre foi compreendida como interesse 
“natural” de crianças e mais ainda, de crianças em situação escolar. A presença do 
desenho tanto na escola quanto no espaço doméstico tem um percurso de cons-
trução progressiva nas sociedades ocidentais, respaldada por fenômenos da cons-
trução da concepção de infância e da crescente disponibilização de materiais grá-
ficos como artefatos culturais relativos à infância. A combinação desses e outros 
fatores constroem um imaginário de usos de técnicas representativas que passam 
por diversas abordagens do percurso do ensino de arte na escola: da extrema 
diretividade das metodologias tradicionais a extrema liberdade da livre-expressão. 

A noção de cartão postal pode ter influenciado nossos desenhistas que es-
colheram casas, edifícios, bares (pedra e cal) nos desenhos de Aparecida de Goi-
ânia, Jaraguá e Santa Helena. O postal de Santa Cruz apresenta um patrimônio 
imaterial como a festa da cavalhada, mas colocando o cavaleiro como apelo forte 
nesse contexto.  Em recente vista a cidade por ocasião das cavalhadas pudemos 
verificar a idade precoce do cavalheiros, entre 10 a 15 anos. Nesse contexto, o 
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desenho pode representar uma posição a que muitos meninos almejam, ou mes-
mo uma experiência de suas vivências na cultura local.

Não sabemos até o momento como  estas propostas foram desenvolvidas nas 
escolas. A intenção era a de que os professores pudessem utilizar os mesmos proce-
dimentos (ou adaptando) pelos quais passaram: mapeamento, rememoranças, con-
fronto visual com fotografias, etc., no contexto escolar. Elliot Eisner, afirma que para 
levar aos educandos a arte em toda sua profundidade é imprescindível que o ensino 
tenha uma estrutura e sequência. Nesse sentido, Azevedo (2005) enfatiza que:

Eisner observa que a mudança aleatória e constante de técnicas e conceitos 
não permite o domínio de procedimentos e conteúdos. Trabalhar um dia 
com giz de cera, o seguinte com gouache, o outro com nanquim, e assim 
por diante, dificulta o processo de internalização das experiências. Do mes-
mo modo em relação aos conceitos. Discutir barroco, depois arte grega, e 
depois romantismo, sem que haja um fio condutor estruturando as idéias 
estudadas significa um eterno recomeço. A ausência de continuidade não 
mobiliza os conhecimentos adquiridos anteriormente pelos educandos. 

O mesmo autor, no texto no texto Um olhar apreciador não se ganha de presente 
apresenta a importância social que há no ensino de arte que articula a contextuali-
zação histórica, a apreciação e o fazer artístico. Estas três operações são a base da 
Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa que deflagra proposições pós-modernistas 
para o ensino de arte no Brasil. Essa proposta concebe a arte como produção cultural 
possível de ser decodificada por meio da contextualização dos fatores que cercam as 
produções/representações visuais.  Ainda com Azevedo, uma tendência pós-moder-
nista no ensino de arte propõe uma relação entre a obra de arte (ou as diversas ima-
gens que nos cercam) e o apreciador (ou o intérprete) para além da catarse emocional. 
Os professores de artes visuais na contemporaneidade são desafiados a desenvolver 
propostas inteligentes que considerem a inteligência dos seus educandos “dentro de 
um complexo formado entre o sentir, o pensar e o contextualizar.” 

Estamos tomando aqui os desenhistas como “espectadores/consumido-
res da urbe” e os desenhos como discursos sobre a mesma. De acordo com 
Pesavento (1995, p.8) o tocante a estes “espectadores da urbe”, 

Há que distinguir entre o que se poderia chamar de “cidadão comum” ou 
“gente sem importância”, que constitui a massa da população citadina, e 
os que poderiam ser designados como “leitores especiais da cidade”, re-
presentados pelos fotógrafos, poetas, romancistas, cronistas e pintores 
da cidade. Naturalmente, há uma variação de sensibilidade e educação 
do olhar entre os dois tipos de consumidores da urbe.
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Neste trabalho tivemos vários atores envolvidos na produção desses de-
senhos: agentes patrimoniais, representantes dos poderes locais, professores da 
rede pública e seus alunos que podem ser considerados “leitores especiais da ci-
dade”. A proposta da elaboração do desenho sobre a cidade (discurso) foi trazida 
pelos agentes patrimoniais que desenvolveram a oficina com os professores que 
produziram desenhos e que por sua vez, levaram a proposta para os seus alu-
nos. No relatório da proposta encontramos que houve a preocupação de não for-
matar, não interferir e deixar livre a produção de crianças e adolescentes. Mas, 
o que seria mesmo essa liberdade e não interferência? As crianças e adolescentes 
vivem num mundo de visualidades e certamente o que produzem, por iniciativa 
própria, ou por demanda escolar ou se projetos (como este), terá influências do 
contexto cultural e das representações visuais às quais tem acesso. 

Tentamos mostrar nesse texto como as ações educativas do ensino da arte e 
de patrimônio cultural podem estabelecer intercâmbios mais frutíferos em projetos 
que preparem professores, agentes culturais e alunos a serem “leitores especiais da 
cidade” por meio da aquisição de repertórios visuais, imagéticos, técnicos, etc. Traba-
lhando dessa maneira podemos pensar como a educação estética, artística e patrimo-
nial pode propiciar à novas gerações a possibilidade de construir junto com os outros 
saberes da educação escolar a consciência e a experiência de identidade cultural.

Os desenhos são narrativas ou discursos visuais que pedem ações de 
contextualização das condições técnicas, sociais, ideológicas, afetivas de suas 
produção. Podem compor narrativas singulares, mas geradas num contexto de 
determinadas situações culturais. Conceitos representativos são invenções, con-
quistas e descobertas de meios de representação visual. Os primeiros concei-
tos representativos não são camisas de força, mas formas indispensáveis de 
concepções iniciais que se tornam mais complexas com a experimentação num 
constante movimento de sedimentação e rupturas de soluções. 

Se mudarmos nossa concepção de ensino de arte na educação escolar 
para a educação da arte e cultura visual, poderemos perceber que esta  mu-
dança promove uma ampliação de campo pois abrange os diversos sistemas de 
imagens presentes na organização simbólica de cada sociedade”. Para Martins 
(2008, p. 30) “ a cultura visual aborda e discute a imagem a partir de outra pers-
pectiva, considerando-a não apenas em seu valor estético, mas, principalmente, 
buscando compreender o papel social da imagem na vida da cultura”. Assim, 
sugerimos aqui a importância da incorporação dessa preocupação nas ações 
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patrimoniais que se valem de recursos de representação visual. A formação de 
conceitos representativos diferencia um olhar “acostumado” de um olhar curio-
so, investigativo do seu próprio local. Foi com esse olhar que nos propusemos 
a dialogar com os desenhos/postais que nos revelaram práticas do ver a cidade. 
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Resumo
Esta comunicação tem como objetivo apresentar o caminho que venho desen-
volvendo em minha tese de doutorado intitulado “Trânsitos e deslocamentos de 
identidade de estudantes brasileiros: uma investigação desde a pedagogia inter-
nacional” desenvolvida no programa de pós-graduação Arte e Educação da Uni-
versidade de Barcelona. Partindo da minha própria experiência como estudante 
de doutorado apresento neste trabalho algumas referências iniciais do tema da 
tese e o caminho metodológico que venho construindo a partir de minha partici-
pação nos seminários de doutorado da Universidade de Barcelona. 

Palavras-chave: pedagogia internacional, identidade, globalização, investi-
gação baseada nas artes.

Abstract
This communication aims to present the way I have been developing in my doc-
toral thesis entitled “Transits of identity and displacement of Brazilian students: 
an investigation from the international pedagogy” developed in the program of 
postgraduate Art and Education, University of Barcelona. From my own expe-
rience as a doctoral student I present in this paper some initial references of the 
theme of the thesis and methodological way I have been building from my parti-
cipation in doctoral seminars at the University of Barcelona.

Keywords: international pedagogy, identity, globalization, arts based-research.

Nasci em uma pequena cidade do sul do Brasil, e desde muito jovem con-
servava o sonho de viver e conhecer outros países. Imaginava-me em muitas si-
tuações do cotidiano vivendo novas experiências, conhecendo pessoas, fazendo 
novos amigos. O fato de que com 15 anos ganhei o incentivo dos meus pais para 
que fosse viver em uma cidade que oferecia melhores oportunidades de estudo, 
e, além disto, a experiência de estar estudando inglês foram motivos dos quais 
me faziam ter a ilusão que este sonho um dia pudesse ser realizado. Lembro-me 
com detalhes quando já na nova cidade, buscava relatos de pessoas que tiveram 
a experiência de viver em outro país, só o fato de escutar as aventuras, me possi-
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bilitava imaginar-me nas mais diferentes situações. O sonho ficou em suspenso 
durante muito tempo, e só no ano 2005, depois de terminar a faculdade em Artes 
Visuais no Brasil e durante a realização de meu mestrado em Cultura Visual em 
Goiânia, que meu sonho tornasse realidade. A oportunidade de estar em Barce-
lona durante dois meses no ano 2005 fez com que me decidisse a voltar ao país 
no ano seguinte para cursar o doutorado.

Atualmente cursando o doutorado “Artes Visuais e Educação: um enfoque 
construccionista” percebo que as experiências vividas em um novo país emol-
duram uma série de mudanças, não só na percepção de si mesmo, mas também 
na maneira como os outros passam a perceber te. Estas experiências (re)situam 
não só o pessoal, mas também o profissional, e mudam um cotidiano nas suas 
mas variadas você formas. A chegada em Barcelona, os trabalhos informais na 
busca de uma situação financeira estável, encontro de novos amigos, o grupo de 
companheiros do doutorado, uma nova casa, a mudança de moeda, o movimen-
to da cidade, INDAGA’T como inovação pessoal e profissional, o conviver com as 
línguas faladas, a domesticação de espaços públicos e turísticos, a universidade 
como espaço de novas conquistas e muitas outras experiências foram motivos 
que me levaram a repensar minha identidade, na importância de falar de nossos 
processos de enculturacão (HELLSTÉN, 2007) e nas maneiras como absorve-
mos o novo sistema cultural quando chegamos a um país diferente. Reconheci 
pelas palavras de Suominen que “to move to a new country and continent ma-
rked the official beginning of research journey into complex layers of identity 
and self-perception” (2006:149). 

Experiências e sensações que antes eram somente internas e pessoais 
passam a se tornam preocupações intelectuais e conseqüentemente meu objeto 
de pesquisa no doutorado, trazendo novos questionamentos e com isso se trans-
formado em preocupações acadêmicas das quais giram em torno das seguin-
tes perguntas: quem são os estudantes estrangeiros em Barcelona? Como estes 
estudantes se vêem? Como os estudantes brasileiros percebem as mudanças 
culturais e pessoais? Em torno de quais significados, imagens e relações estes 
estudantes (re)constroem suas identidades?

Minha tese tem como tema os trânsitos e deslocamentos de identidade de 
estudantes brasileiros em processo de doutorado e sua relação com a pedagogia 
internacional. Tem como objetivo analisar como os estudantes se (re)posicionam 
frente às mudanças pessoais e profissionais durante seu processo de formação e 
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mudança de país e como a internacionalização da educação superior vem afetar 
as identidades e subjetividades dos estudantes brasileiros. Para esta investiga-
ção venho trabalhando a partir da configuração de 12 estudantes de doutorado, 
de diferentes áreas do conhecimento e, em diferentes etapas de permanência no 
país, alguns finalizando o doutorado e outros iniciando os estudos.

Partindo da minha própria experiência como estudante de doutorado nes-
ta comunicação me proponho apresentar alguns marcos iniciais do tema da tese 
e o caminho metodológico que venho construindo a partir de minha participação 
nos seminários de doutorado da Universidade de Barcelona. 

Iniciando a discussão: perspectivas e temas emergentes

Tempo indeterminado que se refere a algo que está para acontecer, algo que 
está por vir, o futuro sempre foi uma das minhas maiores preocupações. Hou-
ve um tempo que pensava que o futuro era estar na universidade. Fui à primei-
ra geração dentro de minha família a freqüentar uma instituição universitária. 
Com o ideal de que obter um diploma significava ter melhores condições de 
vida, entrei na universidade idealizando sonhos, fazendo planos e pouco a 
pouco construindo caminhos. Caminhos estes que nunca se mostraram fáceis 
devido às dificuldades de um mundo desigual, em um país onde as oportunida-
des de um ensino de qualidade, ou até mesmo, do direito de aprender, são para 
muitas pessoas, mínima.

Neste inicio de século se discute que a instituição, neste caso, a instituição 
de ensino superior, deixa de ser compreendida como uma prática social, e pas-
sa a ser reconhecida como organização social ou ainda como uma organização 
prestadora de serviços (CHAUÍ, 2003). A universidade vai funcionar como uma 
“pieza clave del sistema educativo, entendido como sistema cultural” e além de 
tudo, como “depositarias de imaginários culturales, tradiciones e ideales de dis-
tintos ciclos históricos” (CARLI, 2006:30).

Vista como uma instituição social, cujas mudanças acompanham a trans-
formações sociais, econômicas e políticas de cada sociedade, a formação supe-
rior, adquirida com a conclusão da universidade, continua sendo vista como um 
facilitador para uma futura colocação no mercado de trabalho. Hoje em dia, isto 
no caso brasileiro, ter somente ensino médio completo já não é mais suficiente, 
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ter um diploma também não é mais suficiente. Jacek Wojciechowski, director 
de uma publicação periódica polaca dedicada à profissão acadêmica explica que

“hubo un tiempo en que un titulo universitario servia de salvoconducto 
para la práctica de una profesión hasta la jubilación, pero eso ya es his-
toria. Hoy en día, uno ha de renovar constantemente sus conocimientos 
e, incluso cambiar su profesión si no quiere ver reducidos a la nada sus 
esfuerzos para ganarse la vida” (apud BAUMAN, 2006:159). 

Conforme relatórios anuais fornecidos pelos dois maiores órgãos cientí-
ficos brasileiros, CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) e CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico), o ensino superior no Brasil tem crescido de uma forma positiva devido à 
implementação de novos cursos de pós-graduações no país. Estas organizações 
têm como objetivo investir no sistema universitário dando acesso e fazendo di-
vulgação da produção científica produzida nos espaços institucionais, além de 
investir na formação de recursos de alto nível tanto no país como no exterior, 
assim como servir de instrumento para a comunidade universitária na busca de 
um padrão de qualidade acadêmica.

Nos últimos sete anos conforme informação postada na rede – www.ca-
pes.org.br – foram criados 872 novos cursos de mestrado e 492 de doutorado. O 
número de alunos matriculados nesse período aumentou em 30 mil no mestrado 
e 19 mil no doutorado. O número de mestres e de doutores titulados entre 1996 
e 2003 praticamente triplicou. 

Nota-se que com a expansão do sistema de pós-graduação no Brasil, a 
procura e a concorrência cada dia torna se maior e uma das estratégias busca-
das para diferenciar se não somente em nível de crescimento profissional, mas 
também pessoal, é a busca por programas de pós-graduações no exterior. Não 
só a oportunidade de conhecer um ambiente acadêmico diferente, mas também 
a possibilidade de contato com outra cultura faz com que cada ano o número de 
estudantes brasileiros cresça em outros países.

Na ultima atualização do numero de bolsistas no exterior em janeiro de 
2007, ou seja, estudantes brasileiros que recebem ajuda destes órgãos (CAPES, 
CNPQ e outras agencias financiadoras) para realizar seus estudos no exterior 
encontramos a Espanha em 4º lugar como país escolhido na realização dos estu-
dos de pós-graduação (doutorado, doutorado sanduíche, especialização, gradua-
ção sanduíche, mestrado e pós-doutorado), só perdendo para França que leva o 
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1º posto, seguido dos Estados Unidos e em 3º Alemanha. Conforme uma tabela 
publicada no site, o numero total de bolsas concedidas para estudar no exterior 
no ano de 2007 totalizou 2062 pessoas, no caso de estudantes que escolheram 
como país a Espanha foram 170 bolsas, isso por parte da CAPES.

A seleção para solicitar bolsas de estudos é feita pelos Comitês de cada 
órgão. Estas comissões dão prioridade a profissionais que desejam pesquisar 
temas em áreas em que os cursos nacionais de pós-graduação ainda são defi-
cientes ou em situações em que a vanguarda da instituição estrangeira indicada 
seja muito evidente. Apesar de muitas pessoas serem contempladas com uma 
bolsa de estudos, uma grande parcela de brasileiros fica excluída todo ano. Den-
tre inúmeras situações e casos, mesmo não conseguindo uma bolsa de estudos, 
existem aqueles que apesar de todas as dificuldades, e em primeira ordem a 
dificuldade econômica, não desistem e seguem seus planos por conta própria.

 A decisão de estudar em outro país como comenta Hellstén (2007), isto si-
tuando os alunos que escolhem como destino as universidades australianas surge 
pela ilusão de que quando regressem ao seu país de origem, possam ter melhores 
oportunidades profissionais. Sobre a investigação que realiza na universidade, 
Hellstén comenta que a primeira pergunta que fazem para os alunos que partici-
pam da investigação é sobre as expectativas de estudar na Austrália, junto a isso o 
porquê de escolher uma universidade australiana, já que como comenta a autora 
“Austrália is not the most popular destination for international studies” (2007:75).

Não podemos considerar a internacionalização das universidades um fe-
nômeno novo, mas sim a dimensão que o mesmo vem adquirindo no decorrer 
dos últimos anos. Estudar no exterior, tem se tornado uma prática estudantil 
constante. Altabch (2004) comenta que aproximadamente dois milhões de estu-
dantes em todo mundo estudam em países estrangeiros, conforme o autor este 
número chegará a oito milhões no ano de 2025. A internacionalização tem pro-
vocado mudanças não somente na vida sócio-econômica e cultural dos países, 
mas principalmente nas instituições de ensino superior, que serão altamente 
sensíveis à evolução da situação internacional, e conseqüentemente passam a 
contribuir para o que chamamos de mobilidade estudantil.

Para alguns países “importar” estudantes tem-se tornado um grande ne-
gócio (ALTBACH, 2004). Só nos Estados Unidos, os estudantes estrangeiros con-
tribuem com aproximadamente 12 milhões de dólares por ano. 
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Para Altbach não são somente os estudantes que se vêem afetados pela 
mudança de país, mas também as instituições universitárias, que de algum modo 
passam a viver com a chamada “new education industry” (ALTBACH, 2004:8). 
Para o autor

 “we are at the beginning of the era of transnational higher education, in 
which academic institutions from one country operate in another, acade-
mic programs are jointly offered by universities from different countries, 
and higher education is delivered through distance technologies. This 
growth will affect flows on students from one country to another” (AL-
TBACH, 2004:7)

Atualmente 18% da população estudantil australiana consiste em estudan-
tes estrangeiros. Frente a esta nova realidade na educação superior deste país, 
percebeu-se a necessidade de “hear the student voice in discourses that regulate 
the international program offerings” (HELLSTÉN, 2007:83), percebendo com isto 
a necessidade de se revisar os currículos acadêmicos e pensar em considerá-los 
a partir de uma perspectiva da pedagogia internacional. 

A chamada pedagogia internacional, ou então “internacionalization of hi-
gher education” surge como conseqüência dos impactos da globalização, que 
vem alcançar grande parte da população mundial em escala e velocidade espan-
tosas, transformando e reorganizando os sistemas, práticas e espaços culturais. 
Neste cenário, fronteiras tentam ser mais flexíveis e fluxos migratórios ocorrem 
com maior freqüência, provocando um contínuo movimento de trocas culturais. 
Para Giddens a globalização pode ser definida como uma “intensificación de las 
relaciones sociales en todo el mundo, por las que se ligan lugares lejanos de tal 
manera que los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos 
que suceden a muchos kilómetros de distancia” (apud LUCAS, 2003:29). 

Essa globalização vem consistir numa aparente dissipação de fronteiras 
entre culturas, criando também relações de desigualdade entre países periféri-
cos e centrais. No entanto os efeitos dessa nova condição de “ser global” afeta de 
maneira desigual as pessoas. Alguns de nós como comenta Bauman, “tornam-se 
plena e verdadeiramente globais; alguns se fixam na sua localidade” (1999:8). 

Se tratando da educação superior, muitas instituições respondem a este 
processo desenvolvendo suas próprias políticas de internacionalização (DEN-
MAN, 2007). Neste sentido a internacionalização conforme Yang 
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 “Is defined as the process of integrating an international, intercultural, 
or global dimension into the purpose, functions or delivery of postsecon-
dary education. With the advancement of human understanding and the 
university of knowledge as its fundamental focus, internationalization is 
principally different from globalization in that refers to the reciprocal ex-
change of people, ideas, good, and services between two or more nations 
and cultural identities” (YANG, 2007:99).

Autores como Denman (2007), Yang (2005) vem discutindo de que forma 
os processos da globalização vem afetando a internacionalização da educação 
superior. Sobre este assunto é importante destacar que o processo da globaliza-
ção diferencia-se da internacionalização. Para Denman a globalização é normal-
mente usada na literatura 

“To refer to the expansion of, participation in, and implementation of an 
integrated, interdependent world economy, the globalization phenomena 
is increasingly being embraced as a metamorphosis of exponential chan-
ge relative to time and space, advocating, expounding, and elaborating 
on the dictum to globalise and be globalised” (2007:4)

E neste sentido como estes processos de mundializaçao do globo irão afe-
tar as identidades? De que modo a globalização pode ser um obstáculo para os 
processos de identificação no novo contexto? 

Hall (2001) argumenta que na crise de identidade da pós-modernidade o ser 
tornou-se mais variável e problemático. Para ele o impacto da globalização sobre 
as identidades pode ser compreendido a partir de uma de suas principais caracte-
rísticas, a compressão espaço-tempo que provoca uma sensação de que o mundo 
é menor e as distâncias mais curtas. Dessa forma, o que acontece em um determi-
nado lugar tem impacto imediato sobre as pessoas que estão à grande distância. 

As diferentes formas de representação da identidade presentes no espaço 
local, como por exemplo: a língua, a cultura, a alimentação, a música, a religião, 
os padrões de consumo, tendem a sucumbir à lógica hegemônica da globaliza-
ção. Mesmo as formas de resistência e de reafirmação da identidade local tendem 
a ser submissas ou (re)adaptadas pelos atores que compõem o cenário global. 
As relações sociais locais não são inteiramente homogeneizadas pela economia 
global, entretanto as diferenças de constituição do ser identitário das relações 
sociais presentes nos espaços locais são adaptadas como produtos na realização 
econômica dos atores globais.
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A globalização para Esquirol pode ser definida como “una red de pesca en 
la que todo se enreda y en cuyos nudos va quedando atrapado” (2005:31). Para 
ele é muito difícil identificarnos “con lo que es igual en todas parte (las cadenas 
de fast food, por ejemplo) y con aquello que es tan potente como impersonal (las 
bolsas y los movimientos de capital)” (2005:33). O autor defende que os proces-
sos globalizadores irão de alguma forma dificultar nossos processos de identifi-
cação do mundo e com nós mesmos.

Para abordar a questão da identidade, Esquirol parte de três ideias que 
nos servem como ponto de partida para entender que a identidade é algo cons-
truído e que esta em plena relação com o mundo da vida. A primeira ideia explica 
Esquirol é pensar que “el hombre es un ser cultural. El hombre además de exis-
tir como ser viviente (como animal) y además de pertenecer a una comunidad 
política (a una estructura de poder), habita también en una realidad simbólica 
que sustenta su vivir colectivo y hace significativas sus acciones, así como el 
mundo que le rodea” (2005:15). A segunda idéia, diz respeito a formar parte de 
uma cultura, que conseqüentemente significa participar de certa visão de mun-
do que nos emprenha de certa significatividade e nos habilita a certas idéias e 
conclusões do mundo em que vivemos. A terceira idéia surge ao pensar que a 
“formación de una identidad cultural es, evidentemente, diacrónica, lo cual signi-
fica que el entramado simbólico va constituyéndose y cambiando con el tiempo” 
(2005:15)

Neste sentido para esta investigação, a identidade passa a ser algo que 
está sempre em formação, algo inacabado, incompleto e “construido por el es-
fuerzo del sujeto que así se esculpe a si mismo según el ideal de autonomía. La 
identidad es tensión entre el yo y lo otro, entre el sujeto y el objeto” (LUCAS, 
2003:20). Como resultado de processos que são ao mesmo tempo relacionais e 
antagônicos, a identidade é algo construído e (re)negociado sempre em tensão e 
em relação com a sociedade.

Metodologias e diálogos em construção

Há alguns anos desde minha inserção no curso de doutorado da Universida-
de de Barcelona venho participando dos seminários do segundo período do curso 
sob a orientação do Professor Fernando Hernández. O primeiro foi sobre a auto-
etnografia no ano de 2007, o segundo em 2008 dedicamos a estudar a investigação 
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baseada nas artes, no terceiro trabalhamos sobre o tema da pesquisa narrativa, com 
um recorte sobre a pedagogia internacional e neste ano de 2010 participando vir-
tualmente, estudamos o conceito de “bricoleur” que Kincheloe e Berry constrõem 
em seu livro “Rigour and complexity in educational research: conceptualizing the 
bricolagem”.
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DESBRAVANDO “NOVOS” PERCURSOS NO(S) TERRÍTÓRIO(S) DA ARTE/EDUCAÇÃO
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Resumo
a produção artística contemporânea propõe uma importante reflexão a respeito 
de “novas” concepções e vivências no/do mundo ao nosso redor. Essas experi-
ências podem ser utilizadas como ponto de partida na prática do ensino da Arte 
dentro e fora da escola, possibilitando uma reflexão mais profunda sobre o papel 
da Arte/Educação e do “novo” Arte/Educador.

Palavras-chaves: Produção contemporânea, “novas” reflexões, Arte/Educação, 
Arte/Educador.

Abstract
The contemporary art  proposes an important reflection about the “news” con-
ceptions and environnements of the word around us. These experiences may 
be used in the teaching of Art, inside and outside the school permitting a deep 
reflection about the Art/Education and the “new’ Art/Educator.

Key-words: Contemporary production, “news” reflections, Art/Education, Arte/
Educator

Contemporaneidade: Desbravando “novos” percursos 
no(s) território(s) da Arte/Educação

Durante nossa atuação em sala de aula como arte/educadores, percebe-
mos que “...atualmente os futuros professores precisam enfrentar práticas que 
provocam o deslocamento das noções rígidas de recepção/produção das ima-
gens, da epistemologia do poder, da identidade individual e coletiva, da subjetivi-
dade, do agenciamento e entendimento do cotidiano.” (Belidson, 2008:8) . Nesse 
contexto, torna-se imprescindível tentar enfrentar a necessidade social de pen-
sar a diferentes possibilidades curriculares, propondo, como provável caminho 
a valorização da experiência do cotidiano, dos sujeitos, de suas trocas materiais 
e sensoriais inseridas na experiência vivencial coletiva e colaborativa.
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Possui graduação (bacha-
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Dewey se referia a aquisição do saber como fruto da reconstrução da 
atividade humana a partir de um processo de reflexão sobre a experiência conti-
nuamente repensada ou reconstruída. Fundamentava, desta maneira, a tendên-
cia em priorizar e experiência como importante momento de trans-formação do 
sujeito em constante movimento. É nesse espaço móvel que se situa a atuação 
do arte/educador, uma performance que requer uma contínua revisão de postu-
ras e pontos de vista. Lidar com a proposta dos novos paradigmas em arte pede 
não somente uma constante atualização teórica, mas também, a capacidade de 
repensar às atitudes e às práticas em sala de aula. Assim como a produção con-
temporânea propõe ao público em geral e ao público escolar novos conceitos 
inerentes ao ver, vivenciar e ser, a ação do arte/educador acaba (querendo ou 
não) sendo impulsionada pelas mesmas possibilidades.

Nesse contexto, é sempre importante pensar ao momento de reflexão que 
ocorre antes, durante e depois da ação e às possíveis inquietações que decorrem 
deste processo:“por que trabalhamos a nossa prática pedagógica desta ou daque-
la maneira?”, “Por que trabalhar novos eixos paradigmáticos?”, “Em que medida 
esses eixos instigam a uma prática pedagógica inclusiva e eficaz?”, “Por que tra-
balhar a complexidade de fenômenos sociais no desenvolvimento do currículo?”.

Luciana Loponte (2005:123) conecta os possíveis questionamentos da do-
cência à “vivência artística” promovendo uma reflexão mais abrangente: 

• “De que modo vivemos a experiência da docência?” 

• “Somos capazes de produzir experiência a partir de nossas aulas?” 

• “Somos capazes de viver esteticamente a docência?” 

• “A docência pode ser uma obra de arte?” 

• “Como professores e professoras, somos capazes de dançar?” 

• “Quais os modos e formas de uma arte da docência em arte?”

Assim como toda obra de arte requer uma postura específica por parte 
do artista que a produz, a ação/atuação em sala de aula pede uma determinada 
atitude por porte do arte/educador. Muitas vezes, torna-se difícil escolher a prio-
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ri o caminho a seguir, por isso a escolha do percurso é fruto de um processo 
que prevê inevitavelmente tentativas e erros, angústias e sucessos, desilusões e 
conquistas. Em sala de aula lidamos diretamente com desejos idealizados e rea-
lidades desconhecidas, esbarramos na falta de recursos não somente materiais, 
mas também mentais que acabam limitando a possibilidade criativa voltada para 
a solução dos problemas que cotidianamente se apresentam. O arte/educador, 
portanto, precisa se tornar uma pessoa aberta para as transformações que a sala 
de aula pede. Eis que mudança, ação e movimento, se tornam os termos que 
melhor descrevem esse processo.

Nesse contexto, a transitação entre espaço diversos, marcados por ex-
periências colaborativas, traçam o possível caminho a ser percorrido. O arte/
educador é basicamente um invasor, incansável desbravador que se apropria 
dos territórios que pertencem também à produção artística contemporânea. Não 
existem limites geográficos, nem fronteiras intransponíveis nessa viagem trans-
cultural; da sala de aula á galeria a distância não se resume em tempo de percur-
so físico, mas em espaço de vivência sensível que pede, para ser encurtado, uma 
revisão constante de valores e posturas. Mas volatmos à questão fundamental: 
“como tornar nossa docência uma obra de arte?” Talvez nos tornando também 
obras de arte, tentando nessa busca, adquirir a proposta poética das quais as 
obras de arte são feitas. 

O docente da trans(it)ação: (que transpõe dinamicamente as ações propostas)

É o arte/educador que configura sua AÇÃO no espaço poético da partícula 
TRANS

• É Transitório 

• É Transeunte, transalpino, transamazônico, transcontinental

• É Transmigrador

• É Transcendente

• É Transdisciplinar

• É Transformado(r)
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• É Transbordante 

• É Transgressivo

• É Transformista

• É Translúcido

• É Transgênico

• É Transgênero 

• É Transubstanciado

• É Transparente

Visando às diferentes possibilidades de (auto)-percepção (e, conseqüen-
temente de atuação), o arte/educador começa a colocar em discussão os velhos 
valores educativos, tornando mais complexo determinar uma base sobre a qual 
trabalhar e avaliar sua ação em sala de aula e a participação de seus alunos. Os 
diferentes paradigmas que impulsionam uma produção artística mais contem-
porânea tornam-se presentes nas considerações do arte/educador que percebe 
a necessidade de mudanças sejam elas no campo artístico, sejam no campo da 
prática de docência.

 Vivemos tempos e espaços dinâmicos, territórios que pedem, para serem 
aproveitados, elasticidade mental, flexibilidade corporal, adaptação rápida, criati-
vidade, compromisso. Pensar à sala de aula como ambiente hermético, distancia-
do dos acontecimentos cotidianos torna-se cada vez mais anacrônico e afastado 
das propostas artísticas e pedagógicas atuais. Por isso é importante, para o arte/
educador, se conectar constantemente com as propostas inerentes à produção 
artística contemporânea, dessa maneira terá a percepção de que a atuação em 
Arte se dá em um campo único ond e o arte/educador pode ser, ao mesmo, tem-
po professor, artista e pesquisador. 

Pensamos, portanto, com o intuito de estimular possíveis questionamen-
tos, de propor algumas considerações/reflexões sobre a interação entre parte das 
propostas inerentes à produção contemporânea atual e a atuação em sala de aula. 
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Como os conceitos abordados transitam freqüentemente no território da poéti-
ca tornam-se passiveis de interpretação e múltiplas compreensões. É importante, 
nesse contexto, promover uma pesquisa pessoal cada vez mais apurada e uma 
aplicação (quando isso for possível!) voltada para o contexto escolar de cada um.

Relação entre arte e cultura

Refletir: o que se entende por cultura? O que se entende por arte? Qual a 
possível relação entre arte e cultura? Estudo da relação entre arte e contexto. Im-
portância, na formação do professor, de entender a arte como representação de 
significados cuja interpretação depende mais da compreensão de códigos simbó-
licos e convenções culturais que circulam nos contextos de origem da obra (do 
que de aproximações formalistas). – (Hernández, 2000: 120) 

Perceber/compreender os objetos estéticos dentro de sistemas simbólicos 
culturais mais amplos. Segundo Geertz (1997), para quem uma teoria da arte é 
ao mesmo tempo uma teoria da cultura e não um empreendimento autônomo.  

Ênfatizar a cultura visual: a imagem como via de acesso ao conhecimento 
(Buck-Morss, 2005:189) Reflexão: de quantas culturas somos feitos? De quantas 
imagens somos feitos? De quantas culturas é feita uma sala de aula? Como trabalhar 
as diversas culturas com meus alunos? Como trabalhar a imagem percebida como 
depositária cultual?

Afastamento do espaço de circulação tradicional – perturbamento do familiar

Promover a formação continuada do professor voltada para novos ques-
tionamentos, a participação de seminários, as trocas de experiências vivenciais 
entre colegas, a abordagem de propostas alternativas, incentivar às experiências 
coletivas e colaborativas. Valorizar uma produção artística não institucionalizada 
e não hierarquizada institucionalmente. Questionar as formas eurocêntricas de 
expressão em relação as minorias culturais (Anderson, 2005:78) Estudar produ-
ções populares inseridas nos contextos vivenciais dos alunos. Relacionar critica-
mente a arte popular às belas-artes (Duncum, 2005: 90) 
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Promoção de uma crítica social, diversidades/discrepâncias sociais

Engajar-se no projeto político da escola, promovendo a atuação sensível e 
o compromisso voltados para a aproximação/conhecimento realidade contextual 
escolar e suas necessidades. Pensar em projetos voltados para o terceiro setor, va-
lorizando o cotidiano nas propostas curriculares (Belidson, 2008:3). Incentivar: ex-
ploração, em sala de aula, de produções voltadas para a revisão dos modelos sociais 
vigentes, reflexão sobre o “diferente”, o “estranho”. Quem é o excluído? Por que é 
excluído? Quais são os mecanismos da exclusão? Como acontece a exclusão em 
sala de aula? E a inclusão? Como está sendo proposta a aplicada a inclusão escolar?

Alteridades

Refletir sobre a revelação do espaço do outro como território desconhe-
cido, aproximação com o outro – abordagem significativa e alteridade afetiva: 
quem é meu aluno? – Conceito de multiplicidade descentrada: da turma para o 
sujeito - meu aluno tem um nome e uma história de vida. Eu, professor, também. 
Como valorizar a bagagem pessoal, cultural, social do meu aluno? Como me va-
lorizar como arte/educador? Reflexão: Quem sou eu para meu aluno? Como meu 
aluno me percebe? Como eu me percebo? De que maneira me percebo como 
arte/educador? Qual meu papel social na escola?

Ambigüidades.

Pensar a respeito da convivência com as ambigüidades, as distorções so-
ciais e as diversidades inerentes às pessoas e aos espaços de aprendizagem. 
Lidar com a provocação, o estranhamento, o mal-estar vivenciado perante o des-
conhecido que também nos pertence. O diferente no gênero: teoria queer (Be-
lidson, 2008:11). Vivenciar o ex-ôtico (aquilo que não se enquadra nas normas) 
como possibilidade de revisão dos posicionamentos/posturas na prática pedagó-
gica em sala de aula e na produção artística contemporânea

Abjeção

Trabalhar, em sala de aula, aquilo que incomoda, o repulsivo, o nojento, 
o elemento que desafia a concepção tradicional de beleza e que desperta horror, 
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náusea, repulsão. Existe beleza fora do padrão estético? Beleza é uma questão 
cultural? Quis são os cânones ideológicos da beleza imposta socialmente? Como 
acontece esta imposição? Como os alunos se sentem em relação à pressão estéti-
ca voltada para o modelo de beleza vigente? Como abordar as questões de gêne-
ro relacionadas à beleza? Como encontrar a beleza dentro e fora da sala de aula? 

Efemeridade

Refletir: efêmera é a ação em sala de aula, efêmeras são as relações entre 
alunos, entre alunos e professor, entre escola e comunidade. Efêmero é o conte-
údo programático de arte que passa e muda com o tempo, efêmeras são as ex-
posições de arte, os artistas e todas suas produções. Mesmo assim, é necessário 
continuar a lecionar, a investir nos relacionamentos, a escrever livros, a produzir 
arte, a viver. A efemeridade se constitui como o elemento mais duradouro de 
todos, não por sua permanência material tangível, mas por sua duração metafó-
rica dentro e fora da sala de aula. Reflexão: Por que continuar em sala de aula? 
Por que lecionar Arte? Qual minha motivação atual? Qual a motivação dos meus 
alunos? O que ficará da minha atuação? Que memória estou revelando e consti-
tuindo em sala de aula com meus alunos? Como essa influenciará minha vida?

 Revisão do repertório institucionalizado, hegemônico 

Estudar um tipo de produção alternativa, sua inserção social e seu impacto 
na proposição em sala de aula. Profanar as obras de arte: tornar público o que era 
sagrado (Agamben, 2008: 24). Trabalhar com as sobras da visualidade das obras hie-
rarquizadas oficiais, permitindo a valorização do popular, trabalhando a polarização 
conceitual e as múltiplas alfabetizações (Hernandez, 2000:37). Impulsionar a origina-
lidade e na produção da imagem (Freeman, 2005:147), abordagem colaborativa como 
possibilidade democrática. Pensar na escola como instituição - revisão da hierarquia 
escolar: eu, professor, não sou superior ao meu aluno, possuo somente mais experi-
ência de vida e conhecimento acadêmico.  

Revisão do sujeito normativo, deslocamento do sujeito, questões de identidade

Incentivar o mapeamento cartográfico autobiográfico (Mason, 2003:12) – 
rememoração do vivencial, das influencias familiares, culturais, sociais, educa-
tivas na construção do eu: quem sou eu? Quem quero ser? Que arte/educador 
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quero ser? Quais os diferentes espaçossócio-culturais que posso mobilizar, pre-
encher, criar nesse percurso móvel transcultural? 

Racializar, sexualizar o curriculum (possibilidade de subversão)

Promover o estudo das transversalidades curriculares e das novas teo-
rias multiculturalidade, contra-hegemônica, abordagem transcultural, conceito 
de gênero em Arte/Educação, transgênero como transgressão de barreiras cul-
turais (Belidson, 2008: 22) 

Incorporação dos invisíveis – nas entrelinhas do discurso

Aprender a ler para interpretar o silêncio - Bhaktine: a história revela pelo 
que cala- A imagem também. Estudo da alfabetização visual e sua(s) leitura(s) 
nas entrelinhas, a corporificação do currículo oculto na prática em sala de aula, 
tornar o estranho familiar. Valorização do invisível em sala de aula: os alunos 
não são somente o que vemos: como perceber e trabalhar (com) o que não se vê? 
A invisibilidade em sala de aula: sou um arte/educador invisível? Minha prática 
pedagógica volta-se para a cegueira? Por que? Como é percebida minha visibili-
dade em sala de aula pelos alunos?

Aproximação contextual

Experimentar o território contextual como vivencia individual e coletiva, 
trocas de experiências e de saberes inerentes a esse espaço (des)conhecido. Po-
sicionamento significativo: inserção da comunidade escolar com a cultura local. 
Como minha escola trabalha o contato com a comunidade? Reflexão: estou re-
almente interessado em conhecer essa realidade? Acredito que isso possa ser 
importante para minha reflexão como arte/educador? Como a comunidade pode 
contribuir para me tornar um arte/educador melhor?

Novos parâmetros historiográficos – atuação do arte/educador em dife-
rentes tipos de espaços:

Atualmente fala-se muito a respeito de uma atuação multidisciplinar, in-
terdisciplinar e transdisciplinar em sala de aula. Como seria essa ação pensada 
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num espaço meta-geográfico? Qual poderia ser o espírito do arte/educador que, 
como transeunte, participaria dessa aventura cada vez mais dinâmica? Não exis-
tem regras nesse jogo da conquista territorial, existem somente sugestões... Que 
a viagem comece!

multiterritorialidade

Espírito do navegador: o professor extrapola o espaço físico e simbólico 
conhecido em busca de novos territórios – novas possibilidades metodológicas, 
estratégicas e avaliativas para o ensino da Arte.

Interterritorialidade

Espírito do explorador: o professor penetra novos espaços vivenciais es-
tabelecendo ligações entre territórios diferentes – intercâmbio/troca entre novas 
possibilidades metodológicas, estratégicas e avaliativas.

Transterritorialidade

Espírito do inventor: o professor descobre nas possibilidades interativas a 
construção de novos espaços vivenciais físicos e simbólicos - Inserção de novos 
espaços exclusivos/inclusivos - novas formas de se pensar o ensino da Arte.

Falando de “novos” espaços pedagógicos, não podemos deixar de abordar 
(mesmo que de maneira mais rápida) o espaço virtual e das mídias. Embora o 
segundo já esteja sendo explorado (e “utilizado”) a mais tempo, o primeiro, nos 
se apresenta como um território frequentemente desconhecido, especialmen-
te no que diz respeito a sua ocupação em sala de aula. Mesmo se a utilização 
do computador parece se tornar cada vez mais freqüente por parte de muitos 
professores nota-se, (por diferentes motivos: falta de recursos pessoais ou es-
colares, falta de tempo para cursos de reciclagem específicos, engessamento na 
prática pedagógica, etc.) uma certa resistência ao seu uso em sala de aula. É im-
portante, portanto, começar a desbravar esse importante território que permeia 
tanto a produção artística contemporânea quanto a prática dentro e fora da sala 
de aula, chegando a constituir-se (cada vez mais) como parte fundamental do 
espaço educacional específico com a educação à distância.
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Espaço virtual e das mídias

Perceber a necessidade de interação com o espaço midiático a nível práti-
co e teórico. Aplicação no campo da arte/educação, propostas de pesquisa dentro 
e fora da sala de aula. Influência das novas tecnologias sobre a expressão (Fre-
eman, 1992) Diálogo entre: imigrante (os que aprenderam a lidar com o espaço 
virtual tardiamente) / nativo (os que desde muito cedo aprenderam a lidar com 
o mundo virtual). Reflexão: o aluno sabe mais do que o professor! Lidar com a 
exposição midiática em sala de aula (internet: prós e contras). Síndrome de Tru-
man (o mundo midiático e/é minha realidade), nomadismo virtual (a transitação 
entre espaços diversos na rede) .Reflexão: existem recursos virtuais na minha 
escola? Existe a vontade de investir nesses recursos? Como arte/educador me 
sinto pronto, capaz, receptivo para lidar com os recursos virtuais e midiáticos? 
Sou um tecnofóbico (tenho medo da tecnologia)? Como lidar com o espaço virtu-
al em sala de aula? Como tornar a rede uma possibilidade para a ação/produção 
dentro e fora da sala de aula? O que meus alunos podem me ensinar? Como tra-
balhar com uma arte/educação à distância? O que posso fazer colaborativamente 
com os meus colegas para promover a invasão do espaço cibernético?

Conclusão

À luz dos fatos propostos, foi possível perceber que o espaço que habita 
o ensino da arte/educação se constitui fundamentalmente de perguntas. A pre-
tensão que permeia as inúmeras respostas prontas que configuram os manuais 
educativos não consegue satisfazer a necessidade de entender (antes) e viven-
ciar (depois) o percurso delineado dentro e fora da sala de aula. Torna-se cada 
vez mais claro que o território móvel da atuação pedagógica impulsiona uma 
postura irreverente e destemida, mesmo que inserida no habitat institucional. 
Assim como as novas propostas paradigmáticas permeiam a produção contem-
porânea invadindo as galerias e os espaços culturais, novas posturas precisam 
ser consideradas no âmbito da atuação escolar. A conexão entre atuação, pes-
quisa e produção artística torna-se mais viva do que nunca: por que, então, não 
considerar uma formação que valorize a fusão entre áreas às vezes desconexas? 
Como promover um discurso transdisciplinar no âmbito escolar se no campo da 
arte ainda percebem-se severas discrepâncias entre as diversas linhas de pensa-
mento? É possível tornar este paradoxo acadêmico motivo de inclusão e não de 
exclusão sócio-cultural?
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Pensar a uma possibilidade trans-formativa demanda paciência, respeito, 
compromisso, é transcender, mesmo que por um instante, a tendência ao con-
trole, ao planejamento extremo e a sistematização para dar espaço à ação deste-
mida. A produção artística contemporânea nos ensina a reconsiderar a aparente 
insensatez da recodificação do cotidiano, nos revela percursos inusitados que 
beiram a consciente loucura, nos mostra a transgressão do banal como solução 
para a mesmice da rotina... Talvez tenha chegada a hora de encurtar a distância 
que separa a sala de aula do espaço expositivo, do museu, da galeria, quem sabe 
assim, teremos ainda mais perguntas do que respostas, mais incertezas do que 
convicções, mais ação do que inércia na hora próxima da mudança.
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OLHARES DA CULTURA VISUAL NO ENSINO DE ARTES VISUAIS
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Resumo
Este artigo versa sobre as possibilidades teórico-filosóficas que a cultura visual 
oferece a arte-educação na modalidade à distância, já que as práticas culturais 
têm dado sentido ao olhar ressignificando as representações simbólicas na arte. 
A partir do novo espaço de ensino-aprendizagem que é o ciberespaço, a internet 
passa a ser suporte e provedora de imagens, as quais adquiriram caráter docu-
mental à medida que se tornam objeto de crítica reflexiva e interpretativa pela 
pedagogia cultural.

Palavras-Chave: Cultura Visual, EAD, Pedagogia Cultural.

Abstract
This paper discusses about the theoretical and philosophical possibilities that the Visual 
Culture provides in arts education in distance mode, whereas cultural practices have gi-
ven meaning to look redefines the symbolic representations in art. From the new spaces 
for teaching and learning that is the cyberspace, the internet becomes the holder and 
provider of images, which acquired documentary character as they become objects of 
critical and reflective interpretation through cultural pedagogy. 

Key-Words: Visual Culture, EAD, Cultural Pedagogy.

Segundo Nicholas Mirzoeff a cultura visual é um campo para a experiên-
cia cotidiana do ver, do visual. Uma vez que socializado, o olhar diz respeito ao 
contexto sócio-cultural e histórico dos sujeitos. Imersos na experiência cotidiana 
das visualidades, os sujeitos a todo instante se conectam pelas tecnologias visu-
ais que o mundo nos oferta e projeta.

Por tecnologias visuais, segundo o autor, entende-se “como qualquer for-
ma de dispositivo desenhado para ser observado e/ou para aumentar a visão na-
tural, abarcando a pintura a óleo até a televisão e a internet.” (MIRZOEFF, 2003, 
P.19). Desta maneira, a internet como um suporte para a percepção e reflexão 
sobre as visualidades, vinculados a educação à distância (EAD) na formação dos 
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cursos de artes visuais, abre grandes possibilidades para as discussões sobre os 
significados das produções imagéticas que nos cercam.

Em uma espécie de metalinguagem a interface da internet utiliza-se de si 
mesma para provocar o estímulo ao pensamento crítico sobre as imagens que 
nela circulam. A experiência visual no ciberespaço é infinitamente mais dinâmi-
ca e mais fluída do que nos espaços analógicos/físicos. Muito embora o excesso 
de informações visuais exija olhares cada vez mais críticos ao que se refere ao 
discurso de tais projeções visuais.

É neste sentido que as propostas teóricas da Cultura Visual vêm ao encon-
tro com o ensino das artes visuais, pois a “cultura visual contribuiu para que os 
indivíduos fixem as representações sobre si mesmos e sobre o mundo e sobre 
seus modos de pensar-se”, (HERNANDEZ, 2000, P.52).

 As propostas de um “alfabetismo visual”, defendida por autores como 
Abigail Housen, Donis Dondis, Fayga Ostrower, dentre outros, oferecem pos-
sibilidades para a leitura e interpretação de imagens. A idéia central do termo 
diz respeito às formas de interpretação das imagens pensando pelos eixos da 
identidade, da alteridade e do discurso através da contextualização ideológica e 
cultural, alicerçada a experiência visual de cada sujeito.

À interpretação de imagens, segundo a Cultura Visual, no ensino de artes 
visuais à distância, podemos associar a perspectiva da proposta triangular que 
visa o desenvolvimento da identidade cultural e da percepção das alteridades 
em um processo de redes sistêmicas e contínuas, voltadas à pedagogia cultural. 
A proposta apóia-se em três para ações para uma fruição reflexiva da arte: o 
incentivo à criação (práxis artística), incentivo à leitura de obras (decodificação 
das imagens) e o incentivo à contextualização (significar e ressignificar a obra).

A Proposta triangular é construtivista, interacionista, dialogal, multicul-
turalista e é pós-moderna... Por articular arte como expressão e como 
cultura na sala de aula, sendo esta articulação o denominador comum de 
todas as propostas pós-modernas do ensino da arte que circulam inter-
nacionalmente na contemporaneidade. (BARBOSA, 1998, P.41)

Posto isto, podemos pensar no desdobramento de uma outra triangula-
ção: EAD (Artes Visuais) – Cultura Visual – Proposta Triangular, ou na denomi-
nada Proposta Triangular Digital, agindo sinergicamente e não hierarquizadas 
na interação dos processos de construção de sentido do olhar voltados à e arte-
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educação. Desta tríade, ainda podemos estender rizomas para a proposta da ex-
periência estética de John Dewey, associando desta forma a práxis com a teoria 
em ambientes virtuais de ensino.

A EAD, sendo uma nova interface, gera novas dinâmicas de ensino-apren-
dizagem, em que os processos de fruição do visual e do conhecimento são mul-
tisensoriais e multifatoriais, de forma que as imagens tomam para si valor do-
cumental, já que se tornam objeto de estudo e análise crítica pelos sujeitos que 
delas se abastecem, estabelecendo novos territórios.

A arte como linguagem aguçadora dos sentidos transmite significados 
que não podem ser transmitidos por meio de nenhum outro tipo de lin-
guagem, tal como a discursiva ou a científica. Dentre as artes, as visuais, 
tendo a imagem como matéria-prima, tornam possível a visualização de 
quem somos, de onde estamos e como sentimos. (BARBOSA, 2005, P.99)

Pensando em uma pedagogia cultural da imagem no ensino das artes visu-
ais, a Cultura Visual associada à internet torna-se um instrumento para produzir 
conhecimento, alicerçado nas imagens entendidas como uma interpretação da 
cultura da qual se vive, em processos de interculturalidades. A educação parte, 
desta forma, para o incentivo de se pensar criticamente nos escopos culturais 
que cada sujeito estaria imerso, através das produções estéticas/artefatos visu-
ais lançados no espaço público. 

As imagens são mediadoras de valores culturais e contém metáforas 
nascidas da necessidade social de construir significados. Reconhecer 
essas metáforas e seu valor em diferentes culturas, assim como estabe-
lecer as possibilidades de produzir outras, é uma das finalidades da edu-
cação para a compreensão da cultura visual. (HERNANDEZ, 2000, P.133)

Trazendo as questões da pós-modernidade e do pós-estruturalismo da 
Cultura Visual, a EAD rompe com os conceitos das hierarquias entre docentes e 
discentes, para uma proposta mais livre e dialogal nos espaços de ensino. Junto 
a isto, os estudos orientados para a desconstrução dos pensamentos de cunho 
patriarcal, colonialista e positivista na história da arte, fomentam a problematiza-
ção sobre as produções visuais marginalizadas culturalmente como as questões 
das mulheres nas artes, a cultura do Grafite e das histórias em quadrinhos, a 
cultura Queer, as produções afro-asiáticas (figura 1) e a própria conceituação de 
arte popular e arte erudita.
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Daí o caráter intercultural da EAD: “promover a interação entre as dife-
rentes culturas” (BARBOSA, 1998, P.14), considerando a cultural local e a global. 
Dentro desta perspectiva, a função da educação visa o desenvolvimento da com-
preensão das imagens como construções sociais através do engajamento dos 
sujeitos sobre as questões que dizem respeito a todas as arenas que cercam as 
construções simbólicas da sociedade.

Diante dos novos códigos simbólicos contemporâneos, a proposta de um en-
sino-aprendizagem no ambiente do ciberespaço demonstra a flexibilidade de adap-
tação das linguagens e práticas estéticas no ensino das artes. Assim, é a condição da 
pluralidade que perpassa todas as discussões educativas do ensino em rede.

Interpretar imagens seguindo os pré-supostos da pós-modernidade é re-
fletir criticamente sobre os discursos através das narrativas visuais apresenta-
das. É o que aponta Douglas Kellner, sobre a importância de uma pedagogia da 
imagem no campo da arte-educação, ao considerar que:

Os textos da cultura da mídia como produções complexas que incorpo-
ram discursos sociais e políticos, cuja análise e interpretação exigem 
métodos de leitura e crítica, capazes articular sua inserção na economia 
política, nas relações sociais e meio político que são criados, veiculados 
e recebidos. (KELLNER, 2001, P.13)

Figura 1. Galeria de imagens, do ambiente da EAD/FAV/UFG. Disciplina de Estéticas Afro-Asiáticas, com ênfase nas produções de arte 
africana contemporânea. Fonte: www.ead.fav.ufg.br
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O grande mérito da EAD neste sentido é promover um deslocamento no 
lócus da cultura, ao inserir novas formas de mediação no ensino, ao questionar 
não só as metodologias de ensino quanto ao desconstruir e questionar noções 
engessadas sobre as representações simbólicas ao longo da história da arte, 
através da proposta de novas técnicas cognitivas da percepção.

Analogamente sobre as novas técnicas cognitivas, temos as denominadas 
“Tecnologias da Inteligência” de Pierre Lévy, ao considerar que o hipertexto al-
terou significativamente o modo de aprender, aliado à mediação pedagógica em 
rede, para uma condução crítica do acesso ao universo imagético analógico e 
virtual pelos alunos na EAD.

Lévy considera que o hipertexto seria mediado por seis princípios filosó-
ficos e abstratos: a metamorfose, a heterogeneidade, a multiplicidade, a exterio-
ridade, a topologia e a mobilidade. Pensando o contexto da EAD junto á Cultura 
Visual, temos nestes princípios argumentos que legitimam os agenciamentos 
nestes espaços de ensino.

Pelo princípio da metamorfose temos que a rede hipertextual da EAD está 
em constante devir porque é processual, 

sua extensão, sua composição e seu desenho estão permanentemente 
em jogo para os atores envolvidos, sejam eles humanos, palavras, ima-
gens, traços de imagens, ou de contexto, objetos técnicos, componentes 
destes objetos, etc. (LÉVY, 1995, P.15)

Pelo princípio da heterogeneidade, temos que as comunicações, memó-
rias e conexões (lógicas, emotivas, sensações diversas) da EAD serão diversas e 
plurais. “O processo socio-técnico colocará em jogo pessoas, grupos, artefatos, 
forças naturais de todo os tamanhos, com todos os tipos de associações que pu-
dermos imaginar entre esses elementos.” (LÉVY, 1995, P.15)

Pelo princípio da multiplicidade verificamos que o hipertexto na EAD pos-
sui caráter fractal, onde cada significado se liga a outro produzindo novos signi-
ficados na interdisciplinaridade.

Pelo princípio da exterioridade configuram-se a condição processual, onde 
os novos agenciamentos estão condicionados a um exterior indeterminado. “Na 
construção da rede sócio-técnica intervêm o tempo todo elementos novos que 
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não lhe pertenciam no instante anterior.” (Lévy, 1995, P. 16). Da exterioridade po-
demos ainda pensar nas dinâmicas externas dos discentes que vão construindo 
um hipertexto aos poucos, ao registrarem nos fóruns, nos chats, nas galerias, 
suas impressões e opiniões que vão se acumulando ao longo do tempo real e 
virtual, como o exemplo da figura 2.

Pelo princípio da topologia, consideramos que a rede não está no espaço e 
sim é o espaço. O lócus do ensino-aprendizagem na EAD é o ambiente virtual de 
cada instituição, cada qual com suas devidas salas e interfaces de uso. 

Nos hipertextos tudo funciona por proximidade, por vizinhança. Neles, 
o curso dos acontecimentos é uma questão de topologia, de caminhos. 
Não há espaço universal homogêneo onde haja forças de ligação e de 
separação, onde as mensagens poderiam circular livremente. Tudo que 
se desloca deve utilizar-se da rede hipertextual tal como ela se encontra. 
(LÉVY, 1995, P.16)

Figura 2. Interfaces do curso de licenciatura em Artes Visuais do EAD/FAV/UFG. Hipertextos constru-
ídos coletivamente e virtualmente a todo tempo. Fonte: www.ead.fav.ufg.br
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Por fim, pelo princípio da mobilidade as redes da EAD seriam rizomáticas 
e móveis, territorializando e re-territorializando novas formas de aprendizado 
conforme as novas experimentações de conhecimentos, visualidades e estéticas. 

Finas linhas brancas esboçando por um instante um mapa qualquer com 
detalhes delicados, e depois correndo para desenhar mais à frente ou-
tras paisagens do sentido. (LÉVY, 1995, P.16)

Sobre as novas paisagens de sentido, encontramos na educação da e-arte 
focada na interpretação de imagens, novas epistemologias para a democratiza-
ção do conhecimento, da arte e da cultura, cujas metodologias se concentram 
nas áreas do culturalismo, da semiótica, do formalismo e do contextualismo. 

 “Eu sou visto e vejo que sou visto” é o mantra que Mirzoeff (1998) sugere, 
dentro da arena da cultura visual, e é uma das premissas que orientam a cons-
trução da identidade na sociedade. Ao entender o mundo e a si mesmo como 
um artefato visual, o sujeito chama para a si a responsabilidade de moldar a 
subjetividade por suportes diversos. “Ver e ser visto” implica, necessariamente, 
em trocas imagéticas, nas quais o reconhecimento da identidade e a percepção 
da alteridade culminam em novos rizomas simbólicos como possibilidade de 
representação simbólica da realidade.

Por objeto visual eu quero dizer que uma pessoa é ao mesmo tempo 
constituída como agente de visão (independente de sua capacidade bio-
lógica de ver) e como um feito de séries de categorias da subjetividade vi-
sual. Durante o período moderno duas vezes o objeto visual baseava-se 
na sociedade disciplinar. Este assunto adicionado à moderna definição 
antecipada de si de Descartes do “penso, logo existo” (Descartes) – um 
novo mantra visual da subjetividade: “Eu sou visto e vejo que sou visto”. 
Esta sensação de ser objeto de observação provocou amplas formas de 
resistências que foram, no entanto, como argumentou Michel Foucault, 
previstas pelas relações de poder. (MIZOEFF, 1998, P.10) 1

Em resumo o que se pretende expor são as consonâncias positivas que 
as novas tecnologias da inteligência e as pedagogias culturais e da imagem têm a 
ofertar com as novas paisagens do ensino-aprendizagem contemporâneo nos am-
bientes de redes. A EAD em sua qualidade processual ainda está em experimen-
tação e como muitos autores pontuam, não há uma receita que sirva para todos, 
nem há garantia de seu sucesso aplicado a qualquer contexto, já que cada espaço 
requer uma fundamentação embasada na realidade cultural de cada grupo.

1. Tradução da autora. 
By visual subject, I mean 
a person who is both 
constituded as agent of 
sight (regardless of his 
or her biological capacity 
to see) and as the effect 
of series of categories of 
visual subjectivity. During 
the modern period two-
-fold visual subject was 
predicated by disciplinary 
society. That subject 
added to Descartes’s early 
modern definition of self ‘I 
think therefore I am’ (Des-
cartes) – a new mantra 
visual subjectivity: ‘I am 
seen and I see that I am 
seen’. This sense of being 
the subject of surveillance 
provoked wide-ranging 
forms of resistance that 
were nonetheless, as 
Michel Foucault had 
argued, predicted by the 
operations of power.
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A arte e as imagens como construções sociais amarram três pontos cita-
dos por Guy Debord: o imaginário, o simulacro e a socialidade como parte das 
relações sociais entre as pessoas mediadas pelas imagens. Sendo assim, a socie-
dade do pós-espetáculo é visual, hipertextual. 

Os discursos culturais das imagens tomam para si mais força do que os 
antigos cânones da história da arte. Tendo em vista que a imagem entendida 
como uma narrativa visual subverte a noção elitista da separação entre o erudi-
to e popular. Afinal, toda arte emana do povo, e o conceito de povo estende-se 
a toda uma nação, independente de classes. Terminologias à parte, erudito e 
popular, no contexto plural da cultura visual, são “dois lados da mesma moeda”.

Seguindo a proposta integrativa e de acessibilidade facilitada é possível 
que a educação intermidiática alcance lugares cognitivos ainda intocados pelas 
metodologias anteriores, dada a sua fluidez dialogal na mediação entre docentes 
e discentes. Construir novos cenários/paisagens na figuração da arte-educação 
é desafiador ao mesmo tempo em que é um deleite estético poder ver o que esta 
além e entrelaçado pela nossa miopia cultural. “Para conheceres o todo, tem que 
dares a volta toda”.2
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Resumo
Apresento um estudo sobre a constituição de gênero através do trabalho pedagó-
gico com a chamada nova cultura visual. A perspectiva pós-estruturalista embasa 
a pesquisa que também está sob a luz dos Estudos Culturais em Educação. A 
investigação é qualitativa, com abordagem no estudo do tipo etnográfico, e ocor-
reu em uma escola da rede particular de Porto Alegre com estudantes de Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental. O principal objetivo foi problematizar como as 
identidades femininas são produzidas através do trabalho pedagógico em artes 
visuais nas escolas. 

Palavras-chave: Cultura Visual, Gênero, Escola.

Abstract
I present a study on the establishment of gender through the pedagogical work 
with the so-called new visual culture. The pos-structuralist perspective finds on 
the search which is also under the light of Cultural Studies in Education. The 
research is qualitative, to approach the study of ethnographic type, and occurred 
in a private school network of Porto Alegre with students from Initial Series of 
Elementary School. The main objective was to question how the women’s iden-
tities are produced through pedagogical work in visual arts teaching in schools. 

Keywords: Visual Culture, Gender, School.

Apresento um “recorte” da dissertação “Meninas são doces e calmas”: um 
estudo sobre gênero através da cultura visual, desenvolvida durante os anos de 
2007 e 2008 com crianças da 3ª série do Ensino Fundamental de uma escola da 
rede privada de Porto Alegre. Esse escrito apresenta a contextualização geral da 
pesquisa, a descrição dos procedimentos metodológicos, os pressupostos nos 
quais as análises foram baseadas e as considerações acerca da constituição de 
identidades femininas através das imagens, principalmente no que se refere a 
constante busca pela beleza estética.
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As imagens e a constituição de gênero

As imagens, como artefatos que produzem conhecimentos e que contri-
buem para a constituição de nossas representações, falam sobre como são (ou 
devem ser) os meninos e as meninas. Formam um imaginário social sobre os 
comportamentos aceitáveis para cada gênero, instituindo falas e gestos para as 
mais diversificadas situações sociais. Diante disso, temos um universo visual a 
ser desvendado cotidianamente, um mundo de imagens para ler e para tentar 
compreender aspectos importantes de nossa cultura. As propagandas publicitá-
rias, as fotos dos jornais, a programação televisiva, a internet, a maneira de se 
vestir, as revistas, os enfeites de cabelo e as ilustrações de todo tipo estão carre-
gados de informações sobre o ambiente em que vivemos, portanto, muito temos 
a problematizar.

Nas salas de aula as imagens ganham relevância de trabalho pedagógico 
no momento em que percebemos suas influências para com as crianças. Essas 
não só vivenciam uma nova cultura visual como também interagem e corpori-
ficam os discursos por ela produzida e transmitida. As crianças carregam suas 
percepções do mundo visual em seu cotidiano e apresentam conflitos sobre re-
lacionamentos interpessoais importantes de serem trabalhados. Os estudantes 
passam a ser intérpretes e produtores de imagens.

Com isso, o principal objetivo do artigo está em analisar a constituição de 
identidades femininas, através da cultura visual, em contexto escolar, sob a luz 
dos Estudos Culturais em Educação numa perspectiva pós-estruturalista. 

As questões que nortearam a realização deste escrito foram: como a cultu-
ra visual contribui para a constituição de identidades femininas? Como as meni-
nas compreendem sua formação social através das imagens? Como as meninas 
de uma turma de 3ª série do Ensino Fundamental manifestam suas representa-
ções de feminilidade no âmbito escolar? Quais as imagens que invadem o cená-
rio escolar e que contribuem para a produção de subjetividades femininas?

Para coletar informações (durante a pesquisa), utilizei as contribuições da 
técnica de coleta e produção de dados dos Grupos Focais. Dessa maneira, o cor-
pus da pesquisa é composto por vinte e quatro fotografias digitais, de produtos 
vinculados à cultura visual, que surgiram “espontaneamente” na sala de aula. 
Ou seja, registrei a “invasão” de um vasto repertório de imagens, associadas à 
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constituição de gênero, nos produtos consumidos pelas crianças, como mochi-
las, estojos, cadernos, brinquedos, tatuagens, filmes, revistas, jogos, álbum de 
figurinhas, revistas e roupas. Ao mesmo tempo, esse material foi utilizado para a 
organização dos encontros com as crianças (Grupos Focais) que, através do regis-
tro escrito das falas, dos gestos e das produções escritas produzidas durante os 
encontros, também compõem o corpus da pesquisa. Esses dados foram coleta-
dos porque se tornou importante contemplar os olhares dos próprios estudantes 
sobre as imagens que estão inseridas em seu meio.

As regularidades e dissonâncias nos dados coletados proporcionaram re-
flexões que deram origem ao foco analítico: “Eu queria ser igual a elas!”: a busca 
pela beleza que será apresentado a seguir.

 “Eu queria ser igual a elas!”: a busca pela beleza

Diante da retomada das informações coletadas e da constante interro-
gação a tudo aquilo que vivenciei enquanto pesquisadora e educadora com as 
crianças envolvidas nesse estudo, percebi a presença significativa de falas, ges-
tos, produções escritas e fotografias que apresentavam discursos semelhantes 
relacionados à produção cultural do corpo. Diante disso, passei a problematizar 
as representações do corpo feminino e como essas se naturalizaram através das 
seguintes perguntas: que tipo de padrão estético de beleza a boneca Barbie e a 
Moranguinho constroem? Quais as imagens femininas mostradas pela maioria 
das revistas? Como o corpo feminino está presente na publicidade? Como as 
meninas constituem um desejo de consumir e alcançar determinados padrões 
estéticos de beleza? Quais os corpos que não estão presentes nas personagens 
preferidas das crianças e nas imagens publicitárias das revistas?

Essas questões emergem, e provocam-me de maneira peculiar, no mo-
mento em que vivencio a angústia de alunas (com apenas 8 ou 9 anos de idade) 
relacionadas à sua aparência física. Diversas vezes as meninas expressaram in-
tensas inquietações e frustrações sobre seu corpo, manifestando o desejo de 
fazerem dietas, de usarem roupas que valorizem determinadas partes do corpo 
(sutiãs com enchimento, por exemplo), de esconderem-se atrás dos colegas para 
tirar uma foto (para não deixarem que registrem o suposto peso indesejado) ou 
de chorarem diante de ofensas dos meninos, que também sabem expressar seus 
padrões estéticos preferidos. Tudo isso em um universo infantil onde a aparên-
cia física magra é almejada por todas as meninas e reverenciada pelos meninos.
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As imagens, junto a outros artefatos culturais, constituem um imaginário 
de beleza física ideal e as meninas buscam isso constantemente. As fotografias a 
seguir, evidenciam que os padrões estéticos para o corpo feminino são produzidos 
numa rede sutil de significações. As fotos desencadeiam as seguintes questões: 
que inferências são realizadas pelas meninas diante das imagens que elas vêem 
nas revistas a seguir? Que padrões estéticos são apresentados? Que corpos são 
fabricados por essas imagens? O que essas imagens falam constantemente para 
as meninas? Como o padrão estético atual ganhou legitimidade social? 

As meninas “sofrem” com a ditadura da beleza ao mesmo tempo em que 
buscam enquadrarem-se aos padrões determinados. Durante o encontro II, no 
qual a discussão foi gerada a partir da pergunta: como são os homens e as mu-
lheres dessas revistas? uma menina evidenciou seu desejo de adequar-se a um 
padrão estético de beleza física ao dizer que: Eu queria ser igual a elas porque elas 
são lindas, elas são modelos, são modernas e usam roupas extravagantes (Bia). 

Imagem: Menina folheando a revista Quem. Fonte: A autora (2008)
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O corpo almejado pelas meninas é constantemente produzido, fabricado 
e moldado culturalmente, pois, a todo o momento, novas técnicas surgem para 
que a forma física seja modificada. Queremos alcançar a magreza, a saúde, os 
cabelos lisos, uma pele sem manchas e sem pêlos, um rosto com um sorriso 
perfeito e clareado. Tudo isso são discursos que as imagens instauram e perpe-
tuam, cotidianamente, através de revistas (com fotografias publicitárias manipu-
ladas de modelos supostamente “perfeitas”), de livros infantis que apresentam 
princesas belas, das bonecas com cabelos longos e corpos magros, dos anúncios 
de facilidades para tratamentos e de cirurgias estéticas e dos diversos outros 
mecanismos que circulam, também, no universo infantil feminino e masculino. 

O corpo é produzido pela rede de significados culturais na qual estamos 
inseridos. Com isso, cuidar de um corpo feminino é, certamente, diferente de 
cuidar de um corpo masculino, porque as exigências, mesmo que sejam seme-
lhantes no que diz respeito à necessidade de investimento na saúde, não são as 
mesmas. A idéia da busca constante da beleza tem sido expandida como algo 
inerente ao feminino. Segundo Felipe (2007, p. 54): “Ao longo da história e nas 
mais diferentes culturas, o corpo tem sido pensado, construído, investido, pro-
duzido de diferentes formas... Corpos femininos e masculinos não têm sido per-
cebidos e valorizados da mesma forma.”

A mesma autora (2007, p. 55) ressalta que, atualmente, o corpo está sendo 
montado e esculpido para atender a um determinado padrão de beleza estética. 
Um corpo cirúrgico, fabricado e produzido para ficar no centro das atenções e 
como desejo de consumo para qualquer faixa etária:

Tal preocupação tem atingido não só as mulheres, mas também as meni-
nas, pois é comum observarmos em suas falas e comportamentos uma 
grande preocupação com a aparência... O constante apelo à beleza, que 
se expressa através de um corpo magro e jovem, e que, para se manter 
dentro desses padrões, precisa cada vez mais se submeter a sacrifícios 
e cuidados, tem encontrado acolhida não só entre mulheres mais madu-
ras, mas também entre as jovens e meninas. Elas freqüentam cada vez 
mais cedo as academias de ginástica, se submetem a cirurgias plásticas, 
fazem dietas, estabelecem pactos entre amigas (ficar dois meses sem 
tomar refrigerantes, por exemplo), tudo em nome da beleza.

O corpo é delimitado no tempo e onde se vive, por isso devemos percebê-
-lo não só biologicamente, mas como algo construído pela sociedade. “Pensar 
o corpo assim é pensá-lo como um constructo cultural” (FIGUEIRA, 2007, p. 
126). Dessa maneira, ele está em constante transformação, sendo culturalmente 
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modificado pelos próximos anos. Segundo Figueira (2007, p. 124): “Vivemos um 
momento em que o culto ao corpo se tornou quase uma obrigação. [...] Os corpos 
não só se tornaram mais visíveis como foram, também, objetos de investigação. 
Sobre eles se criam imagens, discursos, formas de admirá-los, de negá-los, de 
representá-los.”

Corpos esculpidos permeiam, significativamente, as imagens do cotidia-
no. Estão nos desfiles de moda, nas revistas, no meio publicitário, nos progra-
mas televisivos, nos desenhos animados, nos livros, nos jornais, nos filmes, nas 
academias... Difícil seria não pensar sobre o nosso próprio corpo diante de tudo 
isso. Ou melhor, perceber que nunca chegaremos a uma plenitude de satisfação 
corporal porque a cada dia que passa os padrões estéticos se modificam. Coti-
dianamente são criados novos produtos para provocar nossa curiosidade e para 
incentivar a constante busca pela suposta “perfeição”. 

As meninas da turma na qual desenvolvi essa pesquisa demonstraram 
que convivem, intensamente, com inúmeras imagens que mostram como deve 
ser um corpo feminino. Os meninos também evidenciaram isso através de suas 
falas e atitudes que valorizam determinados padrões estéticos, sendo bastante 
incisivos em suas opiniões sobre beleza. Quando questionados sobre suas opini-
ões acerca da aparência física das mulheres que aparecem nas revistas (durante 
o encontro II), um deles relata: Só não é feia se tiver um corpo bonito, com pele 
branca, seios volumosos, com silicone, pé normal, 100% cheio de silicone. Isso 
é ser bonita! (Lucca). Outro menino complementa: ...mulher tem que ser bonita 
e magra (Nico). 

Quando perguntado sobre como são as meninas nos desenhos animados 
que assiste, durante o encontro V, um menino (fã do desenho animado Naruto) 
relata sua admiração por uma personagem e ressalta os aspectos que uma meni-
na deve ter para ser considerada bonita por ele: Eu acho a Tentey bonita porque 
é loira. Se ela tivesse o cabelo solto ia ser mais bonita (Fábio).

Diante desses padrões de beleza, pergunto: quais das imagens a seguir 
atendem ao que os meninos da turma consideram belo e que, ao mesmo tempo, 
fabricam tais preferências? Que tipos de corpos são apresentados?

Os meninos relataram alguns padrões para uma mulher (ou menina) ser 
considerada bonita. Esses padrões são encontrados nas imagens acima? O fe-
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minino é loiro? Sua pele é branca? Seu corpo é esculpido e magro? Alguma das 
personagens tem silicone? 

A cultura visual ensina como devem ser as meninas e quais as preocupa-
ções que devem estar presentes no seu dia-a-dia. As imagens (registradas nessa 
pesquisa) não mostram mulheres que estejam fora do padrão estético de beleza, 
mas é sobre elas que se fala o tempo todo. É o corpo delas que todas temem che-
gar. Onde estão as personagens, ou outras imagens de seres femininos, que não 
atendem a um padrão estético de beleza determinado? Se existem tais imagens, 
porque não estão presentes nas fotografias dessa pesquisa?

É produtivo e desafiante pensar o corpo como algo construído socialmen-
te. Goellner (2007, p. 28) realiza uma importante argumentação ao dizer que:

...o corpo é provisório, mutável e mutante, suscetível a inúmeras inter-
venções consoante o desenvolvimento científico e tecnológico de cada 
cultura bem como suas leis, seus códigos morais, as representações que 
cria sobre os corpos, os discursos que sobre ele produz e reproduz.

Imagem: Menina com a revista Caras. Fonte: A autora (2008)  Imagem: Menina com caderno da Cinderela.Fonte: A autora (2008)
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Os discursos das revistas, dos livros infantis, das princesas inseridas nos 
materiais escolares, das bonecas Barbie, dos brinquedos, dos álbuns de figu-
rinhas e das tatuagens temporárias, estão inscritos em relações de poder. Um 
poder que regula as atitudes, que fala como agir e o que dizer, que pressupõe, 
até mesmo, aquilo que se pode comer. Um poder que disciplina nossos compor-
tamentos para a convivência social e que regula nossos desejos. Diante disso, 
o corpo é disciplinado e domesticado pela linguagem. “O corpo está preso no 
interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou 
obrigações” (FOUCAULT, 1987, p.118).

Ao feminino está definido o cuidado constante com seu corpo, a obrigação 
de mantê-lo belo e a responsabilidade por ingerir qualquer substância que não 
esteja prevista no código de condutas de uma dieta. “A disciplina fabrica assim 
corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis” (FOUCAULT, 1987, p.119). 

As meninas aprendem, respondem e atendem a um código de condutas 
para a manutenção e busca de uma aparência física que esteja inserida em 
determinados padrões culturais. Essa afirmação torna-se ilustrada, com situa-
ções de sala de aula, nas quais as meninas negam-se a realizar seu lanche para 
não correrem o risco de adquirir peso ou ainda, de serem fortemente criticadas 
por seus colegas quando comem um bombom ou uma barrinha de chocolate. 
Assim, as estudantes estão diante de um conjunto de “regras” para o desenvol-
vimento de seu corpo, ainda infantil, e desde cedo já aprendem e seguem as 
normalidades vigentes.

Nesse contexto, poder e saber se entrelaçam e acabam por compor novos 
campos de conhecimento, pois aprendizagens sobre o corpo são criadas e insti-
tuídas (muitas vezes como únicas e verdadeiras). “O corpo, tornando-se alvo dos 
novos mecanismos do poder, oferece-se a novas formas de saber” (FOUCAULT, 
1987, p.132). Poder e saber se embrenham um no outro e coexistem, por exem-
plo: cotidianamente são apresentadas novas “descobertas” sobre os alimentos 
(aqueles alimentos que antes eram os vilões da saúde, e da busca de um cor-
po perfeito, agora passam a ganhar credibilidade nas refeições), são criados e 
expandidos novos produtos nas prateleiras dos supermercados (é crescente o 
número de produtos light e diet oferecidos nos estabelecimentos comerciais) e é 
ampliada a comercialização de roupas que procuram disfarçar pequenas “anor-
malidades” corporais ou favorecer determinadas partes do corpo. 
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As imagens, articuladas a outros artefatos culturais, produzem saberes 
que ocasionam a disciplina dos corpos femininos, pois as meninas aprendem 
e seguem as regularidades previstas para seu corpo. Elas procuram manter-se 
“em forma”, inserindo-se naquilo que Foucault (1987, p.143) chama de poder 
disciplinador. Esse atinge seu objetivo não pela força ou pela opressão, mas sim, 
por articuladas estratégias de convencimento e de encantamento:

O poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de se apropriar 
e de retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida adestrar 
para retirar e se apropriar ainda mais e melhor Ele não amarra as for-
ças para reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num 
todo. [...] A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica de 
um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como 
instrumentos de seu exercício.

Olhares sobre o corpo são projetados e naturalizados através das relações 
de poder instauradas pelas imagens. A cultura visual, então, promove e perpetua 
discursos que acabam sendo refletidos nas práticas culturais, nos comporta-
mentos cotidianos. As imagens exercem poder sobre as mulheres e meninas 
porque ensinam como deve ser o seu corpo. 

A mídia publicitária, apresentada pelas revistas, e que é fortemente con-
sumida pelas crianças, é um exemplo de como o corpo é planejado e instituído. 
As imagens das revistas correspondem a uma das instâncias que produzem o 
corpo, pois, através das tecnologias fotográficas, possibilitam uma prática pos-
sível para se alcançar uma aparência considerada bela. Passaremos, então, a 
procurar por toda a vida um corpo “perfeito”, mas esse nunca será alcançado, 
porque nunca é o mesmo.

Sendo assim, cada um é responsável pela arquitetura de seu próprio cor-
po e deve sempre recorrer a atualizações. Diante disso, é possível estranhar que 
as meninas de 8 e 9 anos de idade já estejam preocupadas com sua aparência 
física (ainda em fase de crescimento)?

As meninas da turma demonstraram que já aprenderam sobre a “obriga-
ção” de enquadrarem-se e de perceberem aspectos ligados a normalidade cons-
tituída para seus corpos. Elas apresentam a necessidade de ficar com o cabelo 
liso, de preocuparem-se com tudo aquilo que comem, de comprarem somente 
roupas da moda e de mostrarem os acessórios que podem ser usados, ao mes-
mo tempo, que repudiam outros.



1355

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

Novamente no encontro II, as crianças apontaram imagens (nas revistas) 
de mulheres que elas consideravam belas e as que não estavam inseridas em 
seus padrões estéticos, evidenciando, assim, suas aprendizagens sociais de aten-
dimento ao que é “esperado” e “desejado” para o visual feminino: Menina tem que 
se pintar pra ficar bonita! (Yas). E ainda: Essa aqui não é bonita porque tem o cabelo 
ruim (Yan). Outro menino destaca que também deseja ter um familiar (no caso a 
sua mãe) que atenda ao que é considerado belo: Têm umas mulher de revista que 
são bem bonita, tem um corpo bem formado, bem bonito. Essa é feia porque está toda 
escabelada e isso deixa a mulher muito feia. Eu xingo a minha mãe porque ela não 
quer pentear o cabelo (Lucca).

Outro ponto importante para reflexão é que, para as meninas envolvidas 
nessa pesquisa, a beleza corporal também está associada a valores de convivên-
cia social. Ou seja, a beleza está diretamente ligada à bondade, à simpatia e ao 
estilo de vida jovial e dinâmico. Algumas falas e gestos das meninas, enquanto 
folhavam as páginas das revistas durante o encontro II, demostram que beleza 
não corresponde a expressões de maldade, de vulgaridade e de pornografia.

Algumas evidências sobre isso foram apresentadas pelas alunas enquan-
to conversavam sobre uma personagem de uma novela que fazia o papel de uma 
vilã e que, na imagem da revista, estava com roupas íntimas: Profe! Essa aqui 
é muito feia! Odeio ela! Ela é má. Ela é feia, horrorosa porque é muito má e se acha 
muito. Se eu encontrasse ela na rua não ia nem falar ou ia estapear ela (Yas). A outra 
menina complementou: Tem mulher que é feia pelo seu jeito. Essa tá fumando e isso 
é feio (Elisa). E ainda: Essa aí tá quase pelada! Não acho ela bonita! (Gabriela).

As fotografias desse estudo não registraram somente as personagens pre-
feridas das meninas, mas sim, de maneira subliminar, as atitudes, os comporta-
mentos, as histórias, e os corpos almejados pelas crianças. Isso aconteceu por-
que as estudantes se identificam com bonecas e personagens que usam roupas 
joviais e que tenham histórias que mostram a autonomia e a independência das 
meninas. Com isso, reproduzem um imaginário ideal de comportamento e de 
estilo de vida. Essa reflexão fica ilustrada pela fala de uma menina que, durante 
o encontro VI (momento da pergunta: como são as princesas e porque as meni-
nas gostam delas?), materializou uma de suas representações sobre ser menina 
através do seguinte relato:

Eu sô delicada, esperta e gosto de brincar com a Barbie, de ser professo-
ra e tipo assim... Eu monto um carrinho pras minhas Barbies. Eu acho 
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a Barbie bem mais legal e bem mais bonita, porque o cabelo dela é bem 
mais bonito. O jeito dela se vestir é bem mais bonito e de se divertir 
também. O jeito que ela se veste é direito. Eu me visto parecida com a 
Barbie. (Lúcia).

As personagens preferidas das meninas produzem comportamentos que 
perpetuam as qualidades pessoais de bondade, de respeito ao próximo e de ange-
licalidade como inerente ao feminino. E também constroem um ideal de corpo que 
é constantemente almejado. É o caso da Moranguinho e das princesas da Disney:

Moda, corpo magro e modelado, sorriso clareado, estilo de vida dinâmico 
e meiguice, são perspectivas que invadem o cotidiano das salas de aula através 
das inúmeras imagens que as crianças vivenciam. Eis questões que já não po-
dem estar fora das discussões e das reflexões dos educadores e educadoras em 
geral.

Imagem: Meninas caminhando com mochilas.
Fonte: A autora (2008)

Imagem: Livros infantis das crianças. Fonte: A autora (2008)
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Com esse eixo de problematização procurei verificar um dos aspectos 
de constituição de identidades femininas através da cultura visual em contexto 
escolar. Também refleti sobre as imagens que estão presentes na sala de aula e 
sobre como elas contribuem para a instituição de um ideal de corpo feminino. 
As estudantes evidenciaram suas representações sobre ser menina e a consoli-
dação de padrões estéticos em seu universo visual.

Diante disso, análises finais não são permitidas, pois inúmeras questões 
emergem novamente: enquanto educadora, que procedimentos pedagógicos 
posso adotar para contribuir para uma reflexão “menos inocente” dos estudan-
tes perante a cultura visual? Ao pensar sobre as meninas da turma não deixei de 
contemplar as representações dos meninos. Por isso, problematizo: onde estão 
os corpos masculinos? Que padrões são desejados e construídos para o corpo 
masculino através da cultura visual?

Palavras finais

Como portadoras de inúmeros textos e produtoras de muitas significa-
ções, as imagens não foram trabalhadas, nesse estudo, como simples acessório 
ou material complementar para as reflexões realizadas. Ao contrário, elas foram 
os principais alvos de problematizações. As fotografias registraram a existência 
de determinadas representações de gênero e a instauração de algumas verdades 
sobre ser mulher na contemporaneidade.

 Uma dessas “verdades”, encontradas durante a realização do estudo, está 
relacionada ao imaginário de beleza física ideal procurado, constantemente, pelas 
meninas. O corpo almejado pelas estudantes é produzido, fabricado e moldado 
culturalmente, pois as imagens com as quais elas convivem dizem como esses 
devem ser esculpidos e revestidos. As meninas vivenciam discursos visuais que 
instauram e perpetuam o desejo pelo corpo magro, dinâmico e fashion. Assim, 
as crianças estão diante de um conjunto de “regras” para o desenvolvimento de 
seu corpo, ainda infantil, e desde cedo já aprendem e seguem as normalidades 
vigentes. Dessa maneira, o universo visual exerce pedagogias, pois as imagens 
nos ensinam a olhar as situações sociais, nos educam. 
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IMAGENS DE UM PROFESSOR TRANSEUNTE

Luciana Mourão Arslan*
lucianaarslan@hotmail.com

UFU

Resumo
Discorro, no presente artigo/ensaio, sobre como o professor de arte não deve se 
ater apenas às produções visuais legitimadas pela historiografia da arte ou pela 
arte institucionalizada. Apresento algumas reflexões sobre como muitas rela-
ções estéticas acontecem na cotidianidade e podem ser melhor compreendidas 
à luz dos estudos interculturais. Utilizo a imagem do professor transeunte, e o 
formato de um diário de viagem como metáforas de novos itinerários metodoló-
gicos para o ensino de arte.

Palavras-chave: Arte e cotidiano; educação; interculturalidade

Abstract
The purpose of this article is to discuss how art teacher should not adhere to 
official art or traditional art historiography, alone. Some reflections are hereby 
presented regarding aesthetic relations which are present in everyday life, and 
which can be better understood by intercultural studies. The image used is of 
passerby teachers, and the article was written as if it were a travel diary, such as 
metaphors for new methodological itineraries and tendencies in the discoveries 
of art education.

Keywords: Art and everyday life; education ; intercultural studies

Defendo que o professor de arte deve ser um expedicionário preparado 
para pensar a arte sob diferentes concepções, que variam conforme público, 
local, região, ou contexto cultural. Isso denota que o significado da arte deve ser 
também conteúdo de aulas e discussões: ensinar a pensar sobre a arte e não 
ensinar arte (pensada por outros).  

Minha aproximação com as idéias que hoje identifico com os estudos da 
interculturalidade e da cultura visual foram suscitadas por vivências que expres-
saram como a concepção de arte aprendida na graduação devia ser substituída 
por um modelo estendido e amplo, que abarcasse concepções de arte variadas. 

* Professora da Uni-
versidade Federal de 
Uberlândia. Trabalhou 
no Museu Lasar Segall, 
MASP, como professora 
na Escola de Aplicação da 
USP e lecionou em diversas 
faculdades privadas e na 
rede pública estadual de 
São Paulo, (onde recebeu o 
Prêmio Professor nota 10 
em 2002). Também, como 
artista realizou exposições 
na Funarte, Centro Cultural 
São Paulo, Bienal de Santo 
André, Bienal de Gravura 
de Curitiba, entre outros.
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A partir das teorias em torno do conceito da interculturalidade pude pen-
sar diferentes disposições culturais em uma cidade, inclusive um grande centro 
urbano. Ressalto que a interculturalidade não se relaciona apenas com diferenças 
culturais mais amplas como as diferenças étnicas; ou apenas serve para falar do 
que se apresenta distante, pois, contemporaneamente, multiplas ações de ordem 
estéticas (de diferentes concepções) coexistem no centro e/ou na periferia.

É nessa direção que, neste artigo, apresento relatos pessoais que enunciam 
o entrecruzamento entre distintas formas de compreender a produção artística. 
Este texto (biográfico) é propositalmente polifônico: não pretende apresentar uma 
idéia fechada, mas sim, sugerir uma reflexão sobre formas de relacionamento com 
práticas que enuciam diferentes concepções sobre arte e estética.

Após os relatos, apresento como o termo “arte” pode ser relativizado, a 
partir da observação das práticas artísticas contemporâneas. 

Barcelona/2008: Do Museu ao Shopping: a arte de souvenir

Vivendo em Barcelona, minha atenção sobre os acervos dos museus de 
arte gradativamente se deslocou para as práticas dos visitantes nos mesmos mu-
seus. Nesses espaços legitimados e legitimadores da arte pude concluir que me 
interessavam mais as ações das pessoas do que as grandiosas obras de seus acer-
vos. E, ao observar os visitantes dos museus pude descobrir o incrível interesse e 
euforia que eles tinham ao se deparar com um café, uma loja e muitos souvenires. 

Discussões no campo da museologia e da museografia tratam de refletir 
formas de aproximar acervos de arte aos diferentes públicos¹. Nelas, museus e 
instituições culturais são às vezes criticados por oferecerem exposições hermé-
ticas, elitistas ou apresentarem uma museografia grandiosa e inibidora². 

Desapercebidamente, nas lojas dos museus, e esquecendo-se de ence-
nar o papel de apreciação ao cultivado, visitantes espontaneamente exibem uma 
disposição interessada. Nesses espaços de consumo, de cópias e réplicas de ob-
jetos de arte, vemos todo tipo de obra transformar-se em souvenires que alimen-
tam os desejos mais diversos. Esses objetos afirmam o que negam os museus 
de arte contemporânea: arte como funcionalidade, arte a serviço do conforto e 
da fruição fácil. 

¹ A palavra público é 
utilizada no plural, para 
minimizar a idéia de ho-
mogeneidade de um único 
perfil de público. Cf. MC-
CLELLAN, A. Art and its 
publics:museum studies 
at the Millennium. United 
Kingdom: Blackwell 
Publishing, 2003.

² CANCLINI, N. G. Cultu-
ras Hibridas: Estratégias 
para Entrar e Sair da 
Modernidade. São Paulo: 
Editora da Universidade 
de São Paulo - EDUSP, 
2003.
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As lojas dos museus de arte estariam entre o douto e vulgar (parafrasean-
do Bourdieu1), num lugar (inclusive físico) intermediário: na saída dos museus, 
quase na rua, ou nos corredores, no espaço de trânsito, entre uma obra e outra 
(como alguns estandes do Louvre e do Museu do Vaticano). 

Por apresentarem múltiplas funções relacionadas à arte, essas lojas po-
dem ser consideradas como um dos espaços mais democráticos dos museus 
de arte. Nelas todos sorriem, agem de forma espontânea e sentem-se a vontade. 

Mesmo desfrutando da arquitetura legitimada dos Museus, as lojas apre-
sentam objetos que subvertem o design arrojado e vanguardista. É divertido 
ver como essas lojas dos museus podem - agregadas as imagens da arte - apre-
sentar objetos kitsch - segundo os princípios de Moles2 - que visam o conforto, 
mediocridade, percepção sinestésica e acumulação de funcionalidade. O consu-
mo interessado desses objetos, em simultaneidade com a fruição desinteressada 

¹ BOURDIEU, P. La Dis-
tinción: Critério y bases 
sociales del gusto. Madrid: 
Taurus Humanidades, 
1988. 

² MOLES, A. O Kitsch. São 
Paulo: Ed. Perspectiva, 
1993. 

LEGENDA: Souvenir ( relógios de pulso estampando as imagens da Capela Cistina) Museu do Vaticano - Vaticano
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das obras do acervo, encena a multiplicidade de formas de se relacionar com 
imagens da arte: uma enorme contradição, ou ainda, uma misteriosa prática a 
ser investigada.

Segundo uma visão apocalíptica, esses souvenires de arte poderiam ser 
considerados objetos banalizantes, que reduzem objetos artísticos a cópias ra-
sas fabricadas industrialmente. Por outro lado, representariam uma prática de 
aproximação, de adaptação e apropriação de imagens “da arte”1. 

Toda espécie de funcionalidade preenche o vazio deixado pelas obras: 
uma cueca estampa o pênis de David de Michelangelo, um anel na forma de 
Coliseu, uma caneta e um chaveiro com imagens de Toulouse Lautrec. Todos 
substituem a aura por uma funcionalidade que vai além da imagem produzida 
pelo artista.

Vale lembrar que muitos desses objetos, imprimem, ou levam o logotipo, a 
etiqueta do museu. Em outras palavras, há conivência e conveniência na venda 
de tais souvenires.

O souvenir, palavra que significa lembrança em francês, rememora ou 
confirma a visita ao museu. Se por um lado os souvenires alimentam a força mí-
tica que os museus exercem (de lugar culto e sagrado); por outro, são também 
a comprovação de uma experiência que pode ser representada de forma muito 
simples e até banal: um copo, uma borracha ou um calendário com o nome do 
museu estampado. 

O visitante, que muitas vezes dispõe de tempo limitado para visitar museus, 
(é inegável a presença de muitos turistas apressados), garante a “fruição” posterior 
a partir de uma reprodução da obra, que ademais tem uma função cotidiana. Neste 
caso, esses objetos, cópias simples de obras servem de extensores da experiência.

As práticas de adquirir souvenires de arte não se restringem apenas às 
lojas dos museus; estão presentes também em suas salas de exposição: as inú-
meras fotos de museus são uma espécie de (souvenir) prova testemunhal. Tam-
bém guardar o ticket de entrada do museu, guardanapo da cafeteria, são outras 
formas, - Do It Yourself -, de rememorar e prolongar a experiência - de confirmar 
a visita feita.

¹ ECO, U. Apocalípticos 
e Integrados. São Paulo: 
Perspectiva, 1993.
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Assim, defendo que as lojas de museus, suas propagandas, ou mesmo 
seus souvenires podem ser objetos de discussão sobre as diversas formas de se 
relacionar com a arte atualmente. Eles demonstram que existe uma disposição 
para a arte, mesmo a legitimada pelos grandes museus, que pressupõem uma 
relação de extrema funcionalidade, mesclada ao consumo na perspectiva do con-
forto. Muitas vezes, e dependendo da reflexão que se deseja delinear, não faz 
falta visitar os acervos dos museus. 

 São Paulo/ 1994: Do Emporio à Bienal 

Iniciei a carreira como professora de arte no Emporium das Artes, quando 
estava no 4º. Ano da Faculdade. O tal empório era uma escola de cursos livres, 
onde as alunas, mulheres na maioria, queriam aprender a técnica da pintura a 
óleo, antes mesmo de saber desenhar. 

Em alguns meses pude ensiná-las a misturar cores, preparar a tela e a co-
piar os temas que escolhiam: flores, paisagens, retratos da filha, do marido. Elas 
ficavam satisfeitas com os resultados (diria até felizes), e quanto mais aprendiam 
a pintar, mais se distanciavam da arte que eu queria ensinar. Assim, por desgos-
to, decidi levar imagens para “discutirmos pintura”: todas as aulas. Apresenta-
va artistas modernos, em grandes reproduções da coleção Gênios da Pintura. 
Elas achavam horríveis aquelas pinturas de Picasso, Volpi e Modigliani, inclusive 
odiavam algumas de Monet; pensavam que esse era um momento perdido da 
aula, em que deixavam de pintar. 

Posso dizer que meu interesse em estudar arte-educação começou nesse 
momento: era urgente saber apresentar e discutir essas imagens de maneira 
mais efetiva (ou que elas gostassem). 

Trabalhei e ensinei nessa escola até ser contratada para ser “monitora” da 
Bienal de São Paulo (1994), num momento em que as alunas já admitiam que as 
pinturas de Picasso eram arte, mas uma arte que elas não gostavam. Nenhuma 
dessas alunas foi visitar a Bienal. 

Hoje, entendo as pessoas que simplesmente não querem pensar a obra de 
Picasso. Também compreendo que as alunas do Emporium das Artes não eram 
ingênuos receptáculos de idéias sobre arte, elas sabiam o que queriam da e com 
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a pintura. Inclusive, chegaram a compreender que eu estava falando de outra 
arte, e eu é que não entendia “a outra” arte delas. 

Com minha estratégia de apresentar a arte de forma cronológica eu conse-
guiria transformá-las em “modernísticas”, mas nunca em modernas. E eu tinha 
o forte desejo de transformá-las em Louises Bourgeoises, mas elas resistiriam, 
independentemente das minhas estratégias1 de ensino. Ainda que eu persista es-
colhendo para o meu deleite as imagens de um trauma paternal de Louise Bour-
geois, hoje, me alivia saber que nem todos os espaços reproduzem suas idéias. 

Diante de alunas como as que tive no Emporium das Artes, aproveitei para 
descobrir suas motivações frente à arte. E, dez anos mais tarde, após desenvolver a 
tese de doutorado “Amadores da Arte” posso admitir diferentes intenções ao fazer 
arte: que me faz mais flexível e interessada. Reconhecer a concepção de arte que re-
geu minha formação, e a parcialidade de meu conhecimento, permitem-me transitar 
em espaços diferentes. Posso rir, inclusive, de como sustentava ingênuas aspirações 
no campo da arte, acompanhadas de reproduções dos Gênios da Pintura, que carre-
gava com tanto gosto, nas pesadas encadernações kitsch de couro. 

Guarulhos/ 2007: Graduação em Artes Visuais com  dança do ventre e 
música evangélica

No período concomitante à elaboração da minha tese de doutorado lecio-
nei num curso de Educação Artística, em um Centro Universitário de Guarulhos. 
Constatei que o estudo sobre usos e concepções de arte, em um enfoque antro-
pológico, era essencial também naquele contexto, em que as discussões sobre 
multiculturalidade deveriam constituir a matriz conceitual de um currículo de 
um curso superior de arte. 

Na universidade em questão, notei que os usos da arte realmente praticados 
pelos alunos não coincidiam muitas vezes com as propostas do curso e dos profes-
sores. Um exemplo espantoso aconteceu na semana cultural do curso: uma progra-
mação dos alunos com apresentação de dança do ventre, banda evangélica de soul 
music, entre outros, provocava estranhamento ao corpo docente acostumado a falar 
de autonomia religiosa da arte e de uma arte majoritariamente ocidental. A relação 
dialógica estava lá, mas acontecia de forma espontânea e inconsciente; as práticas 
dos alunos se revelavam como táticas sorrateiras e informais, não sufocadas, mas 

¹ Hoje substituo as 
estratégias de ensino 
pelas táticas de ensino, 
(adotando o conceito de 
De Certeau), ao considerar 
que o professor deve criar 
mecanismos de subversão 
e não de obediência à 
cultura legitimada.
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tampouco consideradas no projeto pedagógico do curso, construído por um grupo 
de professores que muitas vezes lidavam com uma concepção única e universal 
(atemporal) de arte e esqueciam-se da relação curso/discentes.

Neste caso, e seguindo a indicação do próprio Chalmers1, o multicultura-
lismo poderia estar presente no currículo por meio da relativização de uma con-
cepção única de arte: explicitar a concepção e os usos da arte, como uma tomada 
de decisão curricular já significaria muito. 

Uberlândia /2009: Dos Muros ao museu 2

Em Uberlândia não é necessário ir a um museu para apreciar uma pro-
dução visual significante. Uma caminhada, ou um passeio de bicicleta, pelos 
bairros Brasil, Morumbi ou Aparecida é suficiente para nos proporcionar uma 
experiência estética diante dos mais variados anúncios espontâneos pintados 
nos muros e placas.

Elaborados com grafias estranhas e desenhos instigantes, as placas e os 
muros pintados, expressam um elaborado modo de operar com os elementos 
visuais. Se analisados, sem o preconceito da idealizada erudição, podemos notar 
que tais anúncios informais foram produzidos a partir de escolhas que são de 
ordem estética: uma cor brilhante, uma letra caprichada para causar boa impres-
são, um desenho elaborado.

Mas, o melhor de tais pinturas está justamente no seu amadorismo que não 
permite automatismo algum: cada traço, cada forma, é fruto de muito, muito esforço.

E também a ortografia dá inveja aos amantes da poesia visual. Outro dia, do 
ônibus, pude ler em um muro: SOLDA A DOR. Escrito assim com o -A- repetido no 
meio. Sim.  Um soldador, anunciando seu oficio, de modo poeticamente intenso.

Claro que para desfrutar de tais “obras” precisamos estender nossa con-
cepção sobre o que pode ser definido como artístico. E assim, ao ampliar nossa 
percepção, estaremos aptos a apreciar imagens que estão para além da oficia-
lidade dos museus de arte. Uma forma de desfrutar a visualidade em muitas 
regiões do Brasil, onde a manualidade de pintores e suas ações estéticas estão 
incorporadas nas mais variadas ações do cotidiano.

¹ CHALMERS, F. G. Arte, 
educación e diversidad 
cultural. Barcelona: Pai-
dos, 2003.

² Parte deste relato foi pú-
blicado anteriormente por 
mim na revista eletrônica 
Página Cultural http://pagi-
nacultural.com.br/exclude/
anuncios-espontaneos/
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Todos os lugares/ 2011: Na baldeação entre distintas formas de se com-
preender arte.

A concepção de estético na contemporaneidade, segundo a ideologia do-
minante, prefere discutir a arte a partir da própria história e não a partir das 
práticas artísticas, enquanto esquece a tensão necessária (entre experiência e 
pensamento) para a reflexão cultural. Ignora-se muitas vezes que a filosofia e 
a estética não são pura abstração, mas alimentam-se e renovam-se graças aos 
problemas que são suscitados pela experiência1.

 Observar o comportamento de visitantes nas lojas dos museus, anúncios 
espontâneos nas ruas, ou valorizar a prática de pintores amadores são temáticas 
que evidenciam um modo de operar, a partir de uma visão pragmática das práti-
cas artísticas, em detrimento de uma visão idealista.

Promover o diálogo, ou admitir que existam múltiplas concepções con-
temporâneas de arte numa mesma cidade é uma ação que prescinde um relati-
vismo do que se entende por arte. Uma atitude que coloca o educador/pesquisa-
dor numa zona de risco, uma vez que ele passa a questionar os contornos que 
definem a área do conhecimento dada como “Artes Visuais”. 

Cada vez mais, para tratar dessas temáticas tenho empregado termos 
como “visualidades contemporâneas” ou “praticantes de arte”, para poder falar 
livremente sobre produções que me interessam e que estão à margem de um 
campo legitimado. De certa forma, suspender as palavras “arte” ou “artista” é um 
modo provisório de poder discutir algumas dessas práticas sem ter que recair 
num discurso dicotômico entre dominante e dominado. 

Foto de Muro da Cidade de Uberlândia – Bairro Brasil

¹ PAREYSON, L. Os 
problemas da estética. 
São Paulo: Martins Fontes, 
1989.
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Para estender a concepção de arte dos estudantes, mais do que apresentar 
teorias e procedimentos sobre como trabalhar leitura de imagens com crianças 
e jovens, incentivo que se problematize o que se define formalmente como arte. 

É evidente uma transformação na concepção de arte da sociedade contempo-
rânea que passou a incorporar a arte produzida em outros contextos culturais. Shi-
ner1, ainda no prefácio de seu livro, descreve que na infância observou “artefatos” 
africanos saírem do museu de história natural para serem expostos no Art Institute. 
Esse trânsito evidencia o quanto tais objetos ritualísticos passam a ser valorizados 
por sua forma pura, apreciados com o olhar desinteressado do esteta e terem suas 
formas valorizadas. No entanto, o mesmo autor2 discute como tal incorporação da 
arte produzida pelas minorias, incentivada pelas discussões do multiculturalismo, 
assimilam seus objetos, mas não incorporam suas concepções sobre a prática artís-
tica: incluem-se novos objetos sem que se incorporem novos cânones. 

Assim, incorporar objetos de diferentes contextos culturais não basta: faz-
-se necessário desconstruir e problematizar formas únicas de se pensar a arte. 

Equivocadamente nas escolas, a “arte” tem sido definida apenas de acor-
do com o moderno sistema das belas artes3, que separa arte e vida, arte e arte-
sanato. Esse é um sistema criado apenas há duzentos anos e que tem, inclusive 
na contemporaneidade, (por motivos acima explicitados) demonstrado falência. 

Um erro comum é ler obras do passado segundo apenas essa concep-
ção que considera a arte como um fazer autônomo, dedicada à contemplação 
desinteressada4. Por exemplo, boa parte da arte renascentista exposta hoje em 
museus para contemplação desinteressada, foi produzida para adornar altares 
de igrejas ou outras funcionalidades. Também, no Brasil contemporâneo, uma 
rica produção visual possui funcionalidades diversas que vão da decoração de 
fachadas à produção de roupas. 

Residualmente, no senso comum e no mundo ordinário, a arte é ainda 
identificada com seu sentido mais antigo: “a arte da culinária”, a “arte de dirigir” 
são usos da palavra arte que expressam esse sentido de fazer bem feito. Talvez 
seja nesse olhar sobre o residual, sobre o anacrônico, que possamos estender a 
concepção de arte, e nos aproximarmos de uma educação intercultural. 

¹ SHINER, L. La invención 
del arte. Una historia 
cultural. Madrid: Paidós, 
2001.

² Idem, p.27

³ Ibidem p.17
4 Ibidem, p.22
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A IMAGEM FOTOGRÁFICA COMO MEDIAÇÃO NA EDUCAÇÃO DO OLHAR

Luiz Carlos Pinheiro Ferreira*
pinferreira@unb.br

Universidade de Brasília – Instituto de Artes – UnB/IdA/VIS

Resumo
Este artigo apresenta uma investigação acerca das fotografias publicitárias sobre 
moda no contexto da educação de ensino fundamental e como essas fotografias 
viabilizaram uma concepção dialógica nas práticas escolares. Essas investigações 
estiveram presentes na minha trajetória de Professor de Artes Visuais, onde ob-
servei, principalmente, a valorização e significação das imagens fotográficas no 
contexto escolar e sua dimensão textual, como enunciadoras de sentidos. Esta 
prerrogativa constituiu parte fundamental para o Ensino de Artes, atento, sobre-
tudo, para uma Educação do Olhar mediada pela imagem/linguagem fotográfica.

Palavras-chave: Imagem fotográfica - linguagem - prática escolar - educação 
do olhar.

Ab  stract
This article presents an investigation about the photographs on fashion adver-
tising in the context of school education and how these photos made possible a 
dialogical conception in school practices. These investigations were present in 
my trajectory of Professor of Visual Arts, where I noticed, mainly, recorery and 
significance of visual images in school context and his dimension textual. This 
prerogative was a fundamental part of the Teaching of Arts, attentive, especially 
for an Education Looking mediated image / photographic language.

Keywords: Photographic image - language - school practice - education looking

Apresento neste texto1 uma versão resumida da pesquisa que realizei no 
Mestrado em Educação (FERREIRA, 2008), no PPGE da Universidade Federal 
Fluminense, onde propus uma investigação acerca das fotografias publicitárias 
sobre moda no contexto da Educação de Ensino Fundamental e como essas 
fotografias viabilizaram uma concepção dialógica nas práticas escolares. Essas 
investigações estiveram presentes na minha trajetória de Professor de Artes Vi-
suais, na qual observei, principalmente, a valorização e significação das imagens 
fotográficas no contexto escolar e sua dimensão textual, como enunciadoras de 

* Mestre em Educação 
pelo PPGE da UFF em 
Niterói/RJ no campo de 
confluência: Linguagem, 
Subjetividade e Cultura. 
Graduação com Licencia-
tura Plena em Educação 
Artística/História da Arte 
pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. 
Professor do Departa-
mento de Artes Visuais da 
Universidade de Brasília. 
1 O texto apresentado 
corresponde à dissertação 
de mestrado defendida 
no Programa de Pós-
-Gradução em Educação 
da Universidade Federal 
Fluminense, com o título: 
“Reflexo e refração: da 
linguagem fotográfica 
publicitária sobre moda 
à produção de subje-
tividades nas práticas 
escolares”
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sentidos. Esta prerrogativa constituiu parte fundamental no Ensino de Artes Vi-
suais durante o meu exercício cotidiano, sempre atento para uma Educação do 
Olhar mediada pela imagem/linguagem fotográfica.

Na construção para o processo da pesquisa, busquei investigar e compre-
ender os fenômenos sociais e culturais acerca dos adolescentes, que no contexto 
das práticas2 escolares ofereciam uma profusão de comportamentos e “modos 
de ser, agir e pensar”. Esses comportamentos estavam circunscritos nos diálo-
gos, atitudes, aspirações e, principalmente, na produção de subjetividades me-
diadas pela relação com as fotografias publicitárias no âmbito da escola.3 

O objetivo da pesquisa foi contribuir para uma melhor compreensão do 
mundo da escola e das práticas escolares voltadas para a Educação do Olhar, como 
também, das transformações sociais, culturais e ideológicas que se processam no 
contexto escolar, tomando como mediação a linguagem fotográfica utilizada em 
revistas produzidas para adolescentes. Compreender, também como o adolescen-
te percebia a mídia, por meio da linguagem fotográfica, produzindo sentidos e 
relacionando-os às suas práticas escolares e de vida. Para isso, utilizei revistas 
destinadas ao público adolescente, com enfoque para aquelas que, na época da 
pesquisa tinham forte circulação nos grupos de adolescentes, e muitas vezes eram 
objeto de leitura na sala de aula, corredores e nos intervalos das aulas.
 

Assim, a pesquisa foi desenvolvida na perspectiva das ciências humanas 
e, principalmente na filosofia da linguagem, o que possibilitou um referencial de 
análise e permitiu a viabilização dos métodos. Ou seja, “uma relação dinâmica 

Figura 1 – As revistas correspondem respectivamente aos exemplares:
Atrevida nº 157/2007; Todateen nº 141/2007 e Capricho nº 1026/ 2007

2 O conceito de práticas 
para Foucault: “repre-
sentam os processos e 
técnicas, que são usados 
em diferentes contextos 
institucionais, para operar 
sobre o comportamento 
dos indivíduos, tomados 
individualmente ou em gru-
pos – para modelar, dirigir, 
modificar a maneira deles 
se conduzirem a si próprios 
[...] Através das práticas 
disciplinares, o indivíduo 
é sempre confinado a uma 
instituição, seja ela fábrica, 
escola, quartel, prisão, que 
o irá distinguir enquanto 
sujeito individualizado”. 
FOUCAULT, M. “Dois 
ensaios sobre o poder” 
In DREYFUS, Hubert e 
RABINOW, Paul. Michel 
Foucault: un parcours 
philosophique. Paris: Ed. 
Gallimard, 1984. (tradução 
Lília Vale e Sílvia Aguiar, 
UFF, 1989, mimeo) Apud 
MIRANDA, L. L. Produção 
de subjetividade: por uma 
estética da existência. PUC-
-RJ, 1996: 9 e 12. (Disserta-
ção de Mestrado/Departa-
mento de Psicologia).
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entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o 
objeto, um vinculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do 
sujeito”. (CHIZZOTTI, 1995, p.79). A viabilização apontada por Chizzotti evi-
denciou possibilidades para pensar a pesquisa sob o prisma das materialida-
des que a compõem, pois representam o mundo real dos sujeitos envolvidos. 
Assim, a linguagem compreende as dimensões da fala, do texto escrito, do tex-
to fotográfico, da imagem como enunciações que se estabelecem no cotidiano 
e anunciam novos tempos, onde o impacto inerente da visualidade permite a 
percepção de novas formas de compreensão e interpretação da cultura visual.

Desse modo, uma pesquisa centrada na linguagem permite, no dizer 
de Amorim, “o encontro com o outro no contexto da pesquisa” (2004, p.19), 
estabelecendo um diálogo constante e promissor. Amorim enfatiza que uma 
pesquisa pode ocorrer de inúmeras formas, de acordo com o lugar que o 
“pesquisar” ocupe, mas em todos os casos, uma ou mais relações de alterida-
de estão em jogo. 

Alteridade no interior de uma diferença cultural, para o etnólogo; alteri-
dade numa diferença de classe, para o sociólogo; alteridade numa dife-
rença de lugar enunciativo, numa situação clínica. Ou ainda, em todas 
essas diferenças e em outras tantas, como é o caso da pedagogia onde, 
muitas vezes acrescenta-se a diferença de gerações. (Ibidem, p. 30)

Com esse pensamento sobre a alteridade apon-
tado por Amorim, levei em consideração o processo 
primordial da pesquisa no que tange à produção de 
subjetividades a partir da linguagem. Conseqüente-
mente, a dimensão intersubjetiva estava posta, pois 
na relação com o Outro encontro a alteridade que 
completa a pesquisa. O que aparece de forma expli-
cita na imagem abaixo, onde o adolescente construiu 
uma fotomontagem a partir da relação dialógica e de 
alteridade com o grupo de música. Usou alternativas 
de inserção através do processo de fotomontagem, 
colocando o seu rosto no lugar desse “Outro” e, as-
sim, ocupando a posição esquerda da imagem, onde 
se observa a apropriação do cabelo e do corpo do 
jovem músico.
        

Figura 2: Fotomontagem produzida com elementos 
visuais pesquisados nas revistas de publicidade.

3 Os diferentes processos 
expressivos que foram 
sistematizados ao longo 
da pesquisa de campo re-
metem às peculiaridades 
que tanto me inquietavam 
na prática docente e que 
pude constatar a partir de 
uma pesquisa participante 
desenvolvida com um 
grupo de adolescentes.
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Imagem, linguagem e discurso

Para a compreensão da dimensão da linguagem utilizei o referencial teóri-
co-metodológico acerca da filosofia da linguagem instaurada por Mikhail Bakhtin. 
Sua teoria permitiu pensar na possibilidade acerca dos discursos e objetos que 
constituem a pesquisa em ciências humanas, como também, a interlocução com 
outros autores que compartilham dos pressupostos da filosofia da linguagem. O 
pensamento de Bakhtin possibilitou um referencial de análise, onde a sua teoria 
sobre linguagem remete às relações sociais. Relações que se estabelecem na e 
pela linguagem, tanto em sua dimensão verbal, quanto escrita, que se produz 
nas relações sociais e materiais. Dessa forma, o objeto de estudo resultou do 
encontro de conceitos: da linguagem, da fotografia, da imagem e da educação. 
Conceitos amparados na dimensão subjetiva, dialógica e polifônica da linguagem 
na perspectiva bakhtiniana.

Os conceitos sobre imagem, linguagem e fotografia foram fundamentais 
para as investidas no campo da Educação do Olhar mediada pelas linguagens, 
valorizando as relações entre imagem fotográfica e discurso, como também a 
imagem fotográfica e a linguagem. As questões sobre fotografia e linguagem es-
tão presentes na minha prática docente e muito instigaram minha trajetória pro-
fissional ao longo dos anos. Para explicitar claramente essa questão, trago duas 
“perguntas de partida”, que enunciam “uma investigação, algo que se procura” 
(QUIVY & CAMPENHOUDT, 1992, p.29), principalmente para o percurso da pes-
quisa acerca da dimensão da filosofia da linguagem. 

•As imagens fotográficas constituem linguagem significativa no contexto 
da escola?

•As imagens fotográficas publicitárias sobre moda presentes nos anún-
cios das revistas: “Atrevida”, “Capricho” e “TodaTeen” funcionam como media-
ção na produção de subjetividades por adolescentes?

Perguntas que orientaram o estudo, pois percebi que a imagem fotográ-
fica constituía uma linguagem e, desse modo, pude levá-la para a compreensão 
enquanto texto. Ao pensar justamente nesta possibilidade entre a imagem, a 
linguagem e a sociedade, busquei o contexto da educação e da escola para apli-
car o método sociológico. Assim, enfatizei o contexto da linguagem fotográfica 
como recorte para o campo do seu estatuo epistêmico. Bakhtin apresenta a ne-
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cessidade de compreender a filosofia da linguagem numa abordagem marxista 
e, ao mesmo tempo, oferece a oportunidade de compreender todos os domínios 
das ciências humanas, como por exemplo: a pedagogia das línguas, a estilística 
e, principalmente, a comunicação do ponto de análise da imagem publicitária, 
que representa o campo promissor para as “perguntas de partida” que propus 
anteriormente. 

Pensar no processo de comunicação é também falar a respeito da neces-
sidade de compreensão acerca das estruturas sociais. Compreensão que busco 
na reflexão sobre a linguagem para além da fala, da enunciação da imagem, da 
palavra. Porém, não posso deixar de lembrar sua natureza social, não indivi-
dual, proposta por Bakhtin: “A fala está indissoluvelmente ligada às condições 
da comunicação, que, por sua vez, estão sempre ligadas às estruturas sociais”. 
(BAKHTIN, 2004, p.14). Definir as estruturas sociais prevê refletir sobre as re-
lações que serão estabelecidas no contexto social da linguagem, que compreen-
dem a fala, a enunciação da imagem e o signo, que têm vital importância para a 
determinação de um sistema ideológico: “Todo signo é ideológico; a ideologia é 
um reflexo das estruturas sociais.” (Ibidem, p.16). Pensar no sistema ideológico e 
na concepção de signo é justamente caracterizar o “horizonte social” (Idem, p.16) 
do sujeito no contexto de suas práticas cotidianas, sejam elas práticas escolares, 
de lazer, em casa, em família, assumidos como horizontes pelos sujeitos da pes-
quisa, permeadas de signos. Bakhtin adverte que:

O signo e a situação social estão indissoluvelmente ligados. Ora, todo sig-
no é ideológico. Os sistemas semióticos servem para exprimir a ideologia 
e são, portanto, modelados por ela. A palavra é o signo ideológico por 
excelência; ela registra as menores variações das relações sociais, mas 
isso não vale somente para os sistemas ideológicos constituídos, já que 
a “ideologia do cotidiano”, que se exprime na vida corrente, é o cadinho 
onde se formam e se renovam as ideologias constituídas. (Idem, p.16)

Para explicitar ainda mais a relação proposta por Bakhtin quanto ao signo 
e às ideologias constituídas na dimensão social da linguagem, onde “a palavra é 
o fenômeno ideológico por excelência. A realidade não comporta nada que não 
esteja ligado a essa função, nada que não tenha sido gerado por ela. A palavra é 
o modo mais puro e sensível de relação social.” (Ibidem, p. 36)

Ao considerar a palavra como fenômeno ideológico por excelência, 
Bakhtin deixa claro que a formação da linguagem ocorre mediante a aquisição 
do signo da palavra. Essa aquisição também pode ocorrer para outros processos 
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que envolvam a linguagem e, conseqüentemente a relação com as imagens que 
permeiam os contextos sociais e os processos de ensino e aprendizagem. 

Na dimensão da linguagem compreendida por Bakhtin, a palavra assu-
me importância vital, no sentido de sua significação no contexto social em que 
está inserida. Assim, penso na palavra e sua significação como na produção 
de subjetividades, capaz de promover a compreensão e o entendimento das 
ideologias, pois:

Os signos são o alimento da consciência individual, a matéria de seu 
desenvolvimento, e ela reflete sua lógica e suas leis. A lógica da cons-
ciência é a lógica da comunicação ideológica, da interação semiótica de 
um grupo social. Se privarmos a consciência de seu conteúdo semiótico 
e ideológico, não sobra nada. A imagem, a palavra, o gesto significan-
te, etc., constituem seu único abrigo. Fora desse material, há apenas o 
simples ato fisiológico, não esclarecido pela consciência, desprovido do 
sentido que os signos lhe conferem. (Ibidem, p.35-36)

    Justamente, é nesta concepção do signo de comunicação que Bakhtin 
possibilita a reflexão para o signo da imagem fotográfica. A imagem fotográfica 
como detentora de uma linguagem, onde confere para o sujeito uma relação 
de significação e conhecimento. Fica claro que essa possibilidade só ocorre se 
a imagem fotográfica, em sua dimensão de imagem e signo, for compreendida 
como linguagem no sentido de sua significação para o sujeito. Pois, a imagem 
fotográfica difere do signo - palavra - apreendido pela consciência individual e 
decifrado pelo código lingüístico no sistema de práticas formadoras e alfabetiza-
doras que a escola oferece e confere para o sujeito.

A imagem fotográfica compreende outra leitura, outra dimensão de texto, 
que o sujeito ainda não está “preparado para decifrar” como signo no tocante a 
sua “refração subjetiva”, pois, posto na corrente ideológica da comunicação o 
signo fotográfico apenas “reflete objetivamente” sua imagem, como se fosse um 
simples espelho. Foi desenvolvida ao longo da pesquisa de campo uma percep-
ção mais apurada e construtiva das imagens fotográficas, principalmente aquelas 
relacionadas com a publicidade. Onde estão presentes em sua estrutura narrati-
va os comportamentos e desejos oriundos dos adolescentes, que reproduziram 
a partir de registros fotográficos realizados no contexto das práticas escolares, a 
dimensão do reflexo e da refração através da fotografia, conforme apresentado 
na figura 4. Outras práticas relacionadas com a Educação do Olhar foram abor-
dadas com a dinâmica do ato fotográfico, principalmente aquelas pertinentes a 
construção da visualidade em diferentes períodos da História da Arte.
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A imagem fotográfica como mediação

Para participar dessa questão sobre a dimensão do reflexo e da refração, que 
se faz presente, tanto no signo da palavra quanto no signo fotográfico, trago a teo-
ria de Arlindo Machado (1984) que, em sua obra “A ilusão especular”4, flexionou o 
signo para o universo da imagem fotográfica. O autor sustenta, a princípio, que a 
fotografia é a expressão verdadeira de uma realidade e aponta para sua refração, 
proposta teórica presente na articulação da “ilusão especular”. Machado denuncia, 
justamente, que esse “reflexo” da fotografia na sua concepção não é verdadeiro. Ele 
busca a refração como conceito na filosofia da linguagem bakhtiniana, assim como, 
utiliza o marxismo para pensar o processo de inversão proposto por Marx & Engels. 

O que Marx & Engels querem dizer com a metáfora da “inversão” é que os 
sistemas de representação agrupados sob o nome geral de “ideologias” não 
são simples “espelhos” para refletir o mundo de forma imediata: ao repre-
sentar, ao construir sistemas para operacionalizar o mundo, ao articular as 
relações em que se acha mergulhado, o homem necessariamente “inverte”, 
isto é, interfere, interpreta e altera o objeto representado, porque a ação do 
sujeito é sempre produtiva e não pode ser reduzida à atitude do espectador 
passivo. Se a atividade representativa – a atividade ideológica – é “inver-
sora”, os critérios dessa inversão estão dados pela estratégia operativa de 
cada grupo, clã, casta, raça ou, na sociedade de classes, por cada uma das 
classes que se enfrentam na arena social. (MACHADO, 1984, p.14)

Portanto, permito-me construir analogias entre a proposta de Machado 
com a filosofia da linguagem de Bakhtin, uma vez que o signo da palavra também 
reflete e refrata outra realidade enunciativa de acordo com as relações sociais e 
o horizonte social dos sujeitos envolvidos. Trazer à tona a possibilidade de dialo-

Figura 3: Anúncio fotográfico da revista Atrevida, onde se 
observa a divulgação da marca “bahsiko” relacionado com a 
ideia de grupo, amizade e descontração.     

Figura 4: Registro fotográfico realizado no contexto escolar 
com referência ao discurso narrativa  presente na imagem 
fotográfica publicitária.

4 MACHADO, Arlindo. A 
ilusão especular: introdu-
ção à fotografia. São Paulo: 
Brasiliense, 1984. Pode-se 
considerar que a obra de 
Machado representa um 
marco para pensar a foto-
grafia em sua dimensão de 
reflexo e refração. Permite 
associar o conceito de 
inversão do marxismo ao 
conceito de refração.
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gar com essa arena social mostra o potencial da linguagem fotográfica no que se 
refere à ideologia da imagem. Pensar no adolescente como um sujeito passivo na 
conjuntura social, tanto na dimensão da palavra quanto na dimensão da imagem, 
representa esquecer o potencial desse sujeito frente à produção de linguagens, 
sobretudo, através das suas práticas que se formalizam na escola, que se es-
truturam no processo de comunicação social. Enfim, convergem para o mundo 
social, na articulação com as suas relações sociais, interferindo, interpretando e 
alterando a realidade social, no âmbito da imagem e da palavra.  

Pensar na interação dialógica proposta por Bakhtin é poder construir associa-
ções relevantes para o universo da fotografia, da linguagem, como também, pensar 
em torno da relação com o signo, pois, “um signo não existe apenas como parte de 
uma realidade; ele também reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa rea-
lidade, ser-lhe fiel, ou apreendê-la de um ponto de vista específico, etc.” (BAKHTIN, 
2004, p.32). O ponto de vista que Bakhtin traz para referir-se ao signo conflui com 
a perspectiva de Machado na dimensão da ideologia, do “reflete” e do “refrata”, pois 
ao pensar na palavra e na imagem, ambas caminham na direção ideológica de sua 
enunciação. Tal dimensão ideológica sofre as vicissitudes do “reflete” e do “refrata”, 
quando expostas à esfera social das relações. Bakhtin aponta regras metodológicas 
indispensáveis ao processo dialético do ser no signo. Em uma das regras, enfatiza 
“não dissociar o signo das formas concretas da comunicação social (entendendo-se 
que o signo faz parte de um sistema de comunicação social organizado e que não 
tem existência fora deste sistema, a não ser como objeto físico). (Idem, p. 32)

Desse modo, pensar no sistema de comunicação social proposto por Bakhtin 
é pensar no contexto dialógico, que envolve a possibilidade de interlocução entre a 
imagem fotográfica e a linguagem. O sujeito, ao aprender a ler, começa a decifrar to-
das as palavras, começa a perceber o significado daquelas estruturas como signos, 
que significam algo, remetem para o seu horizonte social e ideológico. “A palavra 
está presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de interpreta-
ção.” (Ibidem, p.38). E, no caso das fotografias, a imagem possibilita uma compreen-
são mais abrangente da realidade, suas possíveis relações sociais.

Do mesmo modo que a palavra precisou ser decodificada, a imagem fo-
tográfica também necessitou, posteriormente, dessa articulação. Inicialmente, a 
fotografia realista projetava para o observador uma definição do seu repertório, 
pois registrava de forma figurativa aquilo que os olhos podiam ver. Com o pas-
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sar do tempo, essa enganosa facilidade do ver ganhou peculiaridades simbólicas 
que aos olhos não era mais suficiente. 

Retomar a formação desses sujeitos na compreensão crítica dos elemen-
tos que caracterizam a linguagem da fotografia, assim como outras dimensões 
imagéticas no contexto da educação do olhar, representa uma formação voltada 
e preocupada com a cultura visual. 

Para a compreensão desse universo visual na conjunção e na relação esta-
belecida entre imagem e palavra, que é o que ocorre nos anúncios de publicida-
de, a decodificação torna-se mais complexa, pois os sujeitos não são educados, 
especificamente para essa leitura de imagens. E, sim para sua percepção ime-
diata, objetiva; não a subjetivando. Na figura abaixo, o anúncio publicitário enfa-
tiza a relação entre imagem e palavra. Estabelece relação dialógica ao efetivar a 
“marca” do produto com uma “marca” (pinta) presente no rosto da jovem. Desse 
modo, a força persuasiva do slogan “é impossível copiar sua marca” atende as 
prerrogativas de identidade e consumo, como complemento para a individualida-
de do sujeito, mesmo que posto na esteira do coletivo ao usar o tênis “All Star”. 

A importância da Educação do Olhar 
é, justamente, possibilitar essa dimensão de 
compreensão frente à subjetividade que a 
objetividade da imagem camufla. Principal-
mente, porque estamos inseridos em uma 
“civilização da imagem”5 (AUMONT, 1995, 
p.14), Aumont se apropria do termo para de-
signar que essa expressão revela o sentimen-
to generalizado de se viver em um mundo de 
imagens, onde as mesmas são cada vez mais 
numerosas, diversificadas e intercambiáveis. 
O objetivo da pesquisa atende, necessaria-
mente, essa questão, ou seja, de compreen-
der como essas imagens estão articuladas nas 
relações sociais e, nesse sentido a filosofia da 
linguagem numa dimensão de entendimento 
da imagem fotográfica como texto, linguagem 
e ideologia que possibilitou sua investigação. Figura 5: Anúncio publicitário que enfatiza a relação entre

imagem, palavra e identidade.

5 Cabe destacar que o termo 
“civilização da imagem” foi 
proposto por René Huyghe, em 
sua obra “O poder da Imagem”, 
justamente, em contraposição 
ao termo “civilização do livro” 
termo cunhado por Lucien 
Febvre para designar os tempos 
modernos saídos da Renascen-
ça. Huyghe afirma que o termo 
de Febvre estava ultrapassado 
e, a partir do século XX propõe 
a substituição, em virtude das 
mudanças na sociedade, afirma: 
“[...] já não somos homens de 
pensamentos, homens cuja vida 
interior se alimenta nos textos. 
[...] a vida moderna assalta-nos 
pelos sentidos, pelos olhos, pe-
los ouvidos. O automobilista vai 
demasiadamente depressa para 
ler painéis e apenas obedece 
aos sinais vermelhos e verdes 
[...]” (HUYGHE, 1986, p. 9).
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Trata-se de abrir um leque de possibilidades para as práticas escolares, 
no sentido de oferecer para a formação dos adolescentes um aprendizado que 
atenda a uma diversidade de linguagens, uma vez que o conhecimento sobre o 
texto escrito, ou seja, a aquisição da palavra, o aluno conquista a partir da sua 
alfabetização letrada. E onde estaria a alfabetização do olhar? Vale lembrar que, 
na perspectiva do estudo, denomino de “Educação do Olhar” a proposta voltada 
para a afirmação de um sujeito, que possa identificar na imagem refletida, a re-
fração ideológica que o signo simbólico instaura na imagem.

Cabe à escola e aos profissionais de educação, um olhar mais crítico e 
afinado para o contexto das práticas escolares, engajados na perspectiva de uma 
Educação do Olhar mediada pela cultura visual, sobretudo, quando temos em 
voga a dimensão enunciativa das imagens. Enfim, perceber a imagem/linguagem 
fotográfica como texto repleto de enunciados e sentidos. O estudo, nesse sentido 
permitiu que os adolescentes pudessem ampliar a reflexão sobre as questões da 
visualidade e, conseqüentemente, “olhar” para a imagem fotográfica, não apenas 
como um processo que captura a imagem, mas como um mecanismo que cons-
trói diálogo, estabelece relações entre os sujeitos. E, além de tudo vende compor-
tamentos, produtos, idéias, transformando os sujeitos e a sociedade.  
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Resumo
Este artigo pretende discutir a representação da figura feminina no cinema con-
temporâneo. Escolhemos o filme “Tudo sobre minha mãe”, de Pedro Almodóvar 
(Espanha/França, 1999), para dialogar com o discurso de Laura Mulvey e Ann 
Kaplan. Será que os conceitos de Mulvey e Kaplan resistem no cinema con-
temporâneo? Em alguns filmes hollywoodianos notamos uma estrutura linear e 
bastante didática. Já nos filmes de Almodóvar notamos outro ponto de vista com 
relação a estrutura familiar, aos problemas sociais e nos conflitos dos persona-
gens. Veremos neste artigo uma nova visão da mulher no cinema, apresentado 
por Pedro Almodóvar.

Palavras-chave: Contemporary Cinema, female representation, Laura Mulvey 
and Pedro Almodóvar.

Abstract
This article discusses the representation of the female figure in contemporary 
cinema. We chose the movie “All About My Mother” by Pedro Almodovar (Spain 
/ France, 1999) to dialogue with the speech of Laura Mulvey and Ann Kaplan. Do 
the concepts of Mulvey and Kaplan resist in contemporary cinema? In some fil-
ms hollywoodianos noticed a linear structure and very didactic. Already noticed 
in the films of Almodovar another point of view with respect to family structure, 
social problems and conflicts of the characters. We will see in this article a new 
vision of women in cinema, presented by Pedro Almodovar.

Keywords: Movies, Women, Laura Mulvey.

Partindo do princípio de que todo filme é uma narrativa audiovisual, uma 
ficção através da qual podemos organizar e interpretar uma dada realidade, e 
que todo filme é um discurso de uma ideologia ou de uma visão de mundo, 
podemos afirmar que o cinema não é apenas um veículo de entretenimento ou 
diversão. O cinema é, também, um veículo para discutir fenômenos sociais, po-
líticos e ideológicos.
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Nos anos 70 Laura Mulvey produziu o artigo “Visual pleasure and narrative 
cinema”, no qual critica profundamente o uso da imagem da mulher no cinema 
clássico hollywoodiano como um produto da predominância do olhar masculino. 
Com base nas teorias psicanalíticas e feministas, Mulvey lança a idéia de que o 
cinema possui um olhar masculino e dominador, reforçando o sistema patriarcal. 
A autora busca identificar o problema do feminino no cinema e utiliza conceitos 
freudianos como escopofilia, voyerismo, complexo de castração, narcisismo e feti-
chismo, para fazer tal análise. 

A análise de Mulvey, de que no cinema narrativo tradicional o olhar é 
masculino, ativo e fálico, acabou servindo de incentivo para outras leituras, rein-
terpretações e críticas. Para Ann Kaplan, por exemplo, o uso da psicanálise pode 
ser uma “faca de dois gumes”. 

Ao mesmo tempo em que é um instrumento importante para análise femi-
nista, pode denotar um discurso opressor na medida em que coloca as mu-
lheres em uma posição que é contraditória com a possibilidade de se torna-
rem sujeitos e com a possibilidade de autonomia (MALUF, S. W. MELLO, C. 
A. PEDRO V. políticas do olhar: feminino e cinema em Laura Mulvey. 2008). 

Kaplan propõe alguns questionamentos: se o olhar é necessariamente 
masculino e se seria possível construir outras estruturas em que as mulheres 
portariam o olhar sem estarem necessariamente na posição masculina?

Podemos iniciar nossa discussão lançando algumas indagações, tais como: 
o olhar masculino denunciado por Laura Mulvey realmente existe? Quais seriam 
os outros olhares existentes no cinema? É possível o cinema ter um olhar sem 
corpo? Os conceitos de Mulvey e Kaplan resistem no cinema contemporâneo?

Ao denunciar o regime patriarcal, dominante, em que a figura da mulher 
é reprimida, Mulvey pretendia construir um campo crítico do cinema narrativo, 
principalmente do hollywoodiano, propondo a ruptura com seus prazeres visu-
ais e a destruição do prazer provocado por esse tipo de relação.

O filme “Tudo sobre minha mãe”, de Almodóvar, foi escolhido para este 
estudo por não ser uma produção norte-americana, que siga uma “receita pron-
ta” de sucesso hollywoodiano, 

Inicialmente consideramos que um filme é uma narrativa carregada de dis-
cursos ideológicos e constituída por diversas imagens que não são aleatoriamente. 



1381

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

Estas imagens podem provocar estranhamento em quem a elas é submetido. Elas 
têm o poder de fortalecer o discurso da narrativa bem como de domesticar o olhar 
do expectador. O subconsciente humano está o tempo todo “ligado” e receben-
do estímulos proporcionados pela experiência audiovisual ao assistir ao filme. A 
questão é: quem está por trás do discurso? Que mensagem deseja-se transmitir ao 
expectador? Qual é a reação do público diante de tais imagens?

Almodóvar, ao contrário do que se pratica no cinema norte-americano, 
não é nada conservador ou moralista. Ao contrário, é bastante subversivo na 
forma de narrar suas histórias. Ele levanta o tapete e mostra toda a sujeira que 
existe embaixo. Almodóvar nos leva ao submundo das drogas, da prostituição, 
do homossexualismo, denunciando toda a hipocrisia de uma sociedade decaden-
te que se esconde em seus valores moralistas e conservadores. 

Em “Tudo sobre minha mãe”, ele ataca o catolicismo ao apresentar a per-
sonagem Rosa (Penélope Cruz), uma freira que ao manter relações sexuais com 
um transexual engravida e se contamina com o vírus HIV. Mostra Nina, uma 
atriz de teatro bem sucedida, porém viciada em heroína; Agrado, um transexual, 
vítima de roubos e agressões, que resolve largar a vida de prostituição, porém 
sempre há alguém querendo fazer “um programinha” com ele.

Rosa personagem de Penélope Cruz no filme de Almodovar.



1382

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 

e Processos 
de Mediação

No filme “Má educação” (La mala educación, Espanha, 2004), Almodóvar 
denuncia os casos de padres que abusam de crianças em seminários, deixan-
do seqüelas na formação de suas personalidades. Quando adultas, as crianças 
tornam-se homossexuais. Em seus filmes os temas: igreja católica e homossexu-
alismo parecem ser uma recorrente. Almodóvar soube explorar bem, o aspecto 
feminino dos homens, apimentando o filme com o travestismo. Suscita uma má-
xima Freudiana que Simone de Bouvair fez questão de se apropriar: “Não nasce 
mulher, torna-se mulher”; Agrado “que torna a vida das pessoas agradáveis” 
disse algo que ressalto aqui: Sai muito caro ser autêntica. E, nessas coisas, não se 
deve ser avarenta. Porque nós ficamos mais autênticas quanto mais nós nos parece-
mos com que sonhamos com que somos.

Um breve relato sobre o filme

No filme “Tudo sobre minha mãe” a personagem de Cecília Roth, Manuela 
é a protagonista. Manuela serve de fio condutor do enredo, pois a ela estão rela-
cionadas todas as personagens envolvidas na trama.

Enfermeira e coordenadora do departamento de transplantes de um hos-
pital na cidade de Madri, mãe de Esteban, um garoto de 17 anos, que está come-
morando seu aniversário, que sonha em ser escritor e resolve fazer seu primei-
ro livro sobre sua mãe. Todos os sonhos são interrompidos com a inesperada 
morte de Esteban, atropelado por um carro quando tentava pegar o autógrafo 
de uma atriz famosa, Huma Rojo. Manuela se vê na situação de mãe da vítima, 

Agrado, personagem transexual no filme de Pedro Almodóvar.
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tendo que decidir sobre a aprovação do transplante do coração de seu filho para 
um outro paciente que se encontra na fila de espera.

Manuela havia saído de Barcelona há 18 anos, quando estava grávida de 
Esteban, porém ninguém sabia desse fato. Agora ela decide voltar para procurar 
o pai de Esteban e lhe contar sobre o filho. Neste momento, Almodóvar convida 
o expectador a entrar no passado misterioso da personagem. 

Ao chegar a Barcelona, Manuela encontra Agrado, um homossexual que 
leva a vida fazendo “programas”. No dia seguinte os dois vão ao encontro de 
Rosa, uma freira que presta ajuda humanitária a pessoas da zona de prostitui-
ção. Rosa leva Manuela à casa de sua mãe, na tentativa de lhe arranjar um em-
prego, não conseguem, mas as duas acabam ficando amigas. Rosa não se sente 
bem e Manuela a leva para casa. Elas vão juntas ao médico, para saber o que está 
acontecendo. Antes que Rosa seja atendida, conhecemos um pouco mais sobre 
a história de Manuela e seu passado misterioso.

Manuela e Steban personagens do filme Tudo Sobre Minha Mãe de Pedro Almodóvar.
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Manuela é uma Argentina que vivia em Barcelona com o marido Esteban, 
que de repente, se muda para Paris em busca de um trabalho melhor. Após dois 
anos, ele retorna a Barcelona, porém um pouco diferente. Agora se chama Lola 
e possui um par de seios maior que os de Manuela (como a personagem relata 
para Rosa). A mulher ficou perdida com esse estilo de vida de seu marido. Ela era 
jovem e, num país estrangeiro, não sabia o que fazer. Nesse momento do filme 
Manuela tenta justifica para Rosa o porquê de ter continuado com Esteban. Ela 
diz a Rosa que “toda mulher odeia ficar sozinha” e que “toda mulher é um pouco 
lésbica”. Porém, assim que descobre que está grávida de Lola, foge para Madri 
para começar uma nova vida longe de todos.

No consultório médico, Rosa descobre que está grávida, e ao retornar ao 
apartamento, conta para Manuela que o filho é de Lola. Rosa prestou ajuda a um 
grupo de drogados e homossexuais durante um tempo, quando conheceu Lola, 
com quem manteve relações sexuais. Mais adiante descobre que além de um 
filho Lola lhe deixou outro “presente”: o vírus HIV.

Ao chegar a Barcelona, Manuela consegue um trabalho numa companhia 
de teatro e se torna ajudante das atrizes Huma Rojo e Nina que apresentam uma 
peça de teatro de grande sucesso, chamada “Um bonde chamado desejo”. Huma 
e Nina são lésbicas e moram juntas. Nina é viciada em heroína. Manuela decide 
abandonar o trabalho para ajudar Rosa, pois ela deve manter repouso absoluto 
durante a gravidez.

Manuela apresenta Agrado para Huma e sugere que ele tome em seu 
lugar. O tempo passa e o filho de Rosa nasce, porém ela morre após o parto. Du-
rante o enterro de Rosa, Lola aparece e encontra Manuela, que conta-lhe sobre 
os motivos que a trouxeram a Barcelona após tanto tempo. Manuela marca um 
encontro com Lola e lhe mostra o filho de Rosa e uma foto de Esteban, o filho 
deles que morreu. Lola se emociona e começa a chorar. 

Com o passar dos dias, Manuela percebe que a mãe de Rosa discrimina 
o neto por ser HIV positivo. A mãe de Rosa acaba dando o neto para Manuela 
criar. Manuela resolve voltar para Madri e começar uma vida nova. Passados 
dois anos, Manuela retorna a Barcelona com o filho de Rosa, que também se 
chama Esteban e dá a notícia para Huma e Agrado de que o menino não está 
mais com o vírus HIV e que por “um milagre”, está curado. Agrado dá noticias de 
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Nina, que abandonou Huma e largou as drogas, se tornou heterossexual, vai ser 
mãe e mora num vilarejo nos arredores com seu marido. Assim termina o filme.

O Olhar de Almodóvar

Almodóvar apresenta Manuela, uma personagem feminina de persona-
lidade forte. Carregada de grandes valores, Manuela é humana e uma grande 
amiga. Talvez por ser enfermeira e mãe, estava sempre pronta a ajudar e ganha 
a confiança das outras personagens pelo seu jeito franco e sincero de ser. 

Almodóvar constrói uma ficção com uma personagem um pouco dife-
rente do discurso apresentado por Kaplan e Laura Mulvey. Manuela não é sub-
missa, não é objeto de desejo do olhar masculino. Não é uma personagem 
frágil que necessita ser salva. Em sua narrativa, Almodóvar não traz o discurso 
moralista da sociedade patriarcal. Ao contrário, ele parece querer mostrar um 
mundo que o público não quer ver, que tenta esconder debaixo dos tapetes de 
seu falso moralismo e de sua hipocrisia. Almodóvar evidencia, sem cerimô-
nias, o problema da AIDS, o homossexualismo, a discriminação, o drama das 
drogas, o abuso sexual. Em seus filmes é sempre notório o uso de cores fortes 
e vibrantes, o bom enquadramento e o cuidado especial com a fotografia. Al-
modóvar está sempre buscando temas contemporâneos e bastante polêmicos, 
para a elaboração de seus roteiros. Sempre a preocupação de mostrar a Espa-
nha de hoje, com todos os seus problemas sociais. Se fosse necessário definir 
um gênero para o olhar dos filmes de Almodóvar, masculino não seria, seria 
um olhar feminino ou um olhar gay. 

Hoje nem todos os filmes vão-se enquadrar na proposta apresentada por 
Laura Mulvey e Ann Kaplan. Nos filmes de Almodóvar notamos outro ponto de 
vista com relação a estrutura familiar, aos problemas sociais, nos conflitos dos 
personagens. Em alguns filmes hollywoodinos notamos uma estrutura linear e 
bastante didática. A família é composta pelo pai, que normalmente tem um bom 
emprego, é bem sucedido, pratica um esporte e possui um carro grande. A mãe 
sempre está na cozinha, preparando a comida, cuidando dos filhos, tem um car-
ro compacto. No filme “Viky, Christina e Barcelona”, do diretor norte-americano 
Woody Allen (Estados Unidos/Espanha, 2008), apesar de ser um filme recente e 
bem contemporâneo, é notório a presença do discurso do olhar masculino, do 
objeto de desejo, do complexo de castração e etc.
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No filme Woody Allen cria duas personagens femininas, Vick e Christina. 
Amigas, porém bem diferentes uma da outra. Vick é a estudante de mestrado, 
vai para Barcelona para estudar a cultura espanhola. É comedida, tem medo de 
arriscar, principalmente no amor. Vick é a noiva submissa, que sonha ter o casa-
mento perfeito, com o marido bem sucedido. Vick é a representação da figura fe-
minina reprimida pelo sistema patriarcal, é a mulher punida por não possuir um 
pênis (complexo de castração). Em contra partida vemos Christina, loira, bonita, 
vai para Barcelona em busca de uma nova aventura. Sem compromissos, aberta 
para qualquer tipo de relacionamentos, Christina é a personagem que faz a fun-
ção do objeto de desejo do olhar masculina. Aqui temos um filme que enquadra 
perfeitamente nos discursos de Laura Mulvey.

Quando buscamos os mecanismos de prazeres citados por Mulvey e Ka-
plan nos filmes de Almodóvar, não achamos. Primeiro que o filme não é linear, 
e muito menos didático. Não existe o discurso moralista normalmente presente 
nos filmes norte-americanos. A estrutura familiar apresentado por Almodóvar 
em seus filmes é fragmentada. Manuela vive com seu filho Esteban, mas onde 
está o pai? Esteban não conhece o pai, que é um mistério para todos. O especta-
dor só vai saber sobre o pai de Esteban no meio da narrativa. O pai de Esteban 
é um homossexual chamado Lola. Que sociedade conservadora aceita esse tipo 
de situação? Almodóvar apresenta essa nova configuração social. 

Manuela não é punida como prevê no discurso de Laura Mulvey. Em mo-
mento algum Almodóvar coloca como uma ameaça ao publico masculino. Ela 
perde um filho no início do filme, porém ganha outro. Há uma compensação.

O cinema possui dois olhares. O do diretor e o espectador. O diretor cons-
trói a sua narrativa de acordo com o seu ponto de vista. Sua forma de ver o mun-
do. Toda comunicação é formada por um emissor e um receptor. Ao emitirmos 
uma mensagem desejamos ser entendidos. Toda mensagem leva consigo um 
código e objetivo a ser atingido. Os diretores ao construir suas narrativas dese-
jam comunicar algo. Passar ao espectador uma mensagem, uma ideologia, uma 
forma de ver o mundo. Necessitamos desenvolver o senso crítico para perceber 
a mensagem implícita ou explicita presente nas narrativas. Descobrir quem está 
por trás, quais são os objetivos e finalidades. Não podemos ser ingênuos a ponto 
de achar que um simples filme não tem nenhuma ideologia preparada por trás.
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Existem diretores que querem apenas subverter a ordem de um sistema 
dominante. Existem outros que querem construir um mundo ideal dentro de 
certos padrões e regimes, fortalecendo o sistema dominante.

Do outro lado da mensagem temos o espectador que traz dentro de si 
uma bagagem cultural, “uma floresta de signos”, no qual lhe permite fazer a sua 
leitura individual do filme. Seja ele homem, ou mulher, pobre ou rico, ignorante 
ou erudito, cada qual faz a sua construção individualmente. Existem mensagens 
que são lida rapidamente por um público mediano, porém existem outras que 
necessitam de um senso crítico mais apurado. Se o cinema tem um olhar mascu-
lino ou feminino, cabe ao espectador reconhecer o código, processar e sintetizar 
a mensagem. Descobrir quem está por trás dela e quais são os seus objetivos. 
Para que não sejamos “catequizados”.
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DO DESENHO AO MITO, PASSANDO PELO SIMBÓLICO,
NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Maria das Vitórias Negreiros do Amaral*
vitoriaamaral@hotmail.com

UFRPE/UAG

Resumo
Este texto é uma análise de imagens cridas por crianças de quatro a seis anos 
de idade, imagens que não são apenas visuais, mas corporais, gestuais, da fala 
e dos cinco sentidos, já que é assim que se apresenta a concepção de imagem 
segundo os teóricos do Imaginário: Gilbert Durand e Jean-Jacques Wunenbur-
ger. Baseada nas imagens encontradas, observei a importância da personagem 
mítico do Saci Pererê, o qual o comparo com o Exu, da religião afro-brasileira e o 
Hermes mito Greco-romano, todos mediadores entre os homens e os deuses. O 
Saci é um mediador na escola e um facilitador da aprendizagem. 

Palavras-chave: Desenho, imaginário, educação infantil, arte 

Abstract
This paper is an analysis of images of children believed four to six years old, pho-
tos that are not only visual, but bodily gestures, speech and the five senses, since 
this is how it presents the design of the second image theorists of the Imaginary: 
Gilbert Durand and Jean-Jacques Wunenburger. Based on the images, I noticed 
the importance of the mythical character of Saci Pererê, which equate with Exu, 
religion african-Brazilian Hermes and Greco-Roman myth, all mediators betwe-
en men and gods. The Saci is a mediator in school, and facilitator in a learning. 

Keywords: Design, imaginary, art, educação infantil

Realizando uma pesquisa, que, inicialmente, se intitulava “As Influências 
Culturais no Desenho da Criança”, com objetivo de compreender o desenho 
através da cultura, busquei identificar, nos desenhos, as influências sofridas pela 
cultura. Ao conhecer a Teoria Antropológica do Imaginário, através da qual es-
tudei a imagem, o símbolo e o mito, esse tema foi ampliado do desenho para as 
imagens de arte criadas por crianças, transformando o tema da pesquisa em “A 
Criança Desvendando a Arte”. Pois, para uma pesquisa em arte é imprescindível 
a observação e a compreensão das imagens por ela transmitida.
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imagens apresentadas 
por essas mulheres em 
sua arte. 
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Para captar como as crianças apreendem o conhecimento de arte, fiz, de 
quatro escolas privadas de educação infantil, da cidade do Recife, meu campo 
de pesquisa. Essas escolas têm como proposta a inserção da arte em seus currí-
culos, com o objetivo de observar as crianças que estão iniciando o processo de 
ensino-aprendizagem escolar. Para aprofundar esse conhecimento fiz um recorte 
em quatro turmas de Educação Infantil 2, crianças com faixa etária entre quatro e 
seis anos de idade.

Os teóricos que fundamentaram essa pesquisa foram Gilbert Durand, Ed-
gar Morin, sobre as questões do imaginário; Jean-Jacques Wunenburger, filóso-
fo das imagens; Ana Mae Barbosa, a arte/educação; e, Bruno Duborgel e Maria 
Cecília Teixeira Sanches, sobre educação e imaginário.

As imagens encontradas e selecionadas nesta pesquisa foram as manifestas 
pelas crianças, expressas através do corpo, do discurso, dos gestos, dos desenhos 
feitos no papel ou outro material plástico (barro, massinha de modelar, etc,) pois 

Se a imagem é registrada através dos sentidos externos, convém não negli-
genciar essas atividades motoras, o corpo é para o sujeito encarnado um 
instrumento de receptividade sensorial, mas também de atividade motora. 
Ele desenvolve também uma imagerie1 , interna e funcional, como no es-
quema corporal, externa através de suas expressões mímicas e gestuais, 
involuntárias ou controladas. Deste ponto de vista, a imagem corporal é um 
intermediário psicofísico que assegura o bom cumprimento das posturas, 
gestos e condutas. (Wunenburger 1997, p.13).

1 Imagerie é um conjunto 
de imagens.

Saci, nanquim de Monteiro Lobato
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E é por isso que tentei compreender o desenho sem separá-lo das outras 
atividades artísticas em que as crianças, dessa faixa etária, realizam sem necessa-
riamente optar por desenhar, ou dançar, ou cantar, ou contar histórias... A criança 
não fragmenta as linguagens: “A criança enquanto desenha, canta, dança, conta his-
tórias, teatraliza, imagina, ou até silencia... O ato de desenhar impulsiona outras ma-
nifestações, que acontecem juntas, numa unidade indissolúvel” (Derdyk 1989, p.19).

Analisando o material recolhido na pesquisa de campo, na etnografia, nos 
testes AT-10 (teste arquetipal de 10 elementos, reelaboração feita pela Profª Da-
nielle R. Pitta do AT-9 criado por Yves Durand), nas entrevistas e nos históricos 
escolares, constatei que essas escolas têm um discurso explícito de criar um 
“espaço feliz”, tendo como base do aprendizado o lúdico e a arte. Pode-se per-
ceber esse discurso regido pelo mito de Orfeu, que doma as feras e diante de 
quem as árvores se dobram, ao som da lira. Inserida nesse mesmo discurso, há 
outra dimensão, a do tácito, o que está nas entrelinhas do explícito e é através 
dele que a escola (instituição escolar) passa as regras sociais para a formação de 
um “futuro homem” ou um “ homem do futuro” num mundo competitivo, onde 
o que tem “valor” é um produto a ser consumido. Entretanto, as crianças vivem 
no mundo de Dionísio, num mundo de jogo e de brincadeira. 

No pensamento racionalizado da escola, para que a criança internalize o 
sentido de competição e para que essa tenha efeito, o exercício da quantificação 
é fundamental no cotidiano escolar, pois na hora de fazer um teste para entrar 
numa escola, temos, muitas vezes, 3000 crianças para 50 vagas, e é importante 
que se tenha essa consciência de que só vão passar no teste as crianças que 
conseguirem alcançar mais pontos nas provas, isso desde a 1ª série do ensino 
fundamental, na qual as crianças têm de seis a sete anos.

“Mas a lógica [tradição do pensamento que forma o espírito das escolas 
elementares] a que obedece estende sobre a sociedade e as relações humanas 
as restrições e os mecanismos inumanos da máquina artificial com sua visão 
determinista, mecanicista, quantitativa, formalista que ignora, oculta ou dissolve 
tudo o que é subjetivo, afetivo, livre e criador” (Morin 1999, p11).

Nas quatro escolas, as professoras avaliam as atividades do dia, no final 
do horário, perguntando: “O que vocês mais gostaram de fazer hoje?” 2

Como resposta das crianças, para um dos dias observados, na pesquisa 
de campo: desenhar foi a atividade mais apreciada. De dezesseis crianças, o de-

2 Os textos numa diagra-
mação diferente e com 
letra 10, são trechos 
retirados da pesquisa de 
campo, encontrados na 
dissertação de mestrado.
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senho venceu, de quatorze votos a dois para a modelagem de massinha, outra 
atividade artística realizada em sala. As demais atividades não tiveram nenhum 
voto (dentre uma quantidade enorme de exercícios de fixação, em que o objetivo 
é a quantidade, as crianças preferem atividades artísticas e lúdicas).

Essa dimensão do discurso, a tácita, é regida pelo mito de Prometeu, o mito 
do progresso. Aumentando a constelação de imagens dessa dimensão da escola, po-
demos observar que o saber se comportar como um adulto é, também, se preparar 
para a competição no mercado de trabalho, onde o “tempo vale ouro”. Então na hora 
de trabalhar não é para brincar, dançar, descansar ou contar aventuras; O tempo 
como é utilizado na escola, fragmenta as atividades; enquanto que o tempo para 
criança não precisa ser compartimentado e ela é capaz de aprender desenhando, 
brincando, dançando e contando aventuras, fazendo tudo ao mesmo tempo.

Nesse momento da dimensão tácita do discurso, se tem hora para tudo, hora...

• Para dançar: uma criança começa a dançar e a professora diz: Chico não 
estou ouvindo música para você estar dançando!

• Para descansar: A criança diz: Ai que descanso bom, vou descansar 
mais. E a professora: Já acabou a hora do descanso.

• Para contar aventuras: A professora: Na hora do descanso você conta 
suas aventuras.

• Para cantar: A professora pediu para que as crianças desenhassem na 
capa do convite da exposição dos seus desenhos; uma delas, enquanto dese-
nhava, também cantava, a professora perguntou: Lucas és tu?... e um colega 
imediatamente: Ele está cantando. A professora: E é hora de cantar? É hora de 
que? Um dos alunos: Desenhar.

Essa é uma imagem que, além de provocar uma fragmentação entre o 
cantar e o desenhar, faz uma diferenciação entre o trabalho, que é simbolizado 
pelo desenhar; e o cantar, pelo brincar. Essa fragmentação se reflete na criança, 
quando ela é questionada sobre o que é arte. Entre 40 crianças entrevistadas: 

7(sete) disseram que arte é “desenhar”, 11(onze), “pintar” e 4(quatro), 
“pintar e desenhar”, isto é, 27,5%: 7(sete), pintar, desenhar e fazer tare-
fa; 1(um), construir coisas; outra, um trabalho que faz quadros; arte é 
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uma coisa que só o pintor consegue fazer; Quem trabalha lá na arte é 
tia Cristina; Praia, uma fazenda de boi e vaca (fazendo um desenho de 
uma fazenda), escritório.

É um percentual significativo, segundo o qual as crianças, na sua maio-
ria, só considera arte, as artes plásticas e sendo essa linguagem uma expressão 
de trabalho.

“A tradição do pensamento que forma o espírito das escolas elementares 
ordena que se reduza o complexo ao simples, quer dizer que se separe o que 
está ligado, que se unifique o que é múltiplo, que se elimine tudo o que traz de-
sordens ou contradições para o nosso entendimento” (Morin 1999, p.11). Isso é 
percebido nas atividades em que a escola separa o lúdico do “sério”, a brincadei-
ra e as aventuras do trabalho. Conseqüentemente, a hora de representar, dançar, 
cantar, se opõe à hora de trabalhar.

Imagens que opõem a brincadeira ao trabalho:

Vamos trabalhar pra gente não se perder. “Não se perder” significa não se 
distrair, desconcentrar do “trabalho”, pois, neste momento, enquanto as crianças 
fazem a atividade, elas conversam, contam histórias e cantam.

• Professora: Na hora do descanso você conta suas aventuras.

• Maria, deixe de bobagem, ajeite a cadeira e termine o trabalho.

• Trabalhar na hora certa.

• Deixem de brincadeira!!! 

Para passar do mito de Orfeu ao de Prometeu, a escola utiliza a figura 
mítica do Saci-Pererê como um mediador, um mensageiro entre a escola e as 
crianças. Mensageiros também, Hermes e Exu, são identificados como Trikster, 
personagem que representa a primeira fase da infância, personagem travesso, 
alegre e brincalhão. Esses mitos foram tomando corpo no decorrer das análises 
das imagens e dos símbolos encontrados na pesquisa.

O Saci, que é um perneta, no Dicionário de Simbolos, Chevalier e Gheer-
brant afirmam que: “Entre os fons do Benin, a divindade Aruí, que deu o fogo 
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aos homens, é representada como um homem muito pequeno, maneta, perneta 
com um olho só no meio da testa” (1999, p.710). Podemos então, confirmar a 
presença freqüente do saci no imaginário das crianças, através dos testes AT-
10 realizados, teste composto de desenho, história do desenho, dados pessoais, 
dados sobre os personagens arquetipais.

Num dos testes, o Saci é explicitado no desenho, mesmo sem ser o perso-
nagem principal da história, ele mostra a sua importância como um personagem 
que mantém uma mobilidade e uma “ciclicidade” velozes.

Numa outra história, que tem como personagens: morcegos, lembra uma 
das versões do Saci-ave. “Os morcegos são apenas considerados agoureiros, 
quando revoam em grande quantidade. No Sul e no Centro suas proezas são em-
purradas para a culpa do Saci-Pererê, trançar as quinas dos animais, deixa-los 
fatigados (pela perda de sangue), furar as frutas guardadas, provocar os ruídos 
estranhos, etc.” (Chevalier e Gheerbrant 1999, p.710).

Os desenhos que a s crianças fizeram para a pesquisa apresentaram sím-
bolos que formam uma grande constelação de imagens, isto é, imagens que têm 
uma relação simbólica entre si. Os símbolos representados e encontrados nessa 
pesquisa permitiram desvendar os significados que constroem o universo estu-
dado. A escola usa a arte e todo o seu mundo lúdico para penetrar na natureza 
da criança; e se utiliza de elementos simbólicos que a impregnam para facilitar a 
apreensão, pela criança, dos conceitos passados via ensino-aprendizagem.

Ao observar as crianças, nas escolas investigadas, no seu cotidiano, na 
prática escolar junto à professora, fiz o levantamento de quais e quantas vezes 
as crianças citaram os símbolos que serão estudados, na etnografia. Tendo este 
material selecionado, fui confirmar se esses símbolos também aparecem nos 
testes AT-10 das crianças.

Na etnografia encontrei: elementos da natureza (árvore-8; sol-7; arco-íris-5; 
céu-4; e coração-3); objetos (casa-14; escada-8; sanfona-2); animais (peixe-7; co-
bra-6; galinha-6; macaco-5; caracol-4; cavalo-4; sapo-3; onça-3; barata-2; besouro-1; 
coruja-1) e cores (amarelo-17; rosa-14; azul-12; branco-12; vermelho-10; marrom-7; 
verde-7; roxo-5; preto-4;vinho-3; laranja-3; e cinza-2), das quais não tratarei aqui.
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Segui a investigação dos símbolos nos desenhos dos testes AT-10 aplica-
dos em 25 crianças com idade entre quatro e seis anos, e o resultado é que as 
histórias, descritas sobre os desenhos realizados pelas crianças, têm um roteiro 
cíclico; apresentam personagens que se assemelham ao Saci; apresentam cami-
nhos iniciáticos; e às vezes tudo acaba em brincadeira; A transformação é uma 
temática constante em seus desenhos e em suas representações.

Os símbolos encontrados nos testes AT-10, foram: árvore, 5 vezes: dessas, 
três vezes aparece como refúgio e duas como refúgio ameaçado pelo fogo, inclu-
sive num deles a criança disse que gostaria de ser a água para apagar o fogo das 
árvores; animais, como: macaco, cavalo, cavalo-marinho, pássaro, peixe, cobra; e 
casa. Dos 25 testes analisados, quatro são histórias de Rapunzel, príncipes, prin-
cesas, bruxas e fadas.

Quase todos os símbolos são coincidentes, entre a etnografia e os testes 
AT-10. Os símbolos relativos à “estrutura mística do imaginário” são: casa e peixe; 
entre as imagens da “estrutura sintética”, os símbolos: roda, caracol e árvore; e, 
sol e cavalo, são “heróicas”.

O macaco é fortemente encontrado na etnografia. O macaco tem grandes 
semelhanças com o Saci, no seu simbolismo, nele pode ser enfatizada a sua agi-
lidade, como o é para o povo tibetano; para o povo do Extremo Oriente, 

O Rei-macaco alcança, enfim, o estado de Buda. A atitude do macaco, na 
arte do extremo oriente, é muitas vezes de sabedoria e desprendimento, 
talvez por desdém à pseudo-sabedoria do homem. (Chevalier e Gheer-
brant op. cit., p.573). 

Assim como o Saci pode representar o Tot, no Egito “o cinocéfalo é a encar-
nação do Tot (Ibdem). O Saci, como filho da lua, está ligado ao tempo e ao ciclo do 
calendário, pois Tot “rege as horas e o calendário, é o senhor do tempo” (Ibidem).

O macaco, bandido das estradas, aventureiro bem-humorado, que irrita, 
mas que desarma com suas brincadeiras, [como o Saci] é ilustrado pelo 
mito grego Cércopes (...) Esses Cércopes, da mitologia grega, são paren-
tes muito próximos do Trikster. (Idem, p.574)

Além da forte presença do macaco, é também significativo o aspecto de 
engolimento, onde podemos mostrar: 
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Em um mito dos índios bororos, registrado por Calbacchini e Albisetti, 
citado por C. Lèvi-Strauss (LEVEC, 135), o macaco que, naquela época 
era como um homem, aparece como herói civilizador: inventa a técnica 
de produzir fogo por atrito. O fato dele enganar o jaguar, que o engole e 
o desengole novamente, é significativo. (Idem, p.574)

Assim como o macaco o engole e o desengole, o peixe também tem essas 
características, além de ser um símbolo muito representativo para a criança e 
para a escola.

O peixe é continente contido, isto é, guarda seres dentro de si, que podem 
sair do seu interior intacto; engole e desengole. Seres que retornam às suas ori-
gens, permitindo a circularidade. 

O peixe é símbolo do continente redobrado, do continente contido. É o 
animal ‘encaixado’ por excelência. Não tem sido suficientemente notado 
como o peixe é um animal que é pensado em todas as escalas, desde o 
minúsculo varão até o enorme ‘peixe’ baleia. (Durand 1997, p. 215/216).

É essa inversão que inspira toda a imaginação da descida e especialmen-
te o ‘complexo de Jonas’. O Jonas é eufemização do engolimento e, em 
seguida, antífrase do conteúdo simbólico do engolimento... O engolimen-
to não deteriora, muitas vezes até valoriza ou sacraliza... O engolimento 
conserva o herói que foi engolido, como a ‘passagem’ do cristóforo sal-
vaguarda os passageiros. (Durand 1997, p.206)

O peixe, como o grande engolidor, está fortemente representado nas his-
tórias infantis como, por exemplo: no Soldadinho de Chumbo, de Hans Christian 
Andersen e Pinóquio, de Walt Disney. Nos dois casos, os personagens principais 
são engolidos por peixes e saem ilesos de dentro deles, quer dizer, eles saem 
renovados e fortalecidos.

O Soldadinho de Chumbo é feito de chumbo por um artesão é vendido 
numa loja para presentes, vai parar entre os brinquedos de uma criança, 
cai na chuva, colocam-no num barquinho de papel que vai para o esgoto; 
no rio, é engolido por um peixe que vai ao mar, o peixe é pescado, vai 
para a peixaria, é comprado pela cozinheira da criança (dona do soldadi-
nho) e é tirado do estômago do peixe e devolvido ao menino, cai no fogo 
e se transforma em coração de chumbo. 

Nessa história a idéia de circularidade está presente: é um ciclo do chum-
bo a volta do chumbo. Pode-se também, observar o detalhe dessa história é que 
o soldadinho tem uma perna só, como o Saci.
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A história de Pinóquio é semelhante à do Soldadinho de Chumbo, tanto 
no aspecto circular – Pinóquio é engolido, vai parar na barriga de uma baleia, 
onde a fáz espirrar, conseguindo sair e voltar para Gepeto, seu dono-pai, para 
casa – quanto à baleia ou ao peixe, usado para dar, também, esse significado de 
circularidade.

Segundo Chevailer e Gheerbrant, “o peixe está associado ao nascimento 
ou à restauração cíclica (...) Além disso, o peixe é ainda símbolo de vida 
e fertilidade, em função de sua prodigiosa faculdade de reprodução e do 
número infinito de suas ovas (...). (p.703/604)

O peixe é um animal que está intimamente ligado à cidade do Recife, 
cidade portuária e cortada de rios e pontes. Cidade litorânea, com o mar em 
toda a sua extensão. E, por isso, o peixe serve de inspiração para muitos dos 
artistas pernambucanos.

O peixe é o símbolo geral dos outros incontinentes, havendo uma rítmica 
cíclica do engolimento, o que remete aos arquétipos cíclicos. 

Pela etimologia indo-européia que Jung sublinha: o sânscrito val, valati, 
significa ao mesmo tempo cobrir, envolver, encerrar e também enrolar-se: 
valli é a planta que se enrola, donde o volutus latino, que sugere seja a 
imagem da serpente enrolada, seja a que significa membrana, ovo, vulva.

A serpente ou a cobra também é muito representada pelas crianças, em 
vários momentos da observação: modelando massinha; fazendo atividades de 
educação física; conversando na hora do descanso, e numa das histórias do tes-
te AT-10: “A Cobra Coral”.

O simbolismo do peixe parece pôr a tônica no caráter involutivo e inti-
mista do engolimento, enquanto a serpente presta-se sobretudo ao sim-
bolismo do ciclo.

Assim como o peixe, a casa é um símbolo místico, representando a har-
monia, a casa permite o aconchego e é imagem de intimidade repousante: 

A casa significa o ser interior, segundo Bachelard; seu porão e sótão sim-
bolizam diversos estados da alma... A casa é um símbolo feminino, com 
o sentido de refúgio, da mãe, de proteção, de seio materno. 

As crianças desenham casas, citam cores de casa ao ver a professora 
misturar tintas. A casa é um espaço de segurança para a criança, o qual é muito 
citado nos testes AT-10; diversas vezes;
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Das 25 histórias dos AT-10 analisados, em oito delas as crianças dizem 
que o personagem vai pra casa, sempre como uma forma de proteção, um lugar 
que depois de tudo serve para descansar e ficar em paz.

Espaço feliz já tão citado que é a escola de educação infantil, espaço tam-
bém de segurança, uma segunda casa para as crianças, está relacionada ao Re-
cife e ao rio Capibaribe, constelação de imagens relacionadas aos símbolos en-
contrados: a casa e o peixe.

Nesse vaivém de símbolos: peixe, cobra, casa, na análise da pesquisa po-
demos observar como eles estão tão entrelaçados e como suas constelações são 
claras e pertinentes. 
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A LOUCURA NO CINEMA: A REPRESENTAÇÃO DA LOUCURA EM PERSONA

Marina da Costa Campos*
marina.dacosta@gmail.com

Universidade Federal de Goiás

Resumo
Este trabalho objetiva analisar a representação da loucura feita pelo cinema mo-
derno por meio da análise do filme Persona (1966), de Ingmar Bergman. Tal estu-
do procura entender como o cinema moderno se apropria do tema e que visão 
oferece ao espectador, a partir dos vários conceitos que a Loucura abrange. Te-
mos aqui o difícil desafio de compreender o fascínio provocado pela Loucura no 
cinema.

Palavras-chave: Loucura, cinema moderno, análise, representação.

Abstract
This work to analyze the representation of the Madness made by modern cine-
ma through the screening of film: Persona (1966), directed by Ingmar Bergman. 
Taking for granted the idea that Madness is inserted in a wide range of concepts, 
this study seeks to understand how the film appropriates the theme and vision 
that offers the viewer. We have here the challenge to understand of the fascina-
tion caused by the Madness in cinema.

Keywords: Madness, modern cinema, analysis, representation

Ao longo de vários séculos o homem descobriu, construiu e transformou 
uma determinada palavra em sua fiel, feliz ou infelizmente, companheira. Encon-
trá-la é fácil. Às vezes está camuflada sob a insígnia da exclusão, do recolhimen-
to em um lugar longe da atribulada movimentação dos homens. Oras também 
se apresenta como valor artístico na literatura, pintura, cinema. Ganha destaque 
como personagem de uma grande peça no qual seu maior desempenho é des-
vendar os mistérios mais secretos da mente humana.

Pode ser destrinchada por seus respectivos sintomas adquirindo diver-
sos “sobrenomes”. E pode também ser aquela que descreve todos os sintomas 
problemáticos do mundo. Se a vivência em um sistema capitalista é caótica, seu 
nome é utilizado para dar esse significado. Se o trânsito está desregulado, se a 
sala de aula é uma desordem, se a família possui integrantes com um comporta-
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mento um tanto quanto diferente do costume, lá está essa palavra, acompanhan-
do cada movimento com a mais atenta das atenções.

Não é difícil supor que a palavra loucura é utilizada para diagnosticar várias 
situações da vida do homem, seja relacionando a aspectos do próprio organismo 
e da saúde, seja para significar o estado desordenado de sentimentos, ações, com-
portamento entre outros empregos muito recorrentes. Banalizada? Talvez. Afinal, 
chegou-se a um ponto em que a loucura abraçou tudo o que é considerado como 
desordem. Dentro deste pensamento, um estranho jogo de fascínio e medo foi 
construído, muito bem representado pelo cinema. E é neste ponto que discuti-
remos o assunto a fim de entender como o cinema vai utilizar a loucura como 
elemento de sua narrativa, mais propriamente focando a vertente do cinema mo-
derno, por meio da análise do filme Persona (1966), de Ingmar Bergman.

Loucura, um objeto sempre em discussão

Desde os tempos remotos da Grécia Antiga, a Loucura tornou-se objeto 
de estudo nas mãos de Hipócrates e Platão, na tentativa de se compreender os 
comportamentos humanos. Na Idade Média, a Loucura foi relacionada aos seres 
excluídos socialmente: leprosos, ladrões, presidiários e pessoas com doenças 
venéreas. Entretanto ela também adquiriu uma estreita relação com o ideal de 
liberdade, pois a estes excluídos eram-lhes reservados o isolamento a terras dis-
tantes, o desconhecido, as incertezas e o livre tratamento da moral. 

Anos depois, a Loucura tornaria ciência nas mãos da psiquiatria e psicologia, 
o que não eliminou as dificuldades de se limitar um conceito propriamente dito. O 
passar dos séculos consolidou linhas de pensamento a cerca de um conceito sobre 
a loucura as quais não se pode utilizar a prerrogativa do certo e errado. Alguns estu-
diosos defendem que as doenças mentais são um conjunto de distúrbios no cérebro 
refletidos no organismo. Há aqueles que definem a loucura como uma desordem da 
personalidade individual, o que abriga as categorias de transtornos psíquicos. Além 
disso, dois pontos fundamentais são colocados na hora de se compreender a loucu-
ra, tanto em seu conceito quanto em qualquer aplicação que for feita desta: a loucu-
ra é um objeto com valor de comparação; e a loucura e exclusão caminham juntas.

No que se refere ao valor de comparação é fato que quando se fala em lou-
cura, tanto no aspecto de doença mental como psicossocial1, é muito mais fácil de-
finir pelo o que a expressão não é: aquilo que não é provido de saúde, aquilo que 

1 A expressão loucura 
no “sentido psicossocial” 
refere-se ao imaginário 
construído sobre tal tema, 
englobando sentidos como 
anormal, o que é errado, 
amoral, desconhecido, 
caos, desordem, confuso.
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não é normal, que não possui razão, o que não há liberdade. Nesta perspectiva, é 
complicado aplicar um conceito sem uma carga negativa e coberta de preconceitos 
baseados em um “não ser”. Daí surge o laço com o segundo ponto: o da exclusão. 
Seja tal expressão carregada de peso negativo ou até mesmo relacionada a algo 
simbólico como a libertação de amarras, o louco sempre estará fora do ambiente. 
Ele sempre será visto como aquilo que está distante do coletivo.   

Mesmo com as inúmeras idéias sobre a loucura, não há como fugir do di-
lema de se optar por um conceito a ser utilizado. Para realizar a análise do filme 
deste estudo, optou-se, seguindo a linha organicista, por um conceito da psiquia-
tria defendido por Carol Sonenreich e Willian Bassitt sobre doença mental:

...quando encontramos distúrbios psíquicos que podem ser relacionados 
com uma alteração das funções do sistema nervoso e, para uma pessoa, 
representam uma perda da liberdade de escolher seus pensamentos, 
afetos, suas ações, tentamos fazer um raciocínio médico e falamos de 
doença mental (SONENREICH, BASSITT, 1979, apud FIKS, 2002, p.31)

Tal definição acima escolhida contempla a visão hoje da psiquiatria so-
bre as doenças mentais: se leva em conta os fatores físicos e também mentais. 
Entretanto, como a loucura não é restrita à doença mental, e partindo do pres-
suposto do cinema como uma prática social que não pode ser desligada de seu 
contexto, este estudo não ficará restrito apenas a definição acima colocada. O 
aspecto psicossocial da loucura também será fio condutor da pesquisa, a partir 
de todo o imaginário construído pelo homem a cerca de tal tema, além dos vários 
significados que foi englobando como, por exemplo, o existencialismo, a vida em 
sociedade, pois não é apenas o organismo do homem que a loucura acomete. O 
cinema vai mostrar que ela pode transcender o corpo humano.  

A loucura em Persona

Um som desconcertante que aumenta seu volume aos poucos criando 
uma tensão angustiante. Várias imagens são apresentadas e dão ao espectador a 
sensação de não terem ligação nenhuma umas com as outras, pois nada é dado 
pronto. Este é o primeiro impacto que se tem ao ver o filme sueco Persona (1966), 
de Ingmar Bergman. Esta é a frase de boas vindas que a obra oferece a quem 
assiste: nada é previsível, nada é estabelecido. Esteja mentalmente pronto para 
este desafio. O enredo até parece simples. Uma enfermeira psiquiátrica chama-
da Alma (Bibi Andersson) é contratada para cuidar de Elisabeth Vogler (Liv Ull-
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mann), uma atriz que há três meses se isolou em um silêncio absoluto. Como o 
tratamento no hospital psiquiátrico não era o mais indicado, afinal a atriz estava 
em boas condições físicas e mentais, Vogler e Alma são levadas para uma casa 
de praia em uma ilha para assim realizar um tratamento mais tranqüilo e efetivo. 

Entretanto, a pacata estadia na praia provocará um abalo nas percepções 
e atitudes das personagens, construindo um jogo de identidades no qual o es-
pectador se vê envolvido e suscitado a descobrir quem é quem e ainda, quem é 
o “louco” da história. “Muito da discussão crítica em torno de Persona, de Ingmar 
Bergman, classifica o filme como obscuro e difícil de descrever com palavras” 
(Tapper, 2008, p. 458). O obstáculo se coloca, pois é nesta construção narrativa 
associada à outros elementos cinematográficos que a compreensão da obra se 
torna um exercício árduo. A dificuldade de “digerir” o longa-metragem se dá 
não só pela complexidade da sua organização em si como também pela vertente 
cinematográfica ao qual se filia. Ingmar Bergman é um dos grandes nomes que 
compõem o universo do cinema moderno. 

Até a Segunda Guerra Mundial dominava na sétima arte uma estrutura 
narrativa de cinema denominada clássica, que possuía alguns elementos como 
personagens definidos, uma trama que se construía mediante duas linhas de de-
senvolvimento geralmente dando preferência para a história de amor, duelo en-
tre bem e mal, enfim, características que transformavam suas histórias sempre 
mais previsíveis e palatáveis. Com o fim da guerra uma nova leva de cineastas 
passou a produzir filmes de cunho mais complexo, explorando mais a narrativa 
e o aparato cinematográfico. É neste período que surge o neo-realismo italiano, a 
nouvelle vague, o cinema novo e o cinema de invenção no Brasil, e vários outros 
cinemas novos pelo mundo. Estas vertentes que englobam o cinema moderno 
são caracterizadas pela complexa narrativa cinematográfica pela manutenção do 
diálogo com o cinema clássico, utilização da câmera na mão, iluminação natural, 
montagem nova (sem a linearidade de começo, meio e fim), disjunção entre som 
e imagem, profundidade de campo mais acentuado, plano-sequência, metalin-
guagem, personagens ambíguos, abordagem mais profunda e densa dos temas 
sociais e a elevação do homem e suas angústias como norte das obras. 

E são essas angústias do ser humano associadas à nova maneira de apli-
car o aparato cinematográfico que um cineasta sueco também se colocou como 
um dos grandes nomes do cinema moderno: Ingmar Bergman. Os mais de 50 
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filmes produzidos refletem os problemas existenciais, a solidão, a religião (influ-
ência da forte criação religiosa que teve), e a morte: 

Um hombre há elegido el cine para expressar sus pensamientos sobre la 
vida y la muerte, la juventud y la vejez, la mujer, el amor o el matrimonio, 
como sobre algunos problemas espirituales que le preocupan. De este 
modo, há adoptado uma actitud interrogativa frente al mundo en que 
vive. El hecho de que tales preocupaciones las transmita a través de las 
exigencias de una estética no cuenta como la significación ética, y es 
ahí donde reside precisamente el interés actual de la obra de Bergman 
(SICLIER, 1962, p. 31)2

Seus filmes não são marcantes apenas pelo tema, mas pela abordagem 
que sugere a inquietação de se pensar o homem. Daí então, porque não refletir 
também a loucura que envolve este homem? Persona pode ser este meio.

Já nos primeiros minutos tem-se a sensação de que a loucura ali está ins-
taurada pela sucessão de imagens que são oferecidas, aparentemente sem nexo. 
Detalhes de uma projeção de filme, números invertidos, órgão genital masculino, 
imagem invertida de um desenho no qual uma mulher se banha, mãos de uma 
criança, cena de um homem que foge de um esqueleto e de um vampiro, uma 
aranha, uma ovelha morta com os órgãos retirados, uma mão que recebe um 
prego. A exibição de tais imagens adquire velocidade tanto lenta quanto rápida, 
acompanhada por um som desconcertante que aumenta seu volume e a própria 
tensão da expectativa pelo que está por vir. 

Tais imagens são referências aos assuntos abordados por Bergman em 
outros filmes: o projetor e sua projeção são, além de um recurso metalingüís-
tico, reflexões sobre a realidade e a ilusão – tanto que a imagem do desenho 
está invertida; A aranha representa Deus, como foi apontado em outro filme do 
cineasta, Através de um Espelho (1961); E a mão que recebe um prego remonta 
ao legado cristão e à crucificação. Na verdade essas são relações que podem ser 
estabelecidas de acordo com a filmografia de Bergman, embora o desconheci-
mento de suas obras não impede com que o espectador faça associações com 
as seguintes idéias: morte, religião, medo, sexualidade, ilusão. Se a sucessão 
das imagens parece não ter ligação é porque refletem a existência destas idéias 
no inconsciente do homem e a forma como estão disponibilizadas na mente, de 
maneira confusa, desordenadas, prontas a vir à tona. E é neste desamparo que 
o espectador é jogado. A partir de um momento a câmera se fixa a um menino, 
também deitado em uma maca. A impressão é a de que ele está morto, mas o ba-
rulho de um telefone e de uma goteira o despertam. Ele se levanta, mira os olhos 

2 Tradução: Um homem 
escolheu o cinema para 
expressar seus pensamen-
tos sobre a vida e a morte, 
a juventude e a velhice, 
a mulher, o amor ou o 
matrimônio, como sobre 
alguns problemas espiri-
tuais que lhe preocupa. 
Deste modo, adotou uma 
atitude interrogativa frente 
ao mundo em que vive. O 
feito de que tais preocupa-
ções sejam transmitidas 
através das exigências de 
uma estética não conta 
como significação ética, e 
é aí onde reside precisa-
mente o interesse atual da 
obra de Bergman.
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para a câmera e passa suas mãos também nesta direção. Daí, a profundidade 
de campo vem como recurso para introduzir o espectador na história. O garoto 
desliza as mãos sobre uma imagem sem nitidez, mas que permite identificar a 
fusão de dois rostos de mulheres. 

Até este ponto reina ainda o desamparo. Não há informações, não há 
definições, nem personagens. Entretanto o ambiente muda. A câmera em plano 
geral aguarda a entrada de Alma, a enfermeira psiquiátrica do hospital, na sala 
da médica. Nessa cena um jogo de câmeras marca um diálogo que por si só não 
é feito por meio de palavras. Alma escuta atentamente o que a doutora (Marga-
retha Krook) diz: ela deve cuidar de Elisabeth Vogler, uma atriz que durante a 
encenação da peça Electra ficou em silêncio por mais de um minuto e a partir 
daí se isolou em um estado de incomunicabilidade que dura três meses. Neste 
percurso de explicação do caso de Vogler, a câmera alterna um close em Alma 
e a voz da doutora ao fundo, depois as costas de Alma e a médica desfocada, 
close nas mãos da enfermeira – o que se em palavras ela não expressa, nas 
mãos podem muito bem corresponder à ansiedade perante o desafio - e foco na 
doutora, que desta vez aparece nítida, sentada em sua mesa. Só a doutora fala. 
A expressão facial de ambas é a mesma.

O que chama a atenção para o filme é a própria questão da saúde mental de 
Vogler. Suas condições físicas e mentais estão em ordem e ela não teve nenhuma 
reação histérica, logo, seu caso não é de doença mental, como o próprio conceito 
acima já discutido, e nem preenche requisitos de sintomas orgânicos que justifi-
quem sua estadia no hospital psiquiátrico. Seu único problema é não se comuni-
car. É a partir deste elemento do filme que se começa a criar um nó, pois se não há 
um diagnóstico científico para o caso da atriz. O que afinal ela tem? 

Alma faz o primeiro contato com Elisabeth e novamente a questão do di-
álogo é colocada. Desta vez, só a enfermeira fala e logo se apresenta como um 
indivíduo bem definido: 25 anos, formada há dois anos, noiva – informações que 
refletem os pontos que constituem a vida da personagem e que ela julga mais 
importante: o trabalho, o casamento e a família. Nesta cena, não há mudanças 
de planos e sim um plano geral que abarca Elisabeth e Alma e demonstra um 
aspecto diferente da cena anterior. Se antes não havia fala da enfermeira somen-
te sua compreensão, no contato entre Alma e a atriz não há nenhum esboço de 
assimilação das coisas ditas pela profissional. Elisabeth permanece intacta, sem 
mudar a expressão do rosto, como algo sem vida.
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Alma tenta novamente um contato, que desta vez é mais próximo. Ela con-
versa o que acredita que Elisabeth quer saber, o que na verdade é o que a própria 
enfermeira quer. Nesta cena também não há jogo de planos, apenas um plano 
médio que visualiza as duas mulheres, deixando claro suas posições (o vestuário 
conta): paciente e enfermeira. Alma faz uma declaração que depois se arrepen-
de, mas que é uma peça importante na associação entre loucura e arte. Ela diz 
“acho que a arte é muito importante na vida das pessoas, principalmente para quem 
tem problemas”. Tal expressão é muito interessante, pois primeiro coloca a enfer-
meira numa posição de ser aquém dos problemas, afinal, ela é noiva e formada, 
vive uma vida completa e feliz. A arte, no caso, seria um instrumento de cobrir a 
lacuna que algumas pessoas têm, seja porque não são saudáveis, organicamente 
falando, ou porque não possuem um projeto de vida concretizado, como ela tem. 
Outro aspecto que passa despercebido por Alma é que ela não enxerga o quanto 
a loucura (que ela resume como problema a ser tratado) e arte se relacionam, na 
medida em que muitas vezes são os anseios, angústias, a busca pela abstração 
total, pelo anormal, pelo confuso, é que move a arte.

Após essa fala, Elisabeth fica sozinha no quarto, ao som de uma música 
erudita de tom melancólico que sai de um rádio. Seria a arte capaz de ajudar a 
própria artista a resolver seus problemas? O clima de desolação e ao mesmo 
tempo de impotência é construído a partir do close no rosto de Elisabeth e do 
escurecimento gradativo da tela, enquanto a atriz permanece com o olhar imó-
vel em direção ao rádio. Esse momento do “nada” é também uma tentativa de 
mergulho na mente e na loucura de Elisabeth. A atriz é inacessível não só para a 
enfermeira como também para o espectador. A identificação com a personagem 
neste momento é um ato difícil, pois seu mutismo, sua falta de expressão e o 
olhar desolador formam uma barreira impossível de se transpor. É nesta ina-
cessibilidade de Vogler que inicialmente se instala a loucura. A escolha por não 
falar, por não recorrer à linguagem - o bem mais importante do homem - cons-
truir um mundo no qual as relações sociais simplesmente não existem (pois não 
há comunicação), se fechar para o seu próprio conflito e nele se mover, é uma 
experiência de loucura. 

Mas ao mesmo tempo em que a loucura está inserida dentro da persona-
gem, ela também está no mundo. Quando Elizabeth está no quarto de hospital, 
assiste na televisão imagens de uma manifestação de rua, no qual um homem 
atira fogo ao próprio corpo. Tem-se a primeira reação, de espanto, da atriz no 
filme, uma reação diante da morte. Daí se estabelece uma relação entre loucura, 
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mundo e morte: a loucura não está somente dentro da pessoa, mas envolta, no 
ambiente, nos momentos de desequilíbrio no qual a violência impera, no esque-
cimento dos outros em detrimento do interesse pessoal, na violência contra o 
próprio corpo. A iminência da morte que acompanha o homem, este medo cons-
tante que persiste desde os primórdios da civilização e que na Idade Média se 
tornou mais potente, aqui, em Persona, também se mostra presente na medida 
em que remete não só na aceitação natural de sua existência, mas ao poder eli-
minar ou ter poder de decisão em determinados tipos sentimentos.

Para Elisabeth o maior drama está em buscar ser e não parecer ser, em 
resolver a dicotomia entre o que se é com os outros e o que se é realmente. A 
doutora destrincha o que leva a paciente agir assim: sua insatisfação de não 
ser o que é e não expor o que lhe é próprio, até mesmo o nada. Desta forma, o 
silêncio, a incomunicabilidade se transforma num instrumento de recusa ao in-
terpretar esta persona, de usar a máscara que o homem utiliza em suas relações 
sociais. Daí o título do filme. 

Como seu nome [persona] revela, ela é uma simples máscara da psique 
coletiva, máscara que aparenta uma individualidade (grifo do autor), pro-
curando convencer aos outros e a si mesma que é uma individualidade, 
quando, na realidade, não passa de um papel, no qual fala a psique co-
letiva. [...] No fundo, nada tem de real; ela representa um compromisso 
entre o indivíduo e a sociedade, acerca daquilo que alguém parece ser: 
nome, título, ocupação, isto ou aquilo. (JUNG, 1987, p.32) 

Como atriz, Elisabeth está acostumada a interpretar papéis, entretanto, 
interpretar o que se quer ser porém não é torna-se o papel mais marcante e 
trabalhoso de sua vida: bela, jovem, talentosa, só lhe falta a maternidade. E é na 
tentativa de encarnar o papel de mãe que ela entra em colapso, pois isto não lhe 
pertence, não é um sentimento que lhe provém nem do mais fundo de sua alma. 
Tanto que desejou a morte do filho enquanto esteve grávida e em seu nascimen-
to. Sentimento de culpa por não conseguir assumir este papel? Sim, mas também 
o sentimento de angústia por simplesmente não poder viver livre socialmente 
sem este dom materno. Entretanto não é somente Elisabeth que usa a máscara, 
Alma também, como descreve Jung ao falar sobre a presença da persona:

Em benefício de uma imagem ideal, à qual o indivíduo aspira moldar-se, 
sacrifica-se muito de sua humanidade. Indivíduos desse tipo, extrema-
mente pessoais (grifo do autor), costumam ser muito sensitivos, já que é 
tão fácil ocorrer-lhes algo que traz à consciência certos detalhes indese-
jáveis de seu verdadeiro caráter (“individual”)3

3 Ibidem., p. 32.
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Afinal, a enfermeira desde o início impõe e representa o seu papel: a mu-
lher que tem uma profissão e a noiva que vai constituir uma família e aceita isso, 
pois está predestinado a ela com toda a segurança. Mas o papel rígido e perfeito 
que construiu está prestes a entrar em colapso quando as duas mulheres se 
instalarem na casa de veraneio. Este ambiente fica em uma ilha, isolada de tudo, 
o que confere também um grau de presença da loucura. O confinamento em um 
lugar afastado, cercado pelo mar, representa um corte na comunicabilidade en-
tre o homem e sociedade. Ao longo do filme não há contato direto com o mundo: 
Elisabeth escreve uma carta para a doutora, mas não se sabe se Alma realmente 
fez a entrega visto que leu o escrito e ficou decepcionada. O marido da atriz apa-
rece em uma cena do filme, mas não se sabe se tudo não passou de um sonho. 

Outro aspecto do isolamento na ilha: se na Idade Média os loucos eram 
deslocados para terras desconhecidas, em Persona primeiramente ocorre uma su-
perficial distorção. Uma pessoa “normal” e uma pessoa “problemática” são levadas 
para o ambiente distante. Ora, a idéia de que a loucura permeia todos os lugares 
e que está presente em todos nós é dado justamente por esse deslocamento das 
duas personagens. Embora uma aparente ser completamente sã, é neste local de 
exílio que ela descobre e revela que nem tudo em sua vida é tão certo e rígido 
como quer que seja. Logo, tanto para Elisabeth como para Alma, a ilha é o instru-
mento de contato mais profundo e direto com a própria loucura, é o instrumento 
que promove a comunicação entre a persona e o que se é realmente.

Retornando ao filme, o clima inicial na casa é de harmonia e tranqüilida-
de. Vogler permanece em silêncio absoluto, restando a Alma apenas falar: do 
que pensa sobre as coisas do dia-a-dia, da vida e de seus segredos. Por con-
seguinte, na medida em que o filme desenvolve-se, a enfermeira passa a ser 
o centro das atenções com as suas histórias. O espectador até se esquece de 
que quem precisa de ajuda para se tratar é Elisabeth. E é a partir disso que as 
posições são trocadas em Persona. Alma se torna paciente, objeto de análise, 
enquanto Vogler, na sua distância muda ouve pacientemente as alegrias e an-
gústias sofridas pela companheira. 

A partir daí não é mais Elisabeth a pessoa quem recebe cuidados e 
sim a enfermeira. Esta troca de posições é muito bem definida pela própria 
posição da câmera nas cenas: sempre Alma está em primeiro plano, seja de 
costas ou de frente, enquanto Vogler está atrás quieta, analisando, como se 
ali iniciasse uma terapia. Tal idéia fica evidente quando as duas estão num 
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quarto e Alma sentada na cadeira começa a falar sobre uma orgia da qual 
participou e de seu respectivo aborto. 

Nesta cena, Alma está em primeiro plano sentada, enquanto Vogler está 
sentada na cama com o olhar fixo e um dos braços sobre o joelho: é como se esti-
vessem em um consultório de psicologia ou psicanálise. A atriz observa e escuta 
com atenção o que a enfermeira diz. Esta conta tudo o que lhe é mais vergonho-
so e que certamente não teria coragem de contar para ninguém. Neste ponto a 
loucura se dissipa de uma para outra. Ela não pertence apenas a Elisabeth, mas 
a Alma também, pois a culpa e o pecado perpetuam a agonia da personagem e 
esta, ao invés de lhe dar com isso, esconde tais elementos. E quando estes sen-
timentos vêm à tona, a crise se instaura. 

A personalidade definida e concreta de Alma se abala na medida em que 
a profissional revela seu fascínio pela identidade de Elisabeth, demonstrando a 
vontade de ser a atriz. Alma fica apaixonada pelo que a atriz é: bonita, talentosa, 
forte e livre. Atributos que no fundo a enfermeira não enxerga em si. Se até aí 
o espectador está confuso entre quem tem “problemas”, a situação se complica 
ainda mais, porque a seguir se tem uma das duas cenas mais emblemáticas de 
Persona: Vogler vai até o quarto de Alma, esta se levanta, as duas ficam próximas, 
a atriz passa a mão sobre os cabelos da enfermeira. As duas olham para a câme-
ra, aproximam seus rostos como se fundissem em uma só pessoa. De fundo, um 
barulho semelhante ao de apito de um navio. Sim, neste momento o espectador é 
convidado e desafiado, pelo próprio olhar das personagens diretamente voltado 
para a câmera, a descobrir quem é quem na história4 e a sobreviver sã a esta 
loucura que o filme oferece a experimentar.

Alma passa a ficar confusa com as coisas que acontecem na casa e na ten-
tativa de entender a mente de Vogler, lê escondido a carta escrita por Elisabeth à 
doutora. A enfermeira descobre que tem sido objeto de análise da atriz e se frustra 
por ter revelado sua essência, de ter se exposto sem a máscara ficando suscetível 
a todo tipo de julgamento (afinal o que mais se faz com um objeto de análise não é 
o julgamento?), são fortes. Após conflitos entre as duas personagens o filme chega 
ao seu clímax: a conversa frente a frente entre Alma e Elisabeth. Nas mãos, a atriz 
esconde a foto do filho. É hora então de desvendar o que ela esconde. A câmera 
foca no rosto de Vogler, enquanto a voz de Alma narra o porquê do mutismo. Eli-
sabeth era uma atriz de sucesso, jovem e bonita. Mas lhe faltava a maternidade. Ao 
querer ser mãe ela reconhece que este papel era impossível de se interpretar, pois 

4 um detalhe interessante 
é que as personagens 
passam a vestir roupas de 
mesma coloração
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lhe faltava amor, apego e instinto materno. A criança nasceu e o único sentimento 
que possuiu foi o de nojo. Na medida em que Alma vai contando esta trajetória 
da atriz, a câmera fica de frente ao rosto de Vogler, registrando três expressões: a 
agonia de representar na gravidez, o ódio pelo filho que nasceu e por fim a repulsa 
camuflada. Neste último plano, a metade do rosto da atriz está iluminada, o que 
sugere que o lado claro é o da representação, da interpretação, o lado escuro é o 
dos desejos incontroláveis e sentimentos repugnantes que moralmente ela não 
deveria sentir, por isso esconde.

Novamente a cena se repete. Agora pelo ponto de vista de Alma, partindo 
do close da câmera em seu rosto. A história é repetida, mas o jogo de luz é con-
trário. Metade do rosto está iluminada e depois fica completamente claro. Se em 
primeiro momento a enfermeira conta um fato que não lhe pertence, agora en-
quanto fala a impressão é de que ela toma posse da história passa então a encarar 
como fosse sua – será a culpa pelo aborto que causou esta apropriação? Afinal, 
ela também recusou o próprio filho, logo o papel de mãe. A partir daí as posições 
se restabelecem. Alma volta a trajar seu uniforme de enfermeira e Elisabeth volta 
à cama, com seu traje de paciente. Ao amparar a atriz, Alma pede que a paciente 
repita a palavra “nada”, que com dificuldade é atendida. Nada... Anulação do que 
foi vivenciado até o presente instante? Anulação da própria pessoa? A palavra pro-
ferida fica solta no espaço, ora aliando-se à interrogação, ora às reticências.

Assim chega o final da história. Alma vai embora da ilha. O close na estátua 
de Electra no momento em que a enfermeira está indo e a cena de Elizabeth em 
um estúdio de cinema pode sinalizar que a encenação, a interpretação continua. A 
sensação que fica é o nó, o desamparo. Nenhuma resposta é dada e não se sabe o 
destino de Elisabeth, nem se Alma continuou a viver a vida pacata de antes. Desta 
forma, a loucura em Persona se esvai da tela para o espectador, pois a dúvida não é 
sanada. Compreende-se então que partindo dos elementos do cinema moderno e 
da alta carga de reflexibilidade dos temas abordados, a loucura neste filme abarca 
não só as personagens, mas todo o ambiente e também o espectador. Entretanto, 
esta loucura não é a de sintomas físicos e de distúrbios da mente. Ela se insere num 
contexto amplo do próprio caos psicológico que o homem convive: a constituição 
de uma identidade, o medo da morte e o difícil conflito entre ser e não ser. Guido 
Bilharinho expressa a situação complexa da condição humana em Persona:

Na verdade, são duas individualidades em confronto, com desvantagem 
para a enfermeira, talvez por ser a única a arriscar-se, já que a rejeição 
ao diálogo e mesmo à pura manifestação verbal de seu sentir e pensar 
erigem-se em escudo protetor da atriz, que, ao segregá-la, preserva-a em 
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sua inteireza, tornando-a incólume às pressões externas. Pode-se, porém, 
ter leitura diversa desse entrechoque. De que a demonstrada fraqueza da 
enfermeira não seria sinal de fragilidade, mas aspecto ou expressão nor-
mal da condição humana. Fraca seria (ou é) a atriz, que para se amparar 
e não sucumbir de vez, revelando a sua timbieza, esconde-se atrás do 

mutismo como simples meio de defesa. (BILHARINO, 1999, p.38)

Determinar que uma expõe sua fraqueza e outra não é excluir a caracte-
rística inerente de qualquer ser humano: a insegurança. Ambas procuram uma 
forma de defesa no mundo, seja constituindo uma imagem de mulher trabalha-
dora, apegada à moral, seja se excluindo deste mundo por meio da recusa da 
fala. Ambas vestem máscaras, mesmo acreditando que não. No convívio social, o 
jogo de interesses, a construção das relações se dá principalmente porque é ofe-
recido ao outro uma imagem que este se identifica ou não. Elisabeth e Alma vi-
vem à suas maneiras a própria loucura de suas existências. Ambas, inconsciente 
ou não, sabem que a loucura não está apenas no mundo a fora, nas guerras, nas 
manifestações ou até mesmo na execução máximas dos desejos, mas também 
dentro delas. Cabe a cada uma a forma de agir diante de sua própria loucura. E 
cabe ao espectador refletir como age diante da sua também.

Conclusão

A partir da análise de Persona tem-se a conclusão de que o cinema moder-
no abraça a loucura no sentido psicossocial, pois tendo em vista as característi-
cas dessa vertente e a complexidade da forma e dos temas que imprime em seus 
filmes, a loucura não poderia deixar de ser abordada nesta sintonia. Tanto que 
sua representação se dá na confusão das identidades das personagens Elisabeth 
Vogler e Alma, e na incomunicabilidade.

Assumir uma máscara é um ato de loucura, pois objetiva-se criar uma 
imagem em prol da convivência social, ao mesmo tempo em que se eliminam 
elementos da individualidade. Mas não aceitar tal ação é recusar o que é inerente 
e vital do homem: as relações sociais. Nesta relação das identidades e máscaras, 
a ilha se transforma no retiro tanto de incomunicabilidade com o mundo como 
de comunicabilidade com o íntimo, o que não deixa de refletir questões de âm-
bito universal: o medo da morte, a violência e a fragilidade do homem. Daí este 
pé no imaginário da loucura que se carrega durante longos anos, no sentido de 
ser algo incerto, estranho, porém fascinador. Permeando essa reflexão está a 
arte. Em Persona, ela é fundamental para a vida do homem e constitui-se num 
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instrumento de revelação: a interpretação não é algo propriamente do teatro ou 
cinema é do homem também.

Em Persona o espectador entra no jogo: observa com atenção tudo o que 
ocorre, tenta entender o que se passa na cabeça das duas personagens e definir 
quem é o louco da história, e por fim acaba por refletir sobre si mesmo, pois a 
loucura se consolida como o ponto de liberação das agonias do homem, dos 
principais temas que o aflige. Ela é o meio de reflexão. E por ser tão complexa 
a forma de abordagem do assunto, o que fica para o espectador é o desamparo, 
desamparo de nunca esperar por respostas prontas. 
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Resumo
Esse artigo discute a relação entre suporte, material e método na modelagem de 
roupas para a construção de objetos vestimentários1. Relata processos de uma 
proposta de ensinoaprendizagem de modelagem de tecidos utilizando pedras e 
os contrasta com registros de atividades de modelagem de roupas desenvolvidos 
por Madeleine Vionnet, uma couturière francesa. O trabalho objetiva uma reflexão 
sobre esta experiência pedagógica para a construção de formas de vestir. O texto 
apresenta, ainda, uma análise parcial de dados coletados durante a pesquisa. 

Palavras-chave: suporte, material e método, modelagem, ensinoaprendizagem.

Abstract
the objective of this article is to discuss the relation between support, material 
and method in the modeling of clothes to build vestimantary objects. It confronts 
the process of a modeling activity of fabrics in stones, a teaching and learning ac-
tivity, with the modeling of clothes experimented by Madeleine Vionnet, a French 
couturière. This confrontations aims at a reflection on the experience as a peda-
gogical proposal of learning and teaching to the construction of ways to dress.
Keywords: support, material and method, modeling, Vionnet, teaching and learning.
Vieses de um caminho pedagógico.

A roupa, nossa segunda pele, ou primeira casa, desde que saímos do útero, 
contém o corpo, seu suporte. Ela é “a forma mais imediata – que se habita, e é o 
fator que condiciona mais diretamente o corpo, a postura, a gestualidade, a comu-
nicação e interpretação das sensações e o movimento” (SALTZMAN, 2004, p. 9). 
Podemos dizer que a roupa determina e é determinada pela forma.
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O processo de modelagem, que é um processo interpretativo, é também 
uma “abstração que implica traduzir as formas do corpo vestido aos termos da 
lâmina têxtil” (Ibidem, p. 85). Na modelagem, criamos uma relação entre o es-
quema tridimensional do suporte com um bidimensional que é o material, não 
só, mas quase sempre têxtil. A construção de formas em vestimentas implica, 
portanto, em recursos construtivos determinados por uma tomada de partido 
sobre o corpo suporte.

A modelagem de tecidos em pedra é uma proposta de iniciação em mo-
delagem de roupas desenvolvida com alunos de Modelagem Plana e Tridimen-
sional I do curso de Design de Moda da FAV/UFG. Para esta experiência selecio-
namos a pedra, o seixo dolomita, que é proposta como uma metáfora do corpo, 
suporte da roupa. Segundo Efland (2005), “as metáforas estabelecem conexões 
entre objetos e eventos aparentemente não relacionados” (p. 336). 

A pedra como uma metáfora do corpo pode ser explorada enquanto forma 
ou volume, pois enquanto objeto geométrico se apresenta em formatos ampla-
mente diversos, assim como acontece em relação ao corpo. Estática, rígida, com-
pacta (bloco), essa metáfora tem seus limites. Dentre eles, apontamos que a pedra 
não nos proporciona: 1. a densidade do corpo humano; 2. os volumes articulados, 
e 3. funcionalidade dos movimentos. Na densidade e na rigidez, se assemelha 
mais ao manequim, uma representação do corpo e, num certo sentido, também 
ele uma metáfora. Além das pedras, a proposta de modelagem em questão inclui 
outros materiais, ou seja, o murim, material têxtil, linha, agulha e tesoura. 

A proposta estrutura-se em diferentes etapas sendo que primeiramente 
os alunos/as são informados sobre esta pesquisa e respondem a um questioná-
rio inicial (QI) que levanta suas noções de modelagem. Em seguida, o/as alunos/
as são convidados a se envolverem na experiência de modelagem propriamente 
dita, sem orientações prévias sobre como, ou o quê fazer. Eles são estimulados 
a usar seus recursos intuitivos, experimentar possibilidades e olhar cuidadosa-
mente para as pedras e os materiais disponíveis. Na terceira etapa da proposta, 
depois da modelagem, eles participam de uma entrevista semi estruturada a qual 
denominamos ‘sessão reflexiva’ (SR) e, finalmente, respondem a um questioná-
rio final (QF). Este questionário solicita dentre outras questões, que os/as alunos/
as registrem suas impressões sobre as formas como perceberam e escolheram 
a pedra, além de uma reflexão sobre a participação de cada um na atividade, 
dando-lhe sentidos e significância.

como SENAI-GO (de 1999 
a 2003) e UFG (de 1998 a 
2000). Atualmente é do-
cente no Curso de Design 
de Moda da FAV/UFG e 
mestranda no Programa 
de Pós-Graduação de 
Cultura Visual. 

1 Nominação que tenho 
usado para designar os 
artefatos produzidos na 
atividade.
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A proposta objetiva levar os/as alunos/as a experimentar e refletir sobre 
as relações entre o suporte (corpo/pedra), o material e o método na modelagem 
de roupas. Propõe uma experimentação e uma reflexão sobre a relação entre a 
percepção da morfologia do suporte (corpo/pedra), as propriedades do material 
e suas possibilidades para a construção de formas de vestir ou, como temos cha-
mado, para a construção de objetos vestimentários. 

Uma vez que esse trabalho investiga as percepções e sentidos dos sujeitos da 
pesquisa nesse caso os/as alunos/as participantes da disciplina supracitada, turma 
2009/2 a abordagem metodológica que orienta a concepção da atividade e a análise 
em questão é qualitativa. Essa metodologia nos permite trabalhar em cenários natu-
rais (CRESWELL, 2007), neste caso, a sala de aula, local onde a experiência ocorre. 
Os dados de maior interesse para a pesquisa são aqueles que nos levam a uma 
concepção interpretativa que nos ajude a compreender – expor formas coerentes de 
explicar - o fenômeno/experiência sob investigação. Segundo Creswell, 

[a] pesquisa qualitativa é uma pesquisa interpretativa, com o investiga-
dor geralmente envolvido em uma experiência sustentada e intensiva 
com os participantes (2007, p. 188).

Os dados com os quais a pesquisa qualitativa trabalha são variados e po-
dem incluir registros fotográficos, diários de campo, gravações de conversas, 
entrevistas e grupos focais. Nesse artigo, utilizamos parte dos registros escritos 
pelos/as alunos/as, o registro da sessão reflexiva (SR) e as fotos dos objetos pro-
duzidos ao final da experiência.

Pretendemos, nesse trabalho, realizar uma discussão sobre a seguinte 
questão: Que percepções e sentidos os/as alunos/as podem construir a partir 
dessa experiência de modelagem de tecidos em pedras? Propomos a discussão 
confrontando o processo de modelagem de Madeleine Vionnet com os depoi-
mentos dos/as alunos/as participantes. A razão para esta escolha é o fato da 
criadora em questão trabalhar diretamente o material sobre um suporte rígido 
como a pedra, o manequim para a criação de formas de vestir.

Vieses de Madeleine Vionnet

Madeleine Vionnet foi uma couturière, estilista, que trabalhou em Paris 
no período do entre guerras. Seu trabalho até hoje instiga análises e serve 
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de referência, não só pelo estilo e qualidade da couture2, mas também pela 
originalidade de seu processo de construção de roupas. Seu nome está no 
centro de um debate em torno da autoria da criação do corte viés, negada por 
uns (MORINI, 2006) e creditada por muitos historiadores (SEELING, 2000) da 
moda. Um grande número desses estudiosos de moda lhe atribuem a criação 
de uma nova técnica de construção de roupas: a expansão do corte viés na 
construção de toda uma peça de roupa, como o vestido por exemplo, e não 
apenas em peças íntimas ou em detalhes de roupas como vinha sendo usado 
desde o século XVIII. 

As técnicas de costura predominantes naquele momento e contexto, o 
da couture francesa, se baseavam em elaboradas construções de roupas, que, 
apesar de algumas tentativas consideráveis de desestruturação de suas formas 
ainda eram, predominantemente, estruturadas no corpo de modo a reproduzi-
-lo e a constringi-lo (FIG. 1/1). Vionnet abandonou a escola aos 11 anos de idade 
para buscar o conhecimento necessário ao ofício de couturière trabalhando em 
renomadas maisons3 de alta costura francesas e, certamente, dominava muitas 
dessas técnicas. Ela rompeu com as regras estabelecidas, no fazer e refazer da 
experiência empírica, buscando uma forma de vestir que libertasse, ao mesmo 
tempo, material e suporte (FIG. 1/2).

Vionnet não projetava seus modelos em desenhos, nem usava os ins-
trumentos tradicionais da modelagem4 na realização das formas de suas rou-
pas (MORINI, 2006). Ela executava seu trabalho diretamente no tecido e so-
bre um corpo específico, um suporte que era um manequim de madeira de 
80 cm de altura (FIG. 1/3). Este manequim de artista, de forma humana e com 
articulações, tinha medidas e proporções que não correspondiam a tamanhos 
reais, mas a um esquema proporcional idealizado. Conforme assinalamos an-
teriormente, o manequim é também uma metáfora do corpo, como a pedra na 
atividade em estudo. 

Este suporte é uma idealização do corpo já que não corresponde às pro-
porções reais da figura humana, mas a uma estilização do corpo. Sobre esse ma-
nequim Vionnet construía uma miniatura do modelo definitivo e, não imitando 
as linhas exteriores, ou uma transposição figurativa do corpo, apenas o usava 
“como sustentação de planos geométricos que, através de suas conformações, 
construíam sólidos complexos e perfeitos” (Ibidem, p. 212)5.

2 Segundo Andrade (2008, 
nota 46, p. 33), “couture 
é um termo usado para 
distinguir o metier em que 
trabalham as/os coutu-
riers, aqueles que coman-
dam o aspecto criativo de 
uma empresa que produz 
artigos de vestuário de 
luxo, especialmente, mas 
não somente, voltados ao 
público feminino”.
3 Maison, em francês 
significa casa ou mansão, 
mas muitos usam para 
dar um charme a mais em 
estabelecimentos mais 
chiques, como rede de 
lojas e/ou grifes famosas.
4 Instrumentos da mode-
lagem geométrica como 
o papel, o esquadro, a 
régua, o compasso, etc.
5 Nesse artigo essa autora 
foi traduzida por Maristela 
Novaes.
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As roupas criadas pela couturière eram “formas dinâmicas obtidas atra-
vés de medidas e das proporções harmônicas da figura humana” (Ibidem). Seu 
ponto de partida era a forma final concebida em seu imaginário e desenvolvida 
até a obtenção do sistema de construção. Para Morini (2006, p. 211), esse era 

Um procedimento arquitetônico, típico de quem raciocina em termos tri-
dimensionais sabendo, porém, que cada volume se desenvolve através 
de superfícies e que o tecido é uma superfície. 

Seu partido era a libertação do corpo da mulher e do tecido (material) às cons-
trições que vinham lhes sendo impostas pelos modos de concepção da roupa no sé-
culo XIX. É um partido que não muda a silhueta do corpo, mas apenas a magnífica. 
Esse suporte favorecia o trabalho de libertação do tecido em relação ao corpo, pois 
sendo um objeto duro e rígido não permitia a penetração do alfinete para a fixação 
do tecido no suporte como acontece com o manequim de costura. Na atividade de 
modelagem de tecidos em pedras reforçamos esta relação entre o material e o su-
porte: o tecido está livre, ele apenas se apóia na pedra como as roupas de Vionnet 
que, primeiro se apóiam no suporte manequim e, posteriormente, no suporte corpo.

A relação da matéria com o suporte era determinante no trabalho da cou-
turière, pois para Vionnet “um tecido que cai livremente sobre um corpo era um 
espetáculo harmonioso por excelência”6 (Apud. MORINI, 2006, p. 210). Esse proce-
dimento é considerado por Morini (Ibidem, p. 210) 

FIG. 1: Da esquerda para a direita: 1 - Corset c.1893. Fonte: Néret, 1998, p. 59. 2 - Vestido de Vionnet inspirado no classicismo grego. Seeling, 
2000, p. 70.3 - Madeleine Vionnet trabalhando em 1934. Fonte: Seeling, 2000, p. 70. 

6 Segundo Morini (2006, p. 
223), “de uma entrevista 
publicada em “Marie Clai-
re”, maio, 1937”.
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Como aparentemente contraditório, se pensamos que o tecido era corta-
do respeitando rigidamente a sua textura geométrica e, segundo percur-
sos que nada têm a ver com a anatomia da mulher.

Suas roupas, sem os recursos construtivos da corseteria e da alfaiataria 
(estrutura e armações) não eram, portanto, auto-estruturadas, mas só sobre o 
corpo se transformavam em objetos tridimensionais com a elasticidade do viés7. 

Contrastar a direção do tecido usando-o no viés significava encontrar-
-se diante de comportamentos da matéria absolutamente imprevistos em 
fase de entrelaçamento (tessitura), sobretudo em dilatação natural na 
direção diagonal de caída. Esta deformação estrutural era estudada do 
ponto de vista físico e podia ser acelerada e direcionada com instrumen-
tos mecânicos, para controle do resultado final (Ibidem, p. 213).

O trabalho com o corte na diagonal apresenta ainda outros aspectos, pois 
varia segundo a matéria e o entrelaçamento dos fios, de modo que cada tecido 
tem seu caimento. Segundo Chapsal8 (Apud MORINI, 2006, p. 213) esse

modo de “cair” forma pregas, godês, relevos, etc. com os quais o coultu-
rier deve se haver. Seja para “andar no sentido do tecido” (sic), seja, ao 
contrário, para contrastá-lo.

O relacionamento tradicional entre a vestibilidade da peça e o modo pre-
dominante de cortar o tecido, para confeccionar uma roupa inteira, foi rompido. 
A vestibilidade no trabalho de Vionnet era coerente com a tridimensionalidade do 
corpo. Apesar da rigidez do suporte e das limitações de seus movimentos articula-
res, as questões de vestibilidade (antropometria e ergonomia) estavam colocadas e 
foram superadas por técnicas de construção de roupas, até então, inéditas.

Caminho das pedras: descobrindo formas de modelar

Esta análise preliminar considera os dados colhidos com os questionários 
inicial (QI) e final (QF), além das questões da sessão reflexiva (SR). O questioná-
rio inicial (QI) apresenta as seguintes questões: 1. O que você entende por mode-
lagem de roupas?; 2. O que é fundamental para a atividade de modelar roupas? 
e 3. Como é o processo de modelar roupas? 

O questionário final (QF) propõe quatro perguntas abertas que também 
visam criar um espaço para que os/as alunos/as possam manifestar sua compre-
ensão individual sobre o processo: 1. O que esta atividade significou para você? 

7 O corte em viés significa 
usar o tecido na diagonal 
em relação às coordena-
das cartesianas de trama e 
urdume.
8 CHAPSAL, Madeleine. 
La Chair de la Robe. Paris: 
Editions Fayard, 1989. P. 
60-61.
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2. Comente sobre os elementos fundamentais da atividade de modelar roupas; 3. 
Que relação você vê entre o processo de modelagem de roupas e a experiência 
com as pedras? 4. Qual o objetivo desta atividade? 

A sessão reflexiva (SR) é uma entrevista semi-estruturada com as seguin-
tes questões: 1. Como vocês nominam essa atividade? 2. Por que você escolheu 
essa pedra? 3. Por que você fez dessa forma, e, quais os recursos que você usou? 
4. Se vocês tivessem que fazer essa experiência com alguém, o que seria co-
mum? 5. O que essa experiência lhe ensinou para a compreensão da modelagem 
de roupas? 6. Que conexões você faz da experiência com o seu conhecimento 
preliminar? 7. Quando você olha para as pedras o que lhe chama a atenção? 

Analisando as respostas registradas através desses instrumentos, obser-
vamos que a pergunta O que você entende por modelagem de roupas? leva os/as 
alunos/as a demonstrarem uma idéia pouco flexível do processo de modelagem. 
Eles respondem, por exemplo (utilizamos nomes fictícios para assegurar o ano-
nimato dos participantes): 

[1] Beija-flor QI/P3 - Desenvolver um croqui, colocar as medidas no pa-
pel, colocar esse molde em cima do tecido, cortar e depois costurar.

[2] Lolozinha QI/P3 - Criar, medir, traçar no papel ou direto no tecido, 
cortar o tecido para depois disso costurar.

Tais concepções, conforme analisamos se alteram após a experiência. 
Quando respondem sobre o que a atividade significou para eles, essa observa-
ção fica evidenciada, como mostra o excerto abaixo 

[3] Lolozinha QF/P1 – Além de um desafio, uma surpresa com o resultado, 
pois sem nenhuma noção de modelagem consegui dar forma a uma vestimenta 
para um determinado objeto.

FIG. 2, da esquerda para a direita: objetos: 1. Txca, Beija-flor e Lolozinha, 2. Lóris e Moriely. Fonte: 
arquivo de Maristela Novaes.



1421

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

Nossa atenção se volta especialmente para a aluna de codinome Lolozinha 
que, explicitando sua concepção de modelagem, separa cada etapa da criação da 
modelagem fragmentando o processo em “criar, medir, traçar...”. Tal concepção é 
claramente orientada pelos princípios da modelagem geométrica9, minimizando 
e, até, esvaziando a relação entre suporte, material e método.

Outra observação preliminar desses dados que chama nossa atenção diz res-
peito ao reconhecimento dos participantes sobre a pedra como metáfora do corpo/
suporte. Exemplos dessa observação podem ser lidos nas seguintes respostas: 

[4] Lóris SR/P1 - E a nossa pedra parece um corpo humano, então a gente 
modelou ela, sem saber as medidas dela fazendo uma pessoa deitada, 
cintura, decote, peito e tudo.

[5] Txca SR/P5 - Igual a pedra do The Pedro é meio gordinha, você não 
vai colocar um tubinho numa pessoa mais gordinha, até porque ela vai 
se sentir meio assim né, pensa uma roupa colada numa pessoa que pela 
sociedade não tem o corpo pra usar aquela roupa, então você tem que 
respeitar as formas da pedra e da pessoa que vai usar aquela determi-
nada roupa.

Entretanto, ver a pedra como uma metáfora do corpo não é uma condição 
que todos os participantes registram. Alguns desenvolvem um olhar – até minu-
cioso - para o suporte, registram detalhes sobre suas propriedades físicas, res-
peitam a diversidade de formas que a pedra oferece, mas não a vêm como uma 

FIG. 3, da esquerda para a direita: objetos: 1. Guininha e Pritty, 2. Baby e Heloisie. Fonte: arquivo 
de Maristela Novaes.

FIG. 4, da esquerda para a direita: objetos: 1. Guininha e Pritty, 2. Baby e Heloisie. Fonte: arquivo 
de Maristela Novaes.

9 Adoto o termo modela-
gem geométrica, usado 
por Tecnicus ([1948?]) por 
sua expressividade, pois 
se refere a um partido 
projetual em que a repro-
dução da superfície do 
corpo, em um plano, em 
sua gênese de formação, 
parte de suas proporções 
e da geometria.
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metáfora do corpo. Mesmo quando alguma analogia é citada, a pedra, nessas 
situações, é vista apenas como um objeto, uma pedra. Essa diferença de olhar, 
de percepção e sentidos, fica evidente quando os/as alunos/as são solicitados a 
descreverem o processo, conforme mostramos abaixo:

[6] Pritty SR/P4 - A gente não cobriu muito não, a intenção era deixar 
encoberto mesmo porque a gente gostou da pedra e só, dar um volume 
atrás porque ta muito sem graça mesmo. Só.

[7] Lolita QF/3 – Tive que respeitar as formas da pedra, o caimento do 
algodão cru, e é a mesma coisa que eu deveria respeitar em uma mode-
lagem de roupas para pessoas.

Lolita [7] constrói uma relação entre a morfologia do suporte com o cai-
mento do material. Nesta construção, ela explicita o reconhecimento da impor-
tância desta relação entre os elementos na modelagem de roupas. As formas da 
pedra, o caimento do tecido, o respeito às características desses elementos são 
percepções que a aluna de codinome Lolita cria ao dar sentido à experiência de 
modelar sem, diretamente, conectar pedra e corpo. 

Sobre a relação da modelagem de tecidos em pedras com a modelagem 
de roupas os excertos abaixo demonstram que os/as participantes não têm difi-
culdade de visualizar certas semelhanças desses processos. O exemplo abaixo 
demonstra esta observação: 

[8] Madame X QF/P3 - Vejo semelhanças tanto nas etapas do processo 
de modelagem quanto na escolha da forma mais apropriada para a pe-
dra/corpo e a diversidade de criações no resultado final (que partiu dos 
mesmos recursos).

O comentário da aluna de codinome Madame X [8], aponta para a diver-
sidade de formas de criação de objetos vestimentários criados a partir dos mes-
mos recursos. Ela assinala um processo que inclui diferentes etapas e reforça o 
que poderíamos chamar de ‘autonomia criativa’ ao enfatizar a idéia de “escolha 
da forma mais apropriada para a pedra/corpo”. Outros depoimentos confirmam 
o comentário de Madame X, conforme reproduzimos a seguir:

[9] Virgínia QF/P – Depois do que foi explorado na aula, a relação é ba-
sicamente a mesma, o processo é o mesmo. O que muda, no caso, é o 
objeto, a pedra ao invés do indivíduo.

 [10] Lolita SR/P5 - E a gente... Olha o tanto de coisa que saiu diferente, 
a partir dos mesmos materiais. Supondo que todo mundo pegou só dois 
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pedacinhos de algodão cru, e uma quantidade “x” de alfinete, uma linha 
e uma agulha para cada um, saiu um milhão e meio de coisas diferentes.

[11] Baby QF/P4 - Facilitar a compreensão do que é modelagem e mostrar 
que se pode modelar sem utilizar materiais como: fitas, réguas, esqua-
dros...

A ‘autonomia criativa’ a que nos referimos é observada não apenas pelo 
“tanto de coisa” que resultou da proposta, mas, também, pela liberdade de esco-
lha em relação ao material a ser utilizado na modelagem. Assim, “fitas, réguas, 
esquadros” tornam-se úteis se, e quando, os construtores de roupas desejarem. 
Baby [10], codinome de uma participante, também registra um sentido que dá 
importância à proposta como experiência pedagógica, ou seja, sua eficácia para 
“facilitar a compreensão do que é modelagem”. Seu depoimento, ao descartar a 
fixidez de materiais para o processo de modelagem, vai além. Ele nos mostra que 
a proposta pode não apenas facilitar a compreensão do que é modelagem, mas 
abrir caminhos para compreender o que a modelagem pode vir a ser. 

Conclusão: vieses e caminhos com - e sem - pedras

Esta análise parcial mostra que método e processo são categorias expo-
entes, pois foram citados na maioria dos depoimentos. Os depoimentos confir-
maram que é possível, também para um iniciante, criar formas de construção 
– objetos vestimentários – pela observação atenta da morfologia do suporte, do 
comportamento do material, e da relação entre suporte, material e método. 

Os depoimentos também mostram que, de forma intuitiva, como fez Vion-
net, sem necessariamente depender de uma projeção prévia feita a partir do de-
senho, é possível realizar a modelagem. Eles mostram, ainda, que a modelagem 
não depende do uso de instrumentos tradicionais e que a construção de formas 
de vestir é aliada às escolhas pessoais, à autonomia criativa e à decisões apro-
priadas que relacionem suporte, material e método. 

Esta análise enfatiza, ainda, a função pedagógica da experimentação no 
processo de criação de roupas, objetivo que orientou a proposta de modelagem 
de tecidos em pedras. Entendemos que a proposta possibilita aprofundar e di-
versificar a percepção da morfologia do suporte (corpo/pedra), das propriedades 
do material e suas possibilidades para a construção de formas de vestir contri-
buindo com o processo ensinoaprendizagem da modelagem. 
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Resumo
Neste trabalho, serão propostas algumas reflexões sobre as funções internas 
da atenção para a produção de significados no cinema, a partir do espectador. 
Trata-se de um recorte de pesquisa sobre as relações entre filme e espectador, 
a partir de filme de João Bennio (1927 – 1984). Será levada em consideração a 
atenção na perspectiva de consonância e dissonância no cinema e teatro, tendo 
o espectador não apenas como receptor, mas, aquele que estabelece uma relação 
ativa, na interpretação e na construção de sentidos e significados nessa prática 
social que envolve o sistema cultural.

Palavras-chave: cinema, espectador, atenção, significados.

Abstract
In this paper, the main goal is to propose some reflections on the internal functions 
of attention for the production of meaning in cinema, considering the viewer. This 
is a part of a research about the relationship between movies and spectator, with 
focus on a João Bennio’s work (1927-1984). The category of attention is thought 
from the viewer, considering the relations with film and theater. The viewer will 
be considered not only as a receiver, but as active subject that builds relationships 
and assigns meanings, that social practice that involves the cultural system.

Key-words: cinema, spectator, attention, meanings.

Este artigo é um recorte da pesquisa sobre as relações entre o espectador 
e o filme, que tem como foco um filme João Bennio (1927 – 1984). O objetivo, 
aqui, é propor algumas reflexões sobre as funções internas da atenção para a 
produção de significados, no teatro e no cinema, a partir do espectador. 

A pesquisa envolverá a formação de um grupo de discussão, do qual 
tomará parte pessoas de diferentes faixas etárias, e formação, com diferentes 
graus de conhecimento da obra de João Bennio no cinema, variando entre nunca 
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ter visto nenhum filme, até ter conhecido o cineasta e acompanhado seus traba-
lhos com grande proximidade. Nas discussões, serão abordadas não apenas as 
questões técnicas cinematográficas da imagem em movimento, mas, as relações 
entre o espectador e o filme, nos diferentes modos de apreensão da narrativa, 
e de interpretação de seus elementos constituidores. O filme a ser projetado e 
discutido é Simeão, o boêmio1, realizado em 1969.

Imagem 1 – Cena do filme Simeão, o boêmio. 

Imagem 2 – Cena do filme Simeão, o boêmio.

1 uma produção cinema-
tográfica de 1969, dirigida 
por João Bennio, tem 
como cenário a cidade de 
Pirenópolis – GO. O filme 
é uma espécie de Romeu 
e Julieta do cerrado, a his-
tória é baseada num conto 
de Isócrates de Oliveira. 
Simeão, o boêmio, retrata 
as antigas brigas político-
-partidárias no interior 
de Goiás, mostrando os 
conflitos entre UDN e PSD 
e ainda dois jovens perten-
centes a famílias rivais 
ousam ter um caso de 
amor, cujo relacionamento 
será muito tumultuado. 
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João Bennio foi pioneiro na realização de filmes no cenário cultural de 
Goiás. Por essa razão, o debate sobre a cultura regional não pode deixar de to-
mar parte no trabalho, sem perder de vista que a tese do imperialismo midiático 
necessita de uma drástica reinstrumentalização na esfera contemporânea. Pri-
meiramente, é simplista imaginar um Primeiro Mundo ativo simplesmente im-
pondo seus produtos a um passivo Terceiro Mundo. Em segundo lugar, a cultura 
de massa global não tanto substitui a cultura local como coexiste com ela (...). 
Em terceiro lugar, a cultura de massa importada também pode ser nacionalizada, 
mobilizada para uso local... (STAM & SHOHAT, 2005, p. 396).

É de se ter em conta que as influências das dinâmicas globais sempre 
se fizeram sentir neste contexto. De alguma forma, João Bennio buscou, como 
outros realizadores também o fizeram, cada qual à sua forma, estabelecer rela-
ções dialogais nessa produção, formulando narrativas desde o seu ambiente de 
trânsito e tessitura de relações. Promovendo, em certa medida, uma reinstru-
mentalização, como sugere Stam e Shohat (2005), da hegemonia midiática, como 
parte do esforço necessário para se sair de posições mais passivas no consumo 
de narrativas produzidas pela indústria cinematográfica hegemônica. 

Não é de hoje que o cenário cinematográfico goiano vem tentando se con-
solidar, buscando modos de promover o do fomento das políticas de incentivo 

Imagem 3 - Cena do filme Simeão, o boêmio.
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para a produção cinematográfica regional. Realizadores locais reverberam, ainda, 
o sonho alimentado por João Bennio, no sentido de se alimentar produções cine-
matográficas com força de trânsito que rompam os circuitos domésticos, locais.

Homem originalmente do teatro, além do cinema João Bennio transitou em 
outras áreas, tais como rádio e televisão. Ainda que o teatro fosse considerado 
por ele como a grande arte de interpretar sentimentos de amplitude infinita, arte 
completa, a certo momento de seu percurso, foi inevitável a mudança de segmento 
artístico. Dificuldades financeiras o conduziram à indústria cinematográfica. 

Tendo em vista, exatamente, os trânsitos que ele passou a estabelecer 
entre o teatro e o cinema, são trazidos, à pauta deste artigo, alguns aspectos da 
atenção a partir do espectador, bem como as fronteiras que delineiam o teatro e 
o cinema não como barreiras inflexíveis, mas como caminhos paralelos que em 
determinados momentos se entrelaçam.

Espectadores: viajantes da vida e do sonho

Espectadores e realizadores de filmes situam-se no eixo para se pensar o 
cinema como prática social. Assim, considerando o exercício social consagrado 
ao cinema, o espectador tem lugar distinto nesta pesquisa. O público compõe o 
próprio cinema. Portanto, aquele que assiste ao espetáculo é percebido como par-
ticipante ativo na construção dos sentidos e significados da narrativa. As relações 
entre o espectador e o filme circunscrevem-se nos contextos sócio-culturais. 

O cinema induz à sensação da realidade, forjado pelo movimento sonori-
zado das luzes projetadas sobre a tela, ou o écran, tomando providências acerca 
da vida. As imagens não são estáticas e nem vistas apenas de um ângulo: a vida 
é pintada em relevo, em profundidade. O cinema dá corpo às coisas através do 
movimento. Se movimento é vida, podemos dizer que o cinema dá alma a tudo 
aquilo que anima, sendo assim, “o movimento é a alma do cinema, é a sua subje-
tividade e sua objetividade. Atrás da câmara, navegadora do tempo e do espaço, 
separa-se, até o infinito, o duplo trilho da vida e do sonho” (MORIN, 1997, p. 154).

A instituição cinematográfica está imbuída de imaginação, simbolismo e 
desejo que nos leva, espectadores, a processos de identificação e projeção nos 
identificar nos jogos e complexos mecanismos de nosso inconsciente. O fascí-
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nio, a ilusão e a magia fazem do cinema um território que desperta paixões e 
ocupa nosso imaginário. 

a imagem, o imaginado, o imaginário – todos esses termos nos levam a um 
item crítico e novo nos processos culturais globais: a imaginação como 
uma prática social, já não mera fantasia (...), já não mera contemplação 
(...), a imaginação passou a ser um campo organizado de práticas sociais, 
uma forma de trabalho e uma forma de negociação entre agências e pos-
sibilidades globalmente definidas. (...) A imaginação é, agora, um elemento 
central agências de toda natureza, ela própria um fato social, e componen-
te chave da nova ordem mundial (APPADURAI, 1996, p. 31).

Caminhos entrelaçados

O melhor do cinema não vem de fora, mas de quem acompanha as cenas 
com a cabeça cheia de idéias, impressões, desejos, visões... Vem de quem for ca-
paz de embalar sonhos despertos pelo interesse cuja pulsação está na transcen-
dência da impressão causada pelos objetos que estão distantes e em movimento. 
As pessoas, o fundo, a profundidade e o movimento, fornecem apenas a base 
da mera percepção. São as idéias, os afetos, as sensações que articulam a mul-
tiplicidade de significados, corroborando com a imaginação, atiçando os rastros 
das experiências que ficaram para trás, convocando sentimentos e emoções, 
instigando a inspiração, forjando idéias e pensamentos, estabelecendo conexões 
para a continuidade da trama a da ação. Tomando partido. A ação, afinal, consti-
tui o fator fundamental para a atenção.

Munsterberg (1983), pensador que, tendo familiaridade com o teatro, foi 
confrontado com as possibilidades do cinema, no início do século XX, dedicou-se 
a pensar essa questão. Para ele, uma das funções internas principais que criam 
o significado do mundo exterior é regulada pela atenção, porém, a desatenção 
também é regulada por nossas funções internas. A propagação do significado é 
dada pelo foco da atenção dos fatos sucedidos 

Para ele, existem duas variáveis para a atenção, a voluntária e a involuntá-
ria, assim que são definidas: 

a atenção voluntária é quando nos acercamos das impressões com 
uma idéia preconcebida de onde queremos colocar o foco. A observa-
ção dos objetos fica então impregnada de interesse pessoal, de idéias 
próprias. A escolha prévia do objetivo da atenção leva-nos a ignorar 
tudo o que não satisfaça aquele interesse específico. A atenção volun-
tária controla toda a nossa atividade (...). 
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A atenção involuntária é bastante diferente. A influência diretiva lhe 
é extrínseca. O foco da atenção é dado pelas coisas que percebemos. 
Tudo o que é barulhento, brilhante e insólito atrai a atenção involuntária. 
Automaticamente, a mente se volta para o local de explosão, lemos os 
anúncios luminosos que piscam. Sem dúvida, o poder de motivação das 
percepções impostas à atenção involuntária pode advir das nossas pró-
prias reações. Tudo o mexe com os instintos naturais, tudo o que provo-
ca esperança, medo, entusiasmo, indignação, ou qualquer outra emoção 
forte assume o controle da atenção (MUNSTERBERG, 1983, p. 28).

Todavia, o ponto de partida para a atenção involuntária não está dentro de 
de cada um, ainda que os circuitos passem por nossas emoções: é a partir dos 
fatores externos que a atenção involuntária é acionada. No cotidiano, a vida con-
cilia a absorção da atenção voluntária e a relação com nosso espírito na arbitra-
riedade da atenção involuntária, devido ao mundo exterior. Portanto, as atenções 
caminham sempre juntas. 

Se na vida as atenções caminham juntas, então, com a arte dramática não 
seria diferente. Quando diante do espetáculo teatral, o espectador deve deixar a 
atenção involuntária fazer sua acepção, como condição para que entre no espíri-
to da encenação. O cinema também está imbuído desta condição, ou desse pacto. 

Entre muitos desdobramentos da arte, são grandes as aproximações en-
tre o teatro e o cinema. Entre os vários aspectos que podem ser comparados 
entre esses dois veículos artísticos, a peculiaridade está na probidade de asso-
ciação das formas espaciais e temporais, exibindo a única conformidade entre o 
teatro e o cinema. Embora o que ocorre no tablado seja favoravelmente espacial, 
favoravelmente temporal, não existe uma combinação do espacial e do temporal. 
Já no cinema esse acordo tem fronteiras diluídas. 

A diferença mais fundamental entre o cinema e as outras artes é que, em 
sua representação do mundo, as fronteiras são fluídas - o espaço tem um 
caráter quase temporal, o tempo, em certa medida, um caráter espacial. 
Nas artes plásticas, como também no palco, o espaço permanece estáti-
co, imóvel, imutável, sem uma meta e sem uma direção; movimentamo-
-nos nele com muita liberdade, porque é homogêneo em todas as par-
tes e porque nenhuma das partes pressupõe a outra temporariamente 
(HAUSER, 2003, p. 971). 

Portanto, é a arte de trabalhar com o espaço e tempo que conduz o especta-
dor à magia, ao imaginário. É necessário deixar a atenção voluntária atuar durante 
a vida, para que haja sentido naquilo que se procura. Embora no teatro não se deva 
evocar apenas as afinidades pessoais, é preciso entrar no espírito da peça para que 
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as entrelinhas da própria obra sejam conduzidas para a atenção involuntária. Sendo 
assim, a fala seria um dos determinantes para a atenção involuntária, observando 
que o interesse pode ser conduzido para qualquer pessoa no palco que não seja 
aquela que fala, de acordo com o conteúdo aquele que fala nos direciona a atenção 
de quem se fala. Por isso, no teatro o texto tem que ser atrativo. Mas, não só de fala 
vive o teatro. Ao contrário, há toda uma ambientação, envolvendo a interação entre 
a atuação dos atores, sua gestualidade, a cenologia, iluminação, vestuário, aspectos 
sonoros... Durante o espetáculo apenas o interesse pela fala não é suficiente para 
esclarecer o persistente deslocamento da atenção involuntária. 

Enquanto no teatro a fala é um dos pontos chave da atenção, no cinema 
multiplicam-se os recursos, entre os quais o movimento provavelmente ocupe lu-
gar chave, parceiro inseparável da ação. Veja, o ritmo da ação é mais acelerado 
no cinema do que no teatro. No cinema quando sucede a ausência da fala, tudo 
se condensa, o ritmo se acelera, o tempo se torna mais urgente. O movimento, ou 
seja, a ação pode ser veloz, extraordinária, repetida imprevista, de forte embate ex-
terior que por sua vez domina a mente do espectador e abala o equilíbrio mental. 
Mesmo que, para o teatro, a fala seja o fator importante é necessário não despre-
zar o movimento já que toda uma tradição de teatro exige, de resto, que os actores 
não fiquem nunca no mesmo sítio, a fim de que o seu incessante movimento não 
páre de excitar a mobilidade perceptiva do espectador, suscitando, por assim dizer, 
um equivalente psíquico dos movimentos de câmera (MORIN, 1997, p. 147).

O movimento no cinema se dá de maneira diferente do teatro. As condi-
ções técnicas do cinema conduz o espectador à atenção involuntária. Por meio 
dela é que o espectador segue os indícios cuidadosamente preparados pelo dra-
maturgo/cineasta e pelo produtor de filme. Há de se ressaltar que, tanto no teatro 
quanto no cinema, é preciso não se ater apenas na atenção involuntária, para 
que seja assegurado o equilíbrio com o exercício de soltar a imaginação. 

A atividade mental é influenciada e pelos vários recursos que formatam a 
imagem em movimento projetada na tela, ou no écran. Alguns recursos técnicos 
adotados no cinema tornam certo o deslocamento da atenção. Entre eles, estão a 
legenda, a música, o enquadramento, a fala e a ausência da fala – esta, por exem-
plo, poderá levar a atenção para a atividade do rosto e das mãos. Assim, as pró-
prias condições técnicas do cinema cooperam para a importância do movimento. 
Ainda conforme Munsterberg (1983, p. 31), “o cinema dá aos objetos inanimados 
possibilidades de movimentação inconcebíveis no palco, e esses movimentos 
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também podem favorecer a colocação correta da atenção” e um dos recursos 
utilizados para não haver o desgaste da atenção é a rápida passagem das cenas. 

Todavia, o espaço da mesma forma que o movimento tem suas especia-
lidades no cinema e no teatro. Há uma inversão das formas, no teatro o palco é 
mais largo perto da ribalta e estreita para o fundo, o palco cinematográfico é mais 
estreito na frente e se alarga em direção ao fundo (que pode ser o fundo de um 
ambiente fechado, mas também o próprio horizonte ou o infinito do espaço...), de 
acordo com o ângulo de tomada da câmera. No teatro, não há disposição formal 
capaz de dar precisamente a mesma ideia a todos os espectadores. Agora a ima-
gem fixada pela câmera é a mesma, de qualquer canto da sala de cinema. Com 
muita habilidade e apuro, pode-se fazer da composição um valioso recurso a ser-
viço da atenção. Porque aquilo que chama a atenção do espectador é estimulado 
pelos sentidos fazendo a mente buscar um ponto de interesse que leva o corpo 
a se ajustar para as idéias fluírem. 

Agora, as circunstâncias externas se modificam a partir das exigências 
da consciência. O close-up2 transpõe para o mundo da percepção o ato mental 
da atenção suprindo as explicações. Assim, o close-up concedeu à arte recursos 
intermináveis e mais autoridade que qualquer palco dramático. Embora introdu-
zida tardiamente pelo cinema, a técnica do close-up se impôs rapidamente. Este 
recurso distancia o teatro do cinema havendo uma inversão. No teatro, o foco é 
determinado pelo espectador e não pelo espetáculo e, no cinema o espetáculo é 
mostrado com o mesmo enquadramento para toda a platéia e o close-up selecio-
na o pormenor particularizado pela mente. “É como se o mundo exterior fosse 
urdido dentro da nossa mente e, em vez de leis próprias, obedecesse aos atos de 
nossa atenção” (MUNSTERBERG, 1983, p, 35). 

A prática de ver peças teatrais ou filmes, portanto, é incessantemente sin-
gular. O espectador, dependendo da maneira como recebe as mensagens poderá 
estimular ou acalmar os sentidos de acordo com o contexto. Sendo assim, os 
meios externos e internos se aliam para que as experiências vividas busquem 
seus significados.

Considerações

Ao levar em consideração as variáveis entre o teatro e o cinema não se 
deve descartar suas conformidades. Mais profícuo é trazer, ao jogo, em lugar 

2 “O termo inglês close-up 
designa um plano próximo 
do objeto, e correspon-
de tanto ao “primeiro 
plano” (rosto cortado por 
baixo dos ombros) como 
ao “plano de detalhe”. Por 
extensão, também costuma 
ser utilizado para designar 
um “primeiríssimo plano” 
(plano dos olhos e da boca), 
que em inglês se especifica 
com o termo big close ou 
very close-up (COMPARA-
TO, 1995, p. 314). 
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de diferenças e semelhanças, os sentidos e significados construídos nessa que 
configura uma prática social: as relações do espectador com as narrativas, no 
sistema de cultura. 

A cultura visual constitui o campo teórico-metodológico para o desenvol-
vimento desta pesquisa, tendo em vista que ser espectador é fazer parte das prá-
ticas sociais, em correlação, por consequência, todo o labirinto das dinâmicas da 
sociedade contemporânea, suas agitações iminentes, embates, construções de 
sentidos, horizontes quiméricos. 

Por essa razão, na pauta em foco, não constam apenas os fatos e artefatos 
visuais observáveis, mas destacam-se as relações entre o cinema e o espectador 
que constrói sentidos a partir de sua posição histórica social e seu contexto cul-
tural em relação à narrativa. Para tanto, compreende-se que o olhar é cultural-
mente construído, não havendo formas finais de análise e interpretação de um 
filme, mas, a cada vez, novos elementos do filme são trazidos à percepção do 
espectador, a partir de suas próprias experiências, memórias e aprendizagens.
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ENSINO DE ARTE: PASSATEMPO OU EXPRESSÃO CRIADORA E GERADORA 
DE SIGNIFICAÇÃO DE UMA LINGUAGEM?
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Resumo
O projeto de pesquisa em andamento Ensino de Arte: passatempo ou expres-
são criadora e geradora de significação de uma linguagem?1 investiga o ensino 
de Arte no Ensino Médio em escolas públicas estaduais e particulares (total de 
quatro) na cidade de Pires do Rio-GO, a fim de apontar o perfil do professor, o 
currículo que trabalha, as concepções teóricas utilizadas, que mitos no ensino de 
arte se mantêm e os significados da linguagem artística na formação cultural e 
social do indivíduo, revisando a bibliografia sobre o tema e coletando dados por 
meio de observação, questionários e entrevistas a alunos e professores. 

Palavras-chave: Arte – ensino – professor - linguagem – significado

Abstract
The research project in progress Teaching Art: hobby or creative expression 
and generation of meaning from one language? investigates the teaching of art 
in high school in public schools and private individuals (total of four) in the city 
of Pires do Rio-GO, in order to sharpen the profile of the teacher, the curriculum 
that works, the theoretical concepts used, in which myths art teaching are main-
tained and the meanings of language arts in social and cultural formation of the 
individual, the literature on the topic and collecting data through observation, 
questionnaires and interviews with students and teachers.

Keywords: Art - education - teacher - language - meaning

Introdução

Não há uma única definição de arte. Mas, ela pode ser entendida como a 
forma do ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura atra-
vés de alguns valores estéticos, podendo ser representada de várias formas, em 
especial na música, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, entre outras. 
Desde a Antiguidade, a arte tem evoluído e ocupado um importantíssimo espaço 
na sociedade. Muitas pessoas dizem não ter interesse pela arte e nem por movi-
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mentos ligados a ela, porém o que elas não imaginam é que a arte é um produto 
cultural e social, em que o modo de compreensão do artefato artístico passa pela 
percepção de cada pessoa ao lê-lo de acordo com a sua visão de mundo.

Desta forma, a partir dos estudos realizados ao longo dos tempos sobre 
a Arte e ela inserida no contexto escolar formal ou não-formal, fica evidente que 
é vista sob a perspectiva da obrigatoriedade. Aspecto que nos chama a atenção 
porque, apesar disso, nem sempre é encarada pelas escolas e seus agentes (pro-
fessores, alunos e gestores) com seriedade e importante para a formação huma-
na e cultural do indivíduo.

O ensino de Arte no Brasil foi regulamentado através de Decretos e Leis a 
partir do final do século XIX, iniciando no governo do General Manoel Deodoro 
da Fonseca, à época com a criação de disciplinas como “Desenho”, “Música” e 
“Trabalhos Manuais”, no Decreto nº 981, de 08/11/1890, em que cursá-las era 
obrigatório no ensino ginasial. Somente setenta anos mais tarde foi aprovada a 
Lei nº 4.024, de 20/12/1961, no governo de João Goulart, que fixou as Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, em que o Art. 26, parágrafo único e o Art. 38, item 
IV, referiam-se à área de Arte, cuja vigência da lei foi por dez anos.

Quando foi aprovada a Lei nº 5.692, de 11/08/1971, no governo de Emílio 
G. Médici, a disciplina passou a ser denominada “Educação Artística” e a ser 
obrigatória nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus, confor-
me seu Art. 7º. Ressalta-se que somente em 1973, o governo cria o primeiro cur-
so de graduação em Educação Artística, cuja modalidade era Licenciatura Curta 
de dois anos para a qualificação de professores para atuar no 1º grau.

A Lei anterior vigorou até ser aprovada a atual Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional nº 9.394, de 20/12/1996, onde consta o “Ensino de Arte”, 
a relação com o desenvolvimento cultural dos alunos, a indicação quanto a um 
dos conteúdos a ser abordado na disciplina (Cultura Afro-Brasileira), enfatizando 
o significado da arte e sua importância no processo de transformação da socie-
dade e da cultura. Determinações expressas nos Art. 26, § 2º: “O ensino da arte 
constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 
básica de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”; Art. 26-A, 
§ 2º; Art. 32, inciso II e Art. 36, inciso I, em que a disciplina de “Arte” deve estar 
inserida em todos os níveis e modalidade de ensino da Educação Básica.
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Atualmente, o ensino de Arte faz parte da área de Linguagem, Códigos e 
suas Tecnologias, a partir da construção dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
em 1997, o qual afirma:

...entende-se que aprender arte envolve não apenas uma atividade 
de produção artística pelos alunos, mas também a conquista da sig-
nificação do que fazem, pelo desenvolvimento da percepção estética, 
alimentada pelo contato com o fenômeno artístico visto como objeto 
de cultura através da história e como conjunto organizado de relações 
formais… Ao fazer e conhecer arte o aluno percorre trajetos de apren-
dizagem que propiciam conhecimentos específicos sobre sua relação 
com o mundo. (p.44)

Porém, apesar da obrigatoriedade, em algumas escolas ainda se mantêm 
as “velhas” práticas de trabalhos manuais, enquanto outras centram apenas no 
estudo da História das Artes Plásticas, esquecendo-se das outras linguagens ar-
tísticas: dança, música, teatro, literatura, cuja importância é inegável na forma-
ção cultural de quaisquer indivíduos.

Por isso, este projeto se realiza porque em se tratando da arte na es-
cola, compreende-se que o ensino e a presença da arte devem realizar uma 
função essencial que ultrapassa a execução de uma simples disciplina curri-
cular. Ela tem uma função social de fazer com que o aluno possa expressar a 
sua compreensão da sociedade e de si mesmo não só com palavras, mas por 
meio de outras linguagens. A principal razão de qualquer ato de linguagem é 
a produção de sentido. 

E, como afirma Antonio Carlos Gomes da Costa em seu artigo: “Educação 
Artística, Trabalho e Vida”, extraído do BOLETIM Número 25 de Março/Abril 
2001 e publicado no site Arte na Escola,

o senso estético é uma maneira permanentemente válida de apreender 
o mundo e atuar sobre ele, através de uma atividade dotada de senti-
do. Isto é especialmente válido quando consideramos como objetivos 
da educação a realização das potencialidades do ser humano e a sua 
preparação para a cidadania e o trabalho.

Desta forma, é preciso apreender de que maneira a escola tem propicia-
do aos alunos esse sentido da arte em sua vida e como tem auxiliado na cons-
trução de uma percepção estética do mundo. Ainda que arte (como de resto 
qualquer outra coisa) não se possa ensinar, se pode aprender. E aprender é um 
processo de descoberta. 
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Ana Mae Barbosa (1984) afirma que:

a educação poderia ser o mais eficiente caminho para estimular a consciência 
cultural do indivíduo, (...) A arte capacita o indivíduo a não ser um estranho 
em seu meio ambiente, nem estrangeiro em seu próprio país. Ela supera o 
estado de despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao qual pertence. 

Além disso, Irene Tourinho (2008) diz que é preciso haver uma perspec-
tiva qualitativa para a docência em arte, em que a prática colaborativa entre alu-
nos e professores possa ajudar na construção do currículo. Portanto, o professor 
deve ter formação específica na área em que atuará para melhor desempenhar 
o seu papel de educador.

Então, não se pode negar que o ensino e aprendizagem da Arte em qual-
quer nível e modalidade de ensino devem ser parte de um processo continuamen-
te revisitado pelas discussões, pesquisa e, principalmente, pelo próprio professor 
a fim de aperfeiçoar o seu fazer docente. Assim, a realização do referido projeto 
de pesquisa visa estabelecer um “olhar” mais apurado sobre uma área de conhe-
cimento muitas vezes neglicenciada pela escola, mesmo na atualidade, quando 
muito se tem feito para mudar a concepção de que Arte não é importante.

Objetivos

Coloca-se como objetivo do presente trabalho, a investigação do proces-
so de ensino e aprendizagem de Arte no Ensino Médio em escolas públicas e 
particulares na cidade de Pires do Rio-GO, buscando respostas para algumas 
questões que despontam: qual o perfil do professor que atua no ensino de Arte? 
Que papel é atribuído a essa disciplina nas escolas? Qual o currículo trabalha-
do? Se o ensino de Arte é desvalorizado, por que continua sendo obrigatório? 
Os mitos sobre o ensino de Arte ainda se mantêm? Que percepções os alunos 
do Ensino Médio apresentam em relação ao ensino de Arte? Como desenvolver 
essas linguagens artísticas na escola, para que sejam criadoras e geradoras de 
significados? 

Metodologia e Referencial Teórico

A pesquisa em andamento tem como arcabouço teórico uma abordagem 
dos conceitos acerca do ensino de Arte, em especial no Ensino Médio, a partir do 
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levantamento bibliográfico pertinente ao tema, como: Inquietações e mudanças 
no ensino de arte e Arte-Educação no Brasil, de Ana Mae Barbosa (2002); Didá-
tica do ensino da arte: poetizar, fuir e conhecer arte, de Mirian Celeste Martins, 
Gisa Picosque e Maria Terezinha Telles (1998); Breve História da Arte, Fritz Bau-
mgart (2007); textos de Fernando Hernandez, entre outros que certamente serão 
acrescentados no decorrer da pesquisa.

Além disso, será realizada a partir de maio de 2010 a pesquisa de campo 
apoiada numa epistemologia qualitativa por meio da observação, entrevistas e 
aplicação de questionários a alunos e professores do Ensino Médio de duas es-
colas públicas estaduais e duas escolas particulares de Pires do Rio-GO. 

A sistematização e análise dos dados obtidos pautar-se-ão no contexto, na 
complexidade e na expressão dos participantes no processo de pesquisa, pois 
são importantes num trabalho que se propõe a estudar a concepção sobre o en-
sino da Arte na escola, uma vez que ser impossível falar de Arte, sem se referir 
ao papel da subjetividade desses sujeitos.

Conclusões

Embora não possamos ainda apresentar conclusões, pois a pesquisa está 
em andamento e as entrevistas e questionários ainda não foram realizados, po-
demos afirmar que os resultados esperados será um diagnóstico do processo 
de ensino de Arte nas escolas públicas e particulares de Pires do Rio-GO, princi-
palmente quanto ao perfil do professor da disciplina e as percepções dos alunos 
sobre a Arte no cotidiano escolar e de sua formação sócio-cultural. 

E, numa perspectiva de contribuir para a compreensão dessa disciplina como 
fundamental no currículo dos alunos do Ensino Médio, fazer a divulgação dos dados 
e análise por meio de artigos científicos e participação em eventos da área.
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Resumo
Este artigo se debruça sobre o livro Lampião & Lancelote de Fernando Vilela 
(2008) em busca de uma questão que vem sendo, atualmente, bem discutida 
dentro da cultura visual: Interritorialidade. A narrativa é concebida entre a Idade 
Média e o sertão nordestino, entre Lampião e Lancelote, apresenta uma ilustra-
ção sincrética entre duas culturas e uma técnica também sincrética do fazer ar-
tístico de Fernando Vilela que manipula cor, fotografia, cinema, música e dança. 
São várias linguagens em busca de um texto, presentes em vários discursos e 
contextos, entre vários territórios.

Palavras – chave: texto, ilustração, interritorialidade, criação.

Abstract
This article focuses on the Book of Wagg & Lancelot Fernando Vilela (2008) In search of a 
question that is being currently discussed well within the visual culture: Interritorialida-
de. The narrative is designed from the Middle Ages and the interior Northeast, between 
Lantern and Lancelot, presents an illustration syncretic between two cultures and also a 
technique of artistic syncretic Fernando Vilela that handles color, photography, cinema, 
music and dance. There are several languages in search of a text, present in various con-
texts and discourses, between several territories.

Words- key: text, illustration, interritorialidade, creates.

* Doutora em Letras, 
Livre Docente do progra-
ma de Pós-Graduação em 
Comunicação da Faculdade 
de Arquitetura, Artes e 
Comunicação da Universi-
dade Estadual Paulista “Julio 
de Mesquita Filho”- UNESP/
Bauru.

** Docente do Departamento 
de Arquitetura, Artes e Co-
municação da Universidade 
Estadual Paulista “ Julio de 
Mesquita Filho”- UNESP/
Bauru,com mestrado 
em Poéticas Visuais pela 
Unesp/Bauru e doutorado 
em Letras pela UNESP de 
Assis, ministra a disciplina 
Texto/Imagem no Curso de 
Licenciatura em Educação 
Artística na Faac /Bauru -São 
Paulo.

*** Docente do Departamen-
to de Geografia da Universi-
dade Estadual Paulista “ Julio 
de Mesquita Filho”- UNESP/ 
Presidente Prudente, mestre 
em Poéticas Visuais pela 
Unesp/Bauru, e doutora em 
Letras pela Unesp de Arara-
quara, ministra a disciplina 
de História da Arte no Curso 
de Arquitetura de Presidente 
Prudente São Paulo.



1441

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

Buscando a arte na ilustração: uma questâo de território cultural em 
lampião & lancelote

A partir do livro Lampião & Lancelote de Fernando Vilela (2008) busque-
mos primeiramente o título desse artigo, o qual lembra a questão de territórios 
descritos por Ana Mae Barbosa, que instiga o pesquisador de arte a perguntar: 
o que é isso? E Fernando Vilela? Como juntar duas culturas, dois tempos, dois 
personagens tão diferentes à leitura daqueles que folheiam o texto? Busquemos 
amenizar a inquietação através da leitura do texto plástico. As páginas finais pre-
cisamente a cinqüenta e um é o fio de Ariadne que ajudará a nós, Teseus, para 
adentrar o texto plástico, ilustrado por Fernando Vilela. São seis recortes assim 
distribuídos: quatro deles referem-se à literatura de cordel, com desenhos de 
Lampião; dois deles dizem respeito às telas de Simone Martine e Paolo Ucello 
produzido na Idade Média e no Renascimento.    

(Fig.01) Simone Martine, Guidoriccio da Fogliano , 1328 , Siena.

(Fig.02) Paolo Ucello. Batalha de São Romano.1456-60. Galeria de Uffizi, Florença,
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Na Literatura de Cordel, encontramos Lampião; na Idade Média, Lan-
celote; e na tela de Simone Martine, o cavalo de ambos; em Ucello, as lanças 
do cavaleiro da Távola Redonda e as armas do cangaço. Ambos cavaleiros 
de territórios culturais tão diferentes se encontram no imaginário e na arte, 
no imaginário lendário medieval e no imaginário da literatura de cordel pre-
sentes na ilustração desses dois universos. O autor, Fernando Vilela, nas pá-
ginas finais de seu livro Lampião & Lancelote, além de um glossário, deixa 
ao leitor indicações sobre seu texto, ilustrações e referencias bibliográficas, 
o que ajuda, e muito nas análises da ilustração que buscam o fazer artístico. 
O texto regido pelas normas da literatura de cordel,rima, improvisações, es-
trofes, métrica se juntam a novela de cavalaria, gênero dominante na Idade 
Média. Isto porque o autor imaginou um embate entre um cangaceiro Lam-
pião e um cavaleiro medieval, Lancelote, a fim de participarem de uma justa ( 
segundo Lancelote) ou de um duelo ( segundo Lampião) cuja finalidade seria 
um repente. A partir daí a mistura cultural,a de linguagens, seria a tônica da 
composição escrita e da plástica: texto e ilustração, cujo resultado dependeria 
de uma pesquisa plástica e histórica da Idade Média e do nordeste brasileiro 
para adentrar pelo universo do cangaço: armadura da época do Rei Artur e in-
dumentária, do cangaço. Os museus ingleses: British, National Gallery e Tate 
Gallery foram achados preciosos para composição plástica de Lancelote e seu 
contexto cultural, já os cordéis ancoram o perfil cultural de Lampião: Lam-
pião rei do Cangaço; O encontro de Lampião com Antônio Silvino; A surra 
que Lampião levou. Perpassando os olhos sobre as referencias bibliográficas 
indagamos porque Simone Martine, porque Paolo Ucello, para alimentarem a 
ilustração do texto de Vilela. As respostas estarão nas telas citadas pelo autor 
e pelos dados contidos no Dicionário Oxford de Arte (1996: 494, 516). Cite-
mos os fragmentos desses verbetes: Simone Martine (1285-1344) A próxima 
grande obra de Simone Martine é um afresco (1328) celebrando o condottiere 
Guidoriccio da Fogliano, que naquele ano comandava uma grande vitória dos 
sienense. “Essa obra altamente original, que retrata o general a cavalo em 
triunfo majestoso, mas solitário, é considerada um dos primeiros retratos 
eqüestres produzidos desde antiguidades (494)”. 

Possivelmente o ilustrador e compositor de Lampião e Lancelote buscou 
no cavalo e no tema das batalhas o ponto de convergência entre os persona-
gens protagonistas de uma narrativa de cordel e da Távola Redonda, o que 
aparecem em todos os painéis de seu texto plástico, miscigenado entre dois 
territórios culturais e estéticos.



1443

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

Em Ucello (1397, 1475) buscou na série de três painéis (1455) sobre as 
Batalhas de San Romano a vitória dos toscanos sobre os Sieneses. O movimento 
das armas, as lanças, que Giotto já utilizara nos afrescos da Capela de Siena, em 
Pádua, no quadro a traição de Judas.

As telas de Simone Martine e Paolo Ucello foram o núcleo gerador com-
positivo das ilustrações, conforme a amostragem e comentários críticos que fa-
remos. Para seguirmos o caminho critico que traçamos algumas considerações 
sobre a relação texto imagem são necessárias. Jacques Morizot (2004) trabalha 
com interfaces: texto e imagem e tal proposta ajusta-se à natureza do livro de 
Fernando Vilela: literatura de cordel e ilustração. Assim sendo, a leitura crítica 
que faremos será um ir e vir do texto para a imagem, vendo-a como um movi-
mento interativo suplementar da escrita, ou melhor, da produção de sentido, o 
que nos mostra o texto de Morizot:

Le regard sur les images oscille entre deux positiones: une fascination 
muette pour ce qu´elles montrent; une questionament qui s´effoyce de 
reveler sur quélles disent et essayent, peut-etre, de caches.

Outro autor, Mitchell (1987) levanta questões que são discutidas por auto-
res como Gombrich, Lessing, vejamos:

• Linguagem atua sobre imagem para falar sobre pintura, escultura, dese-
nho, padrão da arte abstrata na palavra e na menta.

• Imagem é vista como linguagem: semântica, sintática, usa o poder da 
imagem para codificar mensagens, criar tensões e falar-nos.

• A Linguagem verbal como sistema de informação pela imagem, literarie-
dade gráfica, traço do sistema escrito da linguagem, figuratização na imagem ver-
bal e metalinguagens que diz respeito a padrões, apresentação e representação.

Além da Marizot, Michel, Martine Joly (1994) outro teórico Michel Rio (1987) 
tece considerações sobre o dito e o visto (texto e ilustração). Quais são as considera-
ções? Para nós, são quatro: O primeiro tipo de relação pensa a versão do mundo. O 
segundo tipo pode ser pensado quando a palavra e a imagem coexistem na mesma 
mensagem. O terceiro tipo tem a imagem apoderando do discurso. O quarto tipo dis-
cute a interdependência da imagem, inverte-se a posição do terceiro tipo, o discurso 
tenta apoderar-se da imagem, o que pode ser detectado no texto de Villela.
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Análise do texto de Villela

Comecemos lendo o dito e o visto, o discurso e a imagem, o que dizem 
e o que escondem o que nos incita a penetrar na linguagem plástica como nar-
radora de história, codificadora de mensagens, enunciadora de idéias, criadora 
de tensões. A entrada no texto principia pelas páginas dois e três que marcam 
a presença e o diálogo com a tela de Simone Martine, na Praça do Palio onde 
ocorriam as competições, corridas de cavalo, as lutas, e a entrega de prêmios, 
recompensa, na cidade de Siena. 

La estão às torres das igrejas, dos palácios e dos edifícios administrativos. 
Por lá passou o cavalo Guidoriccio da Fogliano, quando da vitória sobre os ini-
migos de Siena. O cavaleiro adentra-se pela ficção medieval das novelas de ca-
valaria. O seu movimento, o trotear indicia a saída dessa tela e inicia o caminho 
para uma outra tela,a fim de cruzar o território de Lancelote, um outro cavaleiro 
lendário da Távola redonda, do grupo do Rei Arthur.

A ilustração em prata lembra as armaduras medievais dos cavaleiros e o 
dourado à hierarquia, á nobreza daquela época, mas também o sol do nordes-
te. Todo processo agente da Idade Média presentifica-se pelas cruzadas, lutas, 
embates, guerras bem como lanças, espadas e armaduras. Enfim sintetizamos 
o movimento das lanças estão amparados, ou melhor, intertextualizados com 
aquelas da tela de Ucello, lembrando as lições medievais, o contexto histórico da 
personagem da Távola Redonda.

Nas páginas oito e nove, a ilustração plasma-se ao contexto de Lampião: 
amarelo cobre ( cor do facão e do rifle), cabeças de bois ou gado bovinos do ser-
tão , com o protagonista nordestino cavalgando pelo cenário. Às páginas que 
seguem misturam-se aos “territórios”: na parte superior fragmentos de torres, 
de castelos, de rosáceas; na inferior cacto, pontilhados com estrelas das es-
pras. Assim as ilustrações da página superior e inferior fazem a interritorieda-
de. Já, nas paginas doze e treze predomina Lampião, marcado pelo seu chapéu 
de couro e seus óculos. Na que se segue tem de volta de Lancelote, cavalgando 
em busca, em direção ao castelo do rei Artur. O que Lancelotte ignorava é que 
o castelo do rei Artur o levaria a um lugar longínquo “nunca visto, onde o calor 
era tão forte que sua armadura branca de prata (mimetizada na ilustração) pa-
recia antecipar –lhe as chamas do inferno (p.34),
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“O inferno”, a poucas léguas dali, era o local de descanso de Lampião. O 
desenho criador e iluminado da narrativa estampa o bando, penas, patas, vio-
lão, espingardas, tiros de balas e cactos fecharam o espaço dos cangaceiros. 
Lampião queria ficar só, contudo caminhou pelo sertão e  “escutou ao longe 
um galope”(era Lancelote ). “Do meio da esfera branca, Lampião viu surgir uma 
imagem de um cavaleiro em galope acelerado”. Misturam-se mais uma vez os 
espaços prata e cobre, o cavaleiro e o cangaceiro.

A ilustração, que anteriormente narrava o contexto, dos protagonistas, 
agora os confronta por ícones das cores, das vestes, dos nomes: Lancelote, 
armadura e lança; Lampião: chapéu de couro e rifles. Prata e bronze. 

O texto, mais uma vez, embora fruto do discurso do cordel, dialoga com a 
imagem, em um processo de polifonia:

“Pois pare já eu lhe ordeno”.

Ó fantasma de metal!

“Berrou-lhe” quem é você

No meu caminho ó faceiro

“Ó donzelinho enfeitado”.

Todo coberto de ferro 

Você nem sabe quem sou.

E assim inicia-se o “repente” e a liça ( Lancelote ) ou o debate,( Lampião) 
com a ilustração recuperando anaforicamente dados anteriores: Lança, facão e 
balas, tiros, balas arremesso de lança, cavalo caído, conforme os versos da lite-
ratura de cordel. Leia-se o texto:

Meu cavalo é puro-sangue

Corre e galopa de lado

È veloz e faz de tudo

Mas teu jegue orelhudo
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Não parece em bom estado ( Lancelote).

O repique é de Lampião:

“Ai é que você se engana”.

Meu burrinho é sabidão 

Fica dez dias sem água

Puro sangue agüenta não (Lampião) .

As páginas ilustradas dividem-se e confrontam-se: cobre e rifle de um 
lado: “Venha logo me enfrentar” e lanças prateadas de outro: Lancelote nem pen-
sou, invocou o velho Merlin..., “e a corte do Rei Arthur, na caatinga aterrissou”.

“Outras ilustrações narrando os confrontos sucedem-se até “a poeira bai-
xou” e um estranhamento marca o discurso imagético”. “lampião numa armadu-
ra e Lancelote em um uniforme de tacanho.”

Após, o encontro dos personagens, das lições e do debate, o repente come-
çou com a fusão e interação de territórios do rei do sertão e do cavaleiro do re Artur. 
Além do texto verbal e plástico, outra linguagem, a musical integra a narrativa:

Oi muié rendeira...

Oiê muié rendá

Tu me ensina fazê renda 

Que eu te ensino a namorá.

A música a dança, a poesia trazem a paz, reforçada com a presença das ama-
das: Maria Bonita e Guinevere. Ambas trocam de parceiros e reinventam a dança. 
Maria Bonita, “toda de chita” abraça o cavaleiro. Guinevere baila com Lampião. 

E as imagens o que dizem? Embaralham botas e armaduras, lanças e ri-
fles, Idade média e o sertão.

 Foi então que Lampião

Arriscou dançar gavotte



1447

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

Misturou estampie com xote.

e

Maria Bonita requebra

De sapato bico fino

Lancelote rodopia

Lampião vira menino.

Fusão de texto, fusão de imagens, fusão cultural, fusão de territórios.

Pondo abaixo uma barreira

Da magia européia

“Com a ginga brasileira”.

Finalizando o texto em questão, revisamos as páginas finais do livro de 
Villela, no qual surgem pistas para análise e leitura de sua narrativa. Não olha-
mos só para o texto, talvez mais para o discurso, onde aparecem em destaque 
o contexto e o fazer compositivo: “ o dinamismo das ilustrações e o seu forte 
caráter gráfico com o uso de matrizes móveis e independentes, feitas em borra-
cha plástica que funcionam como carimbos (p. 51). Vale a pena notar os recortes, 
a colagem, a xilogravura, o uso das cores cobre e prata”. E o risco do bordado 
transparece na tessitura da narrativa, desvelando a composição do texto. “Meu 
povo termino. Esta história verdadeira” ( p. 46).
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 ...E (M)EU CORPO RESPONDE: “PRESENTE, PROFESSOR/A!”

Odailso Berté*
odaberte@yahoo.com.br

Universidade Federal da Bahia - UFBA

Resumo
O presente artigo reflete acerca das compreensões e representações do corpo 
articuladas em nossa cultura ocidental que ainda determinam certos modos de 
proceder tanto na arte quanto na educação. Neste estudo teóricoprático rela-
ciono minhas experiências artísticas e educativas, imagens, texto e cotidiano e 
aproximo o método artístico de Pina Bausch com a pedagogia de Paulo Freire 
pelo viés da dialogicidade. A partir disso, são apresentadas proposições curricu-
lares que surgem dos discursos e narrativas dos corpos/pessoas envolvidos no 
processo educacional.   

Palavras-chave: corpo, imagem, dança, arte/educação

Abstract
This article reflects on the comprehensions and representations of the body ar-
ticulated in our western culture that still determine certain ways of behaving 
in both arts and education. In this theoretical practical study I list my everyday 
artistic and educative experiences, images and texts and bring the Pina Bausch’s 
artistic method and the pedagogy of Paulo Freire together though the bias of 
dialog. From this, curricular propositions that arise from the speeches and narra-
tives from the bodies/people involved in the educational process are presented.

Key words: body, image, dance, art/education

Pesquisar acerca da própria experiência tem sido uma prática pouco re-
alizada nos espaços acadêmicos. Por mais que tudo o que se pesquise já é rela-
cionado com o ambiente e com o corpo que configuram tal pesquisa, no intuito 
de garantir a cientificidade, as normas acadêmicas insistem numa linguagem 
observadora que pouco reconhece o envolvimento entre o corpo/pesquisador, o 
corpus teórico e o corpo/pesquisado.

Meu itinerário de vida é constituído, entre tantas outras coisas, pela expe-
riência artística em dança, pela formação em filosofia e pela atuação como core-
ógrafo e arte/educador. Com isso, neste percurso investigativo, busco dialogar 
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com minhas experiências e com os estudos dos quais tenho me aproximado na 
pós-graduação em dança. 

Vivemos num sistema visual instável no qual a mínima flutuação da nossa 
percepção visual pode romper com a simetria do que vemos (SANTOS, 2009). 
Contemporâneo é aquele que pertence ao seu tempo, mas não coincide plena-
mente com ele percebendo-lhe não as luzes, mas o escuro e as sombras (AGAM-
BEM, 2009). Destarte, proponho-me, aqui, a seguir buscando outras formas de 
ver, analisar e pesquisar modos, imagens e espaços ainda não muito esclareci-
dos, ou, reconhecidos, academicamente, acerca do corpo, da arte e da educação.

O corpo vai para a escola

A sociedade contemporânea tem dado ao corpo um lugar de destaque, 
com o fisiculturismo, os esportes, as virtuosas artes corporais, a indústria do 
sexo, a moda, a propaganda, etc. Estas relações de imagem e consumo do corpo 
decorrem dentro de uma certa obviedade, ao passo que, o fato do corpo ter sido 
tomado como centro de estudos na contemporaneidade tem causado estranha-
mentos. É o que expressa Santos ao citar a afirmação de estranhamento de Mil-
lás: “Eu sempre tive um corpo. (...) só conheci indivíduos corporais, por isso me 
choca que falemos dele como se tratasse de uma aquisição recente (...) (MILLÁS 
{citado por} SANTOS, 2006, p. 49)”.

No âmbito dos Estudos Culturais surgiram as chamadas Pedagogias do 
Corpo que tem como “foco de investigação os discursos, as práticas e as repre-
sentações que produzem determinados significados sobre o corpo” (SANTOS, 
2006, p. 49). Estes estudos entendem que a ênfase nestas questões busca des-
construir/desnaturalizar os discursos que produzem/governam os corpos a par-
tir de diferentes instâncias pedagógicas culturais, conforme Santos (2006). 

O corpo não é tratado, abertamente, na escola e parece ser visto como 
uma figura óbvia, suspeita e não mencionada. Alguns professores e algumas 
professoras entram na sala de aula “como se apenas a mente estivesse presente, 
e não o corpo. (...) O mundo público da aprendizagem institucional é um lugar 
onde o corpo tem de ser anulado, tem que passar despercebido (HOOKS, 2001, 
p. 115)”. Os discursos abertos da escola sobre o corpo estão presos nas gra-
des curriculares da anatomia. Uma concepção moderna, cartesiana/racionalista/
científica, que entende o corpo como coisa, peça a ser manipulada, repartida, 
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cortada, analisada. Nesta visão o corpo é um pedaço de carne entre tantos ou-
tros, como se não fosse uma pessoa. Portanto, todo preconceito, injustiça, violên-
cia e disciplina executadas sobre ele, são justificáveis.

Mesmo nas aulas de arte, entendidas habitualmente como libertadoras 
e criativas, é, por vezes, inviável trazer representações do corpo, embora ele 
mesmo já esteja ali presente. “O medo do corpo e de suas representações é, sem 
dúvida, um dos focos de temor que autoriza o que pode ou não ser incluído nas 
salas de aula (TOURINHO, 2007, p. 03)”. Conforme Foucault (1987), o corpo está 
mergulhado num campo político composto por cultura, religião, educação, etc. A 
modernidade fabricou uma espécie de alma, um elemento que articula os efeitos 
do poder e do saber sobre os corpos daqueles/as que são treinados/as e corrigi-
dos/as: crianças, escolares, colonizados/as. 

 (M)eu corpo na escola

Imagem 1 (Lembrança da 4ª série, 1991)
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Entre os tantos acontecimentos que estruturaram nossa forma de ver, agir 
e pensar, lembro-me de uma conversa, extraordinária, com a professora da 4ª 
série. Talvez tenha sido ela, apesar da dureza, que me possibilitou as primeiras 
percepções acerca de como (m)eu corpo manifesta identidade, identificações e di-
ferenças. Refazendo a fala da professora, me recordo dela ter dito: ‘Se você seguir 
assim: dançando, se expressando com muita soltura, se comunicando com tanta 
gestualidade, você continuará sendo um menino ridicularizado. Pense na sua ima-
gem corporal, você precisa se assemelhar aos outros meninos...’. O diálogo educa-
tivo, naquela escola confessional católica, apesar do cuidado meio despreparado 
da professora, prezava pela sutileza do controle, da vigília e da punição. 

 A constatação, hoje reelaborada, foi: ‘Opa! Sou um menino diferente que 
chama a atenção das pessoas pela imagem corporal. Preciso me igualar se não 
quiser sofrer’. A imagem 1, foto da 4ª série, documenta a utópica busca pela igual-
dade, os uniformes, o posicionamento diante do quadro negro que emoldura a 
recordação do ambiente escolar, o sorriso da metade dos alunos e a seriedade 
da outra metade acompanhando a professora. Já a imagem 2, da apresentação 
artística para o dia do Meio Ambiente, declara os movimentos corporais, de uma 
suposta dança, que eram permitidos aos alunos realizarem. A prescrição core-
ográfica que recebemos era de realizar apenas uma pequena flexão da coluna 
para frente e para trás, de mãos dadas, para representar o tremular da bandeira 
nacional com um pedido de “SOS” no lugar de “Ordem e Progresso”.

Imagem 2 (Apresentação artística para o dia do Meio Ambiente, 1992)
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Conforme Oliveira (2005) pesquisar o cotidiano de modo geral, e de modo 
particular o cotidiano escolar, exige a busca não só de dados textuais, mas tam-
bém de obras artísticas imagéticas, pinturas e fotografias. Pois, estas podem 
servir como um meio de evitar as armadilhas dos textos escritos dando-nos a 
possibilidade de perceber o cotidiano em sua amplitude e complexidade, carac-
terísticas essas, que as imagens expressam e, por vezes, os textos podem escon-
der. As imagens são portadoras de possibilidades de compreensão ampliada da 
prática pedagógica real invisibilizada pela hierarquia teoria x prática produzida 
pela normatividade científica moderna.

Trago essas imagens de meu percurso escolar no sentido de fazer emergir 
realidades tecidas a partir da intervenção dos sujeitos pedagógicos, educadores 
e educandos, em meio às prescrições normativas, para revalorizar as vozes de 
seus corpos. Portanto, conforme Oliveira (2005), trabalhar com as imagens pro-
porciona a captação de fluxos comunicacionais que sempre estiveram presente 
na escola, mas só agora têm a devida atenção. Conforme Alves e Oliveira (2004), 
relaciono imagens e narrativas buscando significados que surgem no entrela-
çamento teóricoprático no qual estou incluído, deixando em aberto outras pos-
sibilidades de ver, ler, significar e interpretar a partir de outras tantas conexões 
cotidianas de vida e de pesquisa.

Filosofia sem corpo

Se os períodos escolares de ensino fundamental e médio foram, para mim, 
permeados por invisibilizações do corpo, apesar das tentativas de visibilizá-lo via 
arte, o período de ensino superior de graduação em filosofia colocou o corpo 
na condição cartesiana de “coisa extensa” presente, mas apenas como ouvinte. 
Importava o logos, o discurso, a abstração e a racionalidade enquanto descor-
porificados. Tão descorporificadas foram as circunstâncias educativas, por mim 
assimiladas, naquele período, que não tenho imagens fotográficas dele para po-
der compor esta parte do artigo. 

A tradição filosófica ocidental, sob a qual fomos educados, tem entendido 
a razão como a faculdade definidora do ser humano, enquanto separada da per-
cepção e do movimento corporal. Trata-se de uma filosofia analítica que descon-
sidera a imagem e a experiência, alheia ao ambiente, uma filosofia sem corpo. 
Todavia, mesmo no campo da arte, “a presença do artista como corpo permane-
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ceu durante muito tempo invisível ou marginal (MICHAUD, 2006, 558-561)”. 
O corpo era entendido como tema e objeto da arte, mas não como seu produtor. 

Nesse sentido, do corpo como autor e produtor, me recordo da imagem 
apresentada, nos primeiros dias de aula da graduação, como símbolo da filoso-
fia, “O Pensador”, de Rodin. O professor (um Padre), perguntou: “O que vocês 
vêem”? Entre as falas que me recordo: “A essência, ou, a origem, da idéia... A ra-
zão... Penso logo existo... A formação do pensamento, etc.”. Vejo um corpo, disse 
eu. As considerações do professor pareceram mais condizentes com as falas dos 
meus colegas, pois o corpo, naquele ambiente escolástico, era entendido como 
prisão da alma, depositário da razão, escravo das paixões e não como símbolo da 
filosofia. Todavia, conforme a imagem 3, “O Pensador de Rodin – Versão da Praça 
da Sé” de Luiz Felipe Castro (2007), reinterpreto a escultura de Rodin com uma 
imagem de um pensador/corpo vivo, reafirmando que a carne quente, a corren-
teza sanguínea, o coração pulsante, os processos neurais e cerebrais, ou seja, o 
corpo, é autor, produtor e receptor de imagem, idéia, informação, afeto, emoção, 
pensamento, filosofia, arte, educação, poder, etc. 

Imagem 3 (O Pensador de Rodin – Versão da Praça da Sé, 2007)
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Lakoff e Johnson afirmam (1999) que a razão evoluiu do sistema sensó-
riomotor e ainda necessita dele, no sentido de estar instaurada nele. A evolução 
nos possibilitou corpos com cérebros adaptados que nos permitem, portanto, 
adaptarmo-nos e transformar o que está em nosso entorno. “(...) A estrutura da 
própria razão vem dos detalhes da nossa corponectividade (LAKOFF e JOHN-
SON, 1999, p. 04)”. O termo corponectividade é aqui entendido conforme a tradu-
ção/reflexão de Rengel (2007), enfatizando que as capacidades sensóriomotoras 
do corpo englobam e fazem parte do contexto biológico, psicológico e cultural. 
A corponectividade enfatiza o estado/situação de integração corpomente que já 
existe. A nossa corponectividade é junto da corponectividade do mundo.

Os mesmos mecanismos visuais, neurais e cognitivos que nos per-
mitem perceber e nos mover, também criam nossos sistemas conceituais e 
nossos modos de razão (LAKOFF E JOHNSON, 1999). Sendo assim, pode-
mos afirmar que o conhecimento depende do ambiente que é inseparável do 
corpo, da linguagem, da história social. A cognição é uma ação corponectiva 
(VARELA; THOMPSON; ROSCH, 2001). Assim somos nós, corpos pensantes, 
seres humanos corponectivos.

Segundo Lakoff e Johnson (1999), somos animais filosóficos que podem 
perguntar, que ponderam sobre sua existência e que se preocupam com amor, 
sexo, trabalho, morte, moralidade, etc. A filosofia surge da pergunta e instiga 
perguntas. É a ciência das inquietações humanas, que ajuda a dar sentido à 
vida, que fornece um profundo insight sobre o que somos, como experimen-
tamos o mundo. Filosofar não é privilégio de acadêmicos obcecados por livros 
e que falam difícil. “Para Sócrates, todas as pessoas são capazes de entender 
as verdades filosóficas, bastando para isso que usem a sua razão (GAARDER, 
1995, p. 95)”. Lembrando que, a razão não antecede as ações e não é descor-
porificada, mas, surge dos nos nossos corpos, da nossa experiência corporal, 
conforme Lakoff e Johnson (1999). 

Corponexões entre Pina Bausch e Paulo freire

 Entre os estudos e experimentos artísticos e educativos acerca do corpo 
que tenho realizado, rumo à pós-graduação em dança, destaco a aproximação 
entre o método de composição coreográfica da alemã Pina Bausch (1940-2009) e 
a pedagogia do brasileiro Paulo Freire (1921-1997). 
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A pessoa, suas relações e seu contexto eram o que importava à Pina Baus-
ch: “Eu não investigo como as pessoas se movem, mas o que as move (CY-
PRIANO, 2005, p. 24 e 27)”. Mais do que a composição coreográfica, importava 
à Bausch a descoberta do movimento em formas muito individuais. Importava 
acessar os cotidianos/contextos individuais/sociais para configurar a dança. Para 
isso, Bausch usava uma metodologia dialógica: “Procuro um caminho que nos 
permita atingir juntos o que queremos fazer e eu faço perguntas (VÁRIOS AU-
TORES, 2006, p. 178)”. A pergunta é proposta como desafio para que o corpo/
pessoa atente para sua corponectividade, para a relação corpo – ambiente, e nar-
re trechos de sua história na medida em que pensa/constrói narrativas/imagens 
gestuais. A imagem 4, do espetáculo “Água (2001)”, referente ao Brasil, apresenta 
a espontaneidade dos dançarinos e das dançarinas em criar imagens gestuais 
com as imagens corporais das toalhas, entrelaçando corpo, imagem, cena e coti-
dianos pessoais/sociais.

Vaccarino (2006) afirma que a proposta artística de Bausch interpela a 
fronteira, outrora interdita, do ‘personagem’ e da ‘pessoa’, pois, ela entendia que 
dançar refere-se à consciência, à percepção do nosso próprio corpo e ao nosso 
modo de agir no mundo e que, para isso, não era preciso a forma estética tradi-

Imagem 4 (Espetáculo ‘Água’ de Pina Bausch, 2003) 
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cional da dança. Uma movimentação diferente, próxima do cotidiano, continua 
a ser dança (SCHMIDT, 2006). Nesse formato de dança, os corpos, as pessoas 
na sua integralidade é que atuam/vivem em cena (VACCARINO, 2006, p. 18). Ao 
considerar a inteireza da pessoa e sua imersão no mundo como fator ponderante 
para a produção da sua dança, Bausch nos dá pistas para a desconstrução de 
visões dualistas no simples fato de entender que corpo estético – dançarino/a e 
corpo social – cidadão/ã são o mesmo e indissociável corpo/pessoa.

É sabido que a coreógrafa Pina Bausch realizava sua dança com fins ar-
tísticos e não, propriamente, pedagógicos. Todavia seu método de fazer/pensar 
uma arte co-autoral, a partir da história das dançarinas e dos dançarinos, pode 
ser relacionada com a pedagogia de Paulo Freire, que, por sua vez relacionado a 
Pinker, não considera a educanda e o educando tábulas rasas. Conforme Pinker 
(2004), tábula rasa refere-se à idéia de folha em branco, estrutura inerente, onde 
outros, a sociedade, ou nós próprios, podemos escrever o que quisermos. Freire 
entende educandos e educandas como sujeitos que, a partir de sua experiência, 
podem participar na construção do conhecimento. A dialogicidade é um elemen-
to comum entre Bausch e Freire a partir do qual busco tecer interpelações à arte/
dança/filosofia/educação contemporâneas e, quem sabe, ventilar outros modos 
curriculares onde o corpo seja (re)conhecido.

Em sua pedagogia pautada nos temas geradores, Paulo Freire explicita 
que a escolha de cada tema gerador deve se dar a partir das experiências das 
educandas e dos educandos, dado que, de modo concreto, os temas existem nos 
corpos/pessoas e nas suas relações com o mundo (FREIRE, 2005). A tarefa da 
arte/educadora dialógica e do arte/educador dialógico é de devolver o universo 
temático aos educandos e educandas em forma de desafios e questionamentos 
para que, ao criar respostas, elas e eles reelaborem suas experiências e, de algu-
ma forma, reinventem seu cotidiano. 

Arte/educação: um posicionamento crítico – performativo – corponectivo 

O cotidiano é o ambiente onde se processam as experiências, as identifica-
ções e os conhecimentos e, portanto, pode suscitar contundentes alternativas e pro-
postas curriculares (OLIVEIRA, 2005). Desta forma, proponho uma reflexão acerca 
da arte/educação como sendo um outro modo de pensar/fazer educação artística, 
modo este, que consiste em ‘molecar’ com os artefatos que nos rodeiam tomando 
licenciosidades discursivas e metodológicas. Uma educação artística que suplemen-
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ta as propostas curriculares com o discurso dos corpos/pessoas sobre suas experi-
ências: discursos orais, gestuais, imagéticos, sonoros, poéticos que (re)significam o 
visual, o mundo, as relações, conforme as reflexões de Tourinho (2009). 

Entendo a educação artística como um espaço de experimentos de possi-
bilidades dialógicas e questionadoras onde o corpo/pessoa pode se (re)inventar 
ao passo que (re)cria as representações de si próprio articuladas por concepções 
dualistas vigentes, ainda hoje, em processos educativos e artísticos. Chauí (2008) 
afirma que a arte é expressão da capacidade perceptiva do corpo. Corpo que, no 
ambiente, percebe, pensa, configura idéias e as expressa em formatos variados. 
Nesse sentido, Ana Mae Barbosa (2007) ajuda a compreender que a arte não é 
apenas um “grito da alma”, mas uma forma de conhecimento que engloba todos 
os processos cognitivos do corpo, tais como a emoção, o raciocínio, a intuição, 
etc. Todos esses processos operando simultaneamente. 

Trata-se de pensar/fazer um processo arte/educativo onde os corpos/pes-
soas, a partir de perguntas (situações, temas, imagens que perguntam) possam 
tocar em situações reais e redançar, reconfigurar suas experiências (FERNAN-
DES, 2000), ou seja, reconstruir momentos de sua vida em forma de arte. A 
pergunta é um desafio ao qual educandas e educandos são estimulados a res-
ponder narrando trechos de sua própria história, criando gestos, narrativas e 
imagens que coincidem com suas vivências. Tais gestos, discursos e imagens 
podem constituir uma obra de autoria coletiva que evidencia a capacidade de 
resistência e desenvolve uma narrativa educativa (HERNANDEZ, 2007). 

Este modo de pensar/fazer arte/educação envolvendo a inteireza corporal 
não opera nenhum milagre terapêutico nem confere mais consciência da realida-
de à pessoa. O que proponho aqui e sigo pesquisando no (m)eu corpo, em outros 
corpos, no ambiente como um todo, é um modo de pensar/fazer arte/educação 
sem as hegemonias artísticas e os virtuosismos clássicos, sem os currículos e 
vocabulários prontos que pouco ou nada dizem daquilo que somos, sentimos, 
pensamos e queremos enquanto humanos. Penso num processo arte/educativo 
que suscite discursos, narrativas gestuais, sonoras, poéticas, imagéticas que se-
jam filosofia de mim, de cada corpo, de nós todos. 

Fazemos arte contemporânea na medida em que refletimos com/na nossa 
arte sobre aquilo que nos move enquanto corpos semoventes, que não está além 
do mundo, mas emaranhado no ambiente que diariamente co-habitamos. Nesse 
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sentido, a imagem da coreografia “Você gosta!? (2006)”, da Cia. Sarx de Teatro-
-dança, apresenta os dançarinos e as dançarinas pensando e mostrando seu 
pensamento, acerca das relações de gênero, nas imagens corporais dançadas. 
São imagens de uma experiência arte/educativa, por mim orientada, configurada 
a partir de perguntas que resultou em arte construída coletivamente. 

Com isso, proponho, nos espaços artísticos, educativos e arte/educativos 
onde atuamos, reconhecermos, estimularmos e dialogarmos para que possam 
emergir e se expressar sujeitos críticos e performativos (HERNÁNDEZ, 2007), ou 
seja, sujeitos que se constroem na medida em que incorporam-se nas suas narra-
tivas e discursos. Dançar/cantar/desenhar/pintar/atuar/escrever é pensar, são mo-
dos de construir conhecimento e podem ser modos de educar onde aprendizado é 
atuação, um modo de filosofar com o corpo. Se compreendida e realizada como um 
posicionamento corponectivo [que entrecruza contextos biológicos, psicológicos, 
culturais, sociais, teóricos, vitais (RENGEL, 2007 e HERNANDEZ, 2007)], ou ainda, 
como uma filosofia no corpo (LAKOFF E JOHNSON, 1999), a arte pode questionar 
os dualismos que dissociam o pensamento e a ação, a aula e o cotidiano, o político e 
o subjetivo, e, portanto, pode contribuir com o processo educacional.

Imagem 5 (Coreografia ‘Você Gosta!?’, Cia. Sarx, 2006)
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Resumo
Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa e discute movimen-
tos de “re-absorção” ou “con-formação” da idéia de diferença cultural em favor 
de interesses hegemônicos e mercadológicos frente ao VT publicitário Birdman, 
da Coca-cola. Orientando-nos por princípios da educação para a cultura visual, 
o texto interpreta informações coletadas através de entrevistas com alunos do 
Curso de Licenciatura em Artes Visuais da FAV/UFG examinando a pertinência 
do uso de imagens publicitárias para as práticas educativas. 

Palavras-chave: Diferença cultural, Educação para a Cultura Visual, Imagem 
publicitária.

Abstract
This article presents partial results of a research and discusses movements 
of “re-absorption” or “con-formation” of the idea of cultural difference in favor 
of hegemonic and marketing interests in relation to the Coca-Cola ad “Bird-
man”. Guided by the principles of visual culture education, the text interprets 
information’s collected through interviews with students of the Visual Arts Te-
acher Training Course of the FAV/UFG examining the importance of using ad-
vertising images in educational practices. 

Key-words: Cultural Difference, Visual Culture Education, Advertising Image

Birdman1 é apenas um entre as dezenas de VTs publicitários que a empre-
sa multinacional Coca-Coca divulga anualmente. De forma sucinta, seu enredo 
apresenta um jovem que, caminhando a esmo, segue oferecendo seu refrige-
rante a várias pessoas (mexicanos, irlandeses, indianos, góticos, punks, hip-ho-
ppers) e até mesmo a animais (um passarinho) e objetos (um peixe empalhado). 
Após partilhar seu refrigerante com cada um deles, o jovem absorve caracterís-
ticas que se somam, se acrescentam. Quando, enfim, o refrigerante acaba, ele 
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está totalmente transformado e irreconhecível. Ao final, surge, então, a frase que 
conclui a narrativa: “Viva as diferenças!”

A narrativa visual é construída com imagens surreais que intrigam e pro-
vocam, especialmente, pelo modo como insinuam um engajamento na discussão 
sobre a importância da diferença cultural, tema que é um dos desafios políticos 
e teóricos marcantes dos tempos que estamos vivendo. Para muitas pessoas, as 
discussões sobre a “diferença” ganham eco e amplificam-se impulsionadas por 
transformações profundas e complexas que aconteceram ao longo da chamada 
alta modernidade. Relacionam-se a esse momento, por exemplo, a urbanização 
e a perda dos sentidos tradicionais de coletividade até os fluxos tecnológicos, fi-
nanceiros, midiáticos, ideológicos e étnicos resultantes tanto do desenvolvimen-
to pós-guerra fria quanto do fenômeno da globalização e, conseqüentemente, da 
fragilização dos Estados-nação e os deslocamentos diaspóricos pós-coloniais. 
Tais transformações promoveram um mundo onde o “Outro” tornou-se onipre-
sente, menos distante e abstrato, embora continue sendo pouco compreensível 
ou tolerável. Um mundo fluido em que tradições necessitam ser constantemente 
reinventadas, ou seja, um mundo onde é cada vez mais difícil ter certezas (HALL, 
2006; APPADURAI, 1996; FEATHERSTONE, 1997).

 

Considerando essa complexidade que caracteriza e, de certa forma, confi-
gura as questões sobre diferença, como pensar educacionalmente, a alternativa 
visual mítica apresentada pelas imagens do comercial Birdman de Coca-cola? Ma-
rita Sturken e Lisa Cartwright (2001) já haviam feito pergunta semelhante quando 
se debateram com as polêmicas campanhas da Bennetton. Elas se colocavam as 
seguintes questões: “Qual, então, é a condição das preocupações sociais e movi-
mentos políticos quando são tão facilmente cooptados em nome do comércio?”. E 

Frame 1 - início Frame 2 - fim
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mais: “Uma declaração política tem alguma força quando é parte integral de uma 
campanha para vender um produto?” Em sintonia com as autoras, nos pergunta-
mos: que “diferença” é essa de que fala o VT da Coca-Cola?

Diversos são os interesses que aparentemente confluem na defesa da per-
tinência dos discursos sobre “diferença”, mas é necessário ressaltar que eles 
não são idênticos ou congruentes. Em decorrência, é possível encontrarmos “di-
ferentes esquemas de respostas” para esse problema (ANDRÉ, 2006). 

Peter McLaren (2003) destaca que a noção de diferença é um produto da 
história, da cultura, de embates simbólicos entre grupos que lutam em desigual-
dade de poder, ou seja, o que está em jogo é justamente o que vem a ser a dife-
rença. Assim, na contemporaneidade, a palavra “diferença” e as imagens que se 
relacionam a ela são lugares políticos estratégicos.

Tomando o campo da Educação para a Cultura Visual como referencial 
teórico e as interpretações de alunos do Curso de Licenciatura em Artes Visu-
ais da FAV/UFG sobre o VT publicitário Birdman, da Coca-cola, como foco do 
estudo, este artigo se propõe a discutir movimentos de “re-absorção” ou “con-
-formação” da idéia de diferença cultural em favor de interesses hegemônicos 
e mercadológicos e suas possíveis conseqüências. Este texto é parte de uma 
pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação 
em Cultura Visual da FAV/UFG e apresenta resultados parciais da análise de 
entrevistas individuais e em grupo focal realizadas em setembro e novem-
bro de 2009. As entrevistas buscaram explorar e discutir como esses futuros 
professores se relacionam com a idéia de diferença cultural a partir do VT 
publicitário Birdman. 

Imagem publicitária e a educação para a cultura visual

De antemão é necessário abordar os motivos que nos levaram à escolha 
de imagens publicitárias. A cultura visual se volta para experiências visuais 
- ver e ser visto - e não apenas para imagens de um determinado repertório. 
Conseqüentemente, a cultura visual rechaça distinções entre cultura superior 
e inferior que privilegiam o estudo de objetos reconhecidos como parte inte-
grante das belas artes. Desse modo, a cultura visual abre-se ao estudo e análise 
de aspectos da vida cotidiana, incluindo aqueles da cultura midiática, anterior-
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mente e, com freqüência, ignorados. Ao discutir a pertinência da substituição 
da palavra “arte” pela palavra “visual”, Martins explica que:

O caráter inclusivo desta dilatação semântica abre espaço para discussão 
sobre as práticas culturais do ver e suas relações com a subjetividade, re-
construindo o conceito de valor num mundo sitiado por imagens que pre-
enchem e instituem a experiência do cotidiano. (MARTINS, 2007, p.33)

As imagens midiáticas estão de fato muito mais presentes no cotidiano de 
jovens e crianças do que aquelas consideradas artísticas pelo cânone de críticos 
e galerias (JAGODZINSKY, 2008). Assim, segundo a educação para a cultura 
visual é preciso reconhecer o poder que as imagens midiáticas exercem e tam-
bém a necessidade de nos apropriarmos delas como recurso pedagógico. Como 
explicita Hernandez:

Trata-se de se aproximar destes “lugares” culturais, onde meninos e me-
ninas, sobretudo os jovens, encontram hoje muitas de suas referências 
para construir suas experiências de subjetividade. Umas referências que 
não costumam ser levadas em conta pelos docentes, entre outras razões, 
porque as consideram pouco relevantes, a partir de um enfoque do ensino 
centrado em alguns conteúdos disciplinares e em uma visão da escola de 
cunho objetivista e descontextualizado. (HERNANDEZ, 2007, p. 37)

Assim, por mais que a escola tente ignorar o mundo além de seus muros, 
grande parte do repertório dos alunos se constrói fora da escola, especialmente 
por meio das imagens midiáticas. Como alerta Santiago Colas (apud STURKEN 
& CARTWRIGHT, 2001, p.239), “nós podemos tentar esquecer ou ignorar a cul-
tura de massa, mas ela não vai nem nos esquecer, nem nos ignorar”. Sendo as 
mídias hoje “o principal veículo de distribuição e disseminação da cultura” e os 
significados que difunde, uma “forma dominante” de construção de realidade 
(KELLNER, 2001, p.54), vê-se que têm, portanto, potencial educativo central para 
nossa sociedade. As mídias são em grande parte responsáveis pela construção 
dos sentidos que damos ao mundo, pelos repertórios que usamos para perce-
bermos a nós mesmos, aos outros e o sentido de nossa existência na sociedade 
e de nossos desejos para o futuro. 

Desse modo, toda prática de educação interessada em “contribuir para o 
aparecimento de “atores” com capacidade de ação e de resistência” (HERNAN-
DEZ, 2007, p.17) e em “possibilitar que os leitores e os cidadãos entendam a 
cultura e a sociedade em que vivem” (KELLNER, 2001, p.20) deve estar ciente de 
que a viabilidade desse intento depende de que enfrentemos e compreendamos 
criticamente as novas condições midiáticas.
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A publicidade é parte importante dessa nova condição na medida em que 
financia o sistema midiático e também sustenta a ideologia consumista necessá-
ria à manutenção do sistema capitalista como o conhecemos hoje. Em narrativas 
imagéticas sobre “a vida como ela deveria ser”, ou sobre o que a “vida boa é” 
(STURKEN & CARTWRIGHT, 2001, p. 189), a publicidade representa necessaria-
mente os valores de nossa sociedade. 

Os anúncios são narrativas sobre nossas vidas, e seu estudo pode apon-
tar discussões bastante importantes para entender representações so-
ciais e a própria ideologia do pensamento burguês. A publicidade deve, 
portanto, ser estudada como uma narrativa capaz de revelar valores que 
indicam práticas sociais, fomentam significados que atribuímos às nos-
sas vidas, orientam formas pelas quais nos relacionamos com as coisas 
e com as outras pessoas. (ROCHA, 2006, p.16)

Práticas questionadoras sobre nossa sociedade não podem omitir-se ao 
trabalho com este tipo de imagem. Assim, é preciso questionar o rechaço que 
alguns educadores alimentam diante de produtos midiáticos como a publicidade. 
Em primeiro lugar, tais produtos não devem ser rejeitados com base no preceito 
questionável de que se conformariam exclusivamente aos interesses “alienado-
res” das classes hegemônicas globais, afinal, “seus produtos também participam 
dos conflitos sociais entre grupos concorrentes e veiculam posições conflitantes, 
promovendo às vezes forças de resistência e progresso” (KELLNER, 2001, p. 27). 
Logo, devemos nos dar conta de que:

precisamente a necessidade de vender significa que as produções da in-
dústria cultural devem ser eco da vivência social, atrair grande público e, 
portanto, oferecer produtos atraentes que talvez choquem, transgridam 
convenções e contenham crítica social ou expressem idéias correntes 
possivelmente originadas por movimentos sociais progressistas. (KELL-
NER, 2001, p.27)

Precisamos reconhecer que os produtos midiáticos, incluindo a publicida-
de, são produzidos e interpretados no contexto de uma sociedade cada vez mais 
complexa e, em decorrência, também refletem nossas ambigüidades. Assim, as 
tensões (culturais e econômicas) que vivenciamos em sociedade também encon-
tram expressão na cultura da mídia de tal forma que a observação de suas en-
trelinhas pode servir a ricos exercícios críticos. É neste sentido que Ella Shohat 
e Robert Stam propõem o uso de produtos audiovisuais midiáticos em uma pe-
dagogia multiculturalista que combata “a seletividade de vozes promovidas pela 
cultura de massa”. Estes autores destacam que podemos “identificar e ampliar 
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as vozes reprimidas” dos produtos midiáticos e, então, “recuperar” seus poten-
ciais críticos e utópicos (SHOHAT; STAM, 2006, p.471). 

A possibilidade de interpretações que negociem ou subvertam os sen-
tidos predeterminados pelos produtores midiáticos e que transformem a ima-
gem midiática em objetos de reflexão sobre a vida da cultura contemporânea 
é mais um argumento para questionar aqueles educadores que se negam a se 
apropriar dessas imagens.

A multiplicidade de interpretações é ponto fundamental no repertório te-
órico da cultura visual. Para tanto, privilegia a abordagem construcionista social, 
segundo a qual todo significado é resultado de uma construção cultural, isto é, 
social, em detrimento das abordagens mimética, na qual o significado estaria 
incrustado nas próprias imagens, e intencional, na qual o significado de uma 
imagem estaria submisso à intenção do seu autor (HALL, 1997; MARTINS, 2007; 
STURKEN & CARTWRIGHT, 2001).

Na abordagem construcionista social, nós apenas interpretamos o signi-
ficado do mundo material através de específicos contextos culturais. (...) 
Portanto, o mundo material só tem sentido e só pode ser visto por nós atra-
vés desses sistemas de representação. Isso significa que o mundo não é 
simplesmente refletido de volta para nós através dos sistemas de repre-
sentação, mas somos nós que construímos os sentidos do mundo material 
através deste sistema. (STURKEN & CARTWRIGHT, 2001, p.12-13)

Para compreender os significados das imagens, o campo da cultura vi-
sual deixa em segundo plano a imagem em si e a intenção do criador. Segundo 
Martins, o foco deste campo passa à visualidade, ou seja, o olhar, não enquanto 
percepção mecânica, mas em sua dimensão cultural (2007, p. 25). “As imagens 
mudam de significado quando muda o entorno ou o contexto em que são veicu-
ladas” (2007, p. 28). Ou seja, as interpretações serão sempre plurais, visto que 
sempre serão plurais as referências e pressupostos culturais que condicionam 
a experiência do olhar. 

Assim, por si só uma imagem publicitária não tem poder para determinar 
como ela mesma será recebida. Ela não pode impedir interpretações que subver-
tam ou ignorem a intenção de seus produtores. 

Pensar a experiência do olhar sobre as imagens midiáticas publicitárias 
como um momento ativo permite-nos mais do que simplesmente a constatação 
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da multiplicidade de interpretações para uma imagem, desloca nossa atenção 
para o questionamento sobre o porquê de alguns sentidos tornarem-se ampla-
mente compartilhados, tornarem-se hegemônicos, e outros não. Pode oportuni-
zar produtivas discussões sobre os repertórios culturais que possibilitam esses 
olhares, ou, dizendo melhor, sobre o modo como eles são construídos em nego-
ciação marcada por desiguais relações de poder entre as mídias, as instituições 
culturais por excelência da chamada sociedade do consumo e/ou do espetáculo, 
suas ações globais e as diversas matrizes periféricas que marcam os contextos 
específicos a partir dos quais se constroem esses olhares. Permite-nos refletir 
sobre o papel da imagem na vida dessa cultura mundializada e os interesses 
(democráticos, sociais e éticos) que ainda insistem em resistir à sua sedução.

Diferentes diferenças 

Voltando-nos para as entrevistas com alunos da Licenciatura em Artes Vi-
suais, pudemos perceber que, de modo geral, eles concordaram com a possibili-
dade de discutir o tema diferença cultural através das imagens de Birdman. Con-
tudo, de modo surpreendente, suas interpretações revelaram uma diversidade 
de concepções de diferença cultural, por vezes até mesmo antagônicas. Entre 
vários posicionamentos destacamos aqueles que identificam diferença cultural 
como a diferença que marca os povos de distintos países, assim como aqueles 
que apontam também para a diferença entre tribos urbanas. Emergem, também, 
depoimentos que dão ênfase a um critério racial para as diferenças culturais, 
com especial atenção para a condição da negritude. É importante mencionar 
outros depoimentos que associam diferença cultural à idéia de tradição, ou seja, 
alunos que privilegiam uma concepção de cultura como essência, em contrapo-
sição àqueles que destacam a adaptabilidade da cultura e a hibridização como 
um movimento natural da(s) cultura(s). Destacamos, também, interpretações 
que apontam para o preconceito contra homossexuais, ou ainda, para proble-
mas vinculados a fome, questões sobre diferença cultural que, segundo alguns 
alunos, podem ser discutidas a partir das imagens desse VT.

De forma geral, os (as) alunos (as) interpretam o VT como um momento de 
diálogo de relação entre culturas, onde se aprende com o outro, se aprende a lidar 
com a diferença, se aceita outras culturas e troca a troca de experiências. Uma aluna 
afirma que a narrativa visual do VT sugere um final feliz em que o preconceito e o 
racismo não prevalecem. Outra considera que essas imagens falam sobre aprendi-
zagem já que nunca aprendemos sozinhos, mas aprendemos com o outro. 
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Mas, neste artigo, queremos discutir com mais profundidade, as opiniões de 
duas alunas que apontaram para a possibilidade de que a diferença em jogo neste 
comercial não tem como foco uma experiência cultural, mas, apenas uma trans-
formação de aparências. Uma das alunas, que nomearemos como aluna A, dá o 
seguinte depoimento sobre a mudança do personagem principal no VT Birdman :

Ficou a mesma pessoa, né? Uma pessoa só. A mesma pessoa. Mesmo 
lidando com todas as diferenças, ele continua o mesmo. O mesmo andar, 
o mesmo jeito de ser. Foi o que percebi do personagem inicial até o final. 
[...] então, eu não sei se tem diferença. Porque ele continua a mesma 
pessoa até o final do vídeo. [...] Ai eu me pergunto: “Será que é uma 
diferença cultural?”.

Para ela o personagem principal não viveu uma mudança cultural, mas 
apenas uma mudança de estilo. Já a aluna B vê o comercial como uma metáfora 
para a forma como o jovem de hoje brinca com o corpo experimentando modas. 

Essa propaganda vem falar justamente daquilo que eu tava falando: essa 
questão do corpo, da moda, né? Essa relação da brincadeira. [...] Eu iden-
tifiquei esse vídeo com aquilo que a gente tava conversando que é a 
questão do corpo. Eles acham... eles vêem um objeto ali, eles já querem 
logo colocar, agregar, ao corpo, você entendeu? 

Considerando esses posicionamentos divergentes, propomos uma dis-
cussão sobre o modo como os jovens se valem das imagens para marcar suas di-
ferenças e o uso que, em contrapartida, o mercado faz da representação desses 
jovens. Em seguida, tentaremos examinar como a questão da diferença cultural 
é tratada nesses posicionamentos e, em decorrência, como se constrói os dois 
lados dessa negociação.

Culturas juvenis e o mercado das aparências: bricolagem e contra-bricolagem 

Considerando a relação apontada pela aluna A entre jovens e a diferença 
como moda, estilo ou aparência, propomos pensarmos os personagens jovens 
presentes nas imagens do VT Birdman. Hip-hoppers, punks e góticos, são jovens 
cuja representação está associada a diferentes estilos musicais e de vestir. 

Esta inter-relação data do surgimento das sub-culturas juvenis. Desde a 
década de sessenta, muitos jovens passaram a desafiar a cultura normativa e a 
expressar suas individualidades especificamente através do desenvolvimento de 
estilos que se opõem ao “bom gosto”, ao padrão cultural da sociedade. Esta práti-
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ca de criação de culturas juvenil que se expressam pela inter-relação com estilos 
musicais, roupas, dança, esporte, pintura e tantas outras formas culturais, tem 
presença forte ainda hoje e, desde aquela época, pautou-se por relações de brico-
lagem e contra-bricolagem entre esses jovens, o modelo capitalista de sociedade 
e sua indústria cultural. Sturken e Cartwright explicam:

... a bricolagem pode ser vista como uma deliberada tática de apropria-
ção de mercadorias na construção de estilos juvenis. Por exemplo, mui-
tas subculturas juvenis se apropriam de estilos fashion particulares e, 
através da bricolagem, transformam o significado de artigos particulares 
de roupas ou estilos de vestir. (2001, p.64)

Tal prática pode ser observada, por exemplo, em dois personagens deste VT. 
Uma prática de bricolagem dos punks, bastante conhecida e utilizada neste comer-
cial, é o uso do corte de cabelo moicano típico da tribo indígena, usado para expres-
sar sua identidade combativa contra um sistema opressor. Já as roupas largas e 
folgadas utilizadas pelos adeptos do hip-hop originaram-se nos EUA quando os fi-
lhos mais novos de uma família passavam a usar as roupas dos irmãos mais velhos 
mortos em guerras. Com o tempo usar o colar de identificação do irmão soldado 
e suas roupas, mesmo que fossem extremamente largas, tornou-se também uma 
forma de protesto. Esses acessórios e roupas passaram então a ser consumidos 
em detrimento das peças tradicionais devido ao significado afetivo a elas agregado. 

Todos estes elementos visuais estão presentes neste VT, mas podemos 
afirmar que seus potenciais de protesto e questionamento permanecem quando 
são apropriados por uma campanha publicitária? 

Essa prática reversa de apropriação das culturas juvenis pela indústria 
cultural, em especial, pela publicidade, ou seja, este tipo de contra-bricolagem, 

Frame 3 – hip-hopper Frame 4 - punk
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se insere em uma tendência maior que começou a se desenvolver a partir dos 
anos 60 e que vem sendo ampliada (FRANK, 1998). A estratégia é a seguinte: 
apropriar-se dos estilos juvenis para re-empacotar produtos agregando senti-
dos/significados incorporados pelos jovens nas suas práticas sociais nas ruas, 
ou seja, ser legal, antenado, descolado, interessante, rebelde, etc. Mas como e 
quais sentidos excitam a representação visual desses grupos quando deslocada 
do mundo social, que lhe deu origem, para as imagens publicitárias?

Diante da possibilidade de apropriação das criações juvenis pelo mercado, 
para alguns autores as sub-culturas ou contra-culturas nunca demonstraram-se 
realmente contra o sistema capitalista. Pelo contrário, tornaram-se um compo-
nente para o desenvolvimento de uma cultura consumista (POTTER & HEATH, 
2005). Contudo, nesse movimento de bricolagem dos grupos juvenis e de contra-
-bricolagem do sistema capitalista, há um processo de negociação, um fazer e 
desfazer constante de hegemonia, que deve ser compreendido. 

Através de uma indústria de narratívas e imagens, vai-se configurando 
uma produção cultural que ao mesmo tempo medeia entre e separa as 
classes [...] não há hegemonia - nem contra-hegemonia - sem circulação 
cultural. Não é possivel algo de cima que não implique algum modo de 
ascenção do de baixo. (MARTIN-BARBERO, 2006, p.148)

É nesse jogo que as “diferenças” são criadas por uns, apropriadas por 
outros e, então, recriadas pelos primeiros, dando reinício a um ciclo constante. 
Contra essa constatação, diz-se, por exemplo, que a globalização teria uma única 
tendência: a homogeneização. Entretanto, “a globalização tem causado extensos 
efeitos diferenciadores no interior das sociedades ou entre as mesmas”, como 
afirma Stuart Hall (2006), influenciando a contragosto a formação de grupos su-
balternos e tendências emergentes que, de maneira geral, escapam ao controle 
do sistema. Formações que o “sistema capitalista” não pode simplesmente igno-
rar, e, por isso, vê-se obrigado a cooptá-las. Portanto, é mais adequado afirmar 
que esse “é um sistema de con-formação da diferença, em vez de um sinônimo 
conveniente de obliteração da diferença” (HALL, 2006, p.57). 

Segundo Martin-Barbero (2006), para a mídia e as empresas transnacio-
nais “uma das chaves da dinâmica dos mercados e dos gostos reside em exibir 
as diferenças” (2004, p.185). Quando não renegam as diferenças, apropriam-se 
delas tentando “com-formá-las”, “re-absorvê-las”, “enquadrá-las”, gerando esse 
movimento aparentemente contraditório que buscamos entender. Como explica 
Martin-Barbeiro,
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A televisão desenvolverá ao máximo a tendência à reabsorção das di-
ferenças. E falo de absorção porque é esta sua forma de negá-las: exi-
bindo-as livre de tudo aquilo que as impregna de conflitividade (...) Ao 
conectar o espetáculo com cotidianidade, o modelo hegemônico de tele-
visão imbrica em seu próprio modo de operação um dispositivo parado-
xal de controle das diferenças: uma aproximação ou familiarização que, 
explorando semelhanças superficiais, acaba nos convencendo de que, 
se nos aproximarmos o bastante até os mais “distante”, os mais distantes 
no espaço e no tempo , se parecem muito conosco; e um distanciamento 
ou exorcisação que converte o outro na estranheza mais radical e abso-
luta, sem qualquer relação conosco, sem sentido para o nosso mundo. 
Por ambos os sentidos o que nos impede é que o diverso nos detenha, 
nos questione. (MARTIN-BARBERO, 2006, p. 254) (grifo nosso)

Para o autor, aproximando-as ou distanciado-as em demasia, o intento é 
sempre desativar a capacidade das diferenças culturais de nos questionar, de 
serem conflitivas. O hegemônico torna-se norma, o étnico torna-se típico e as 
outras diferenças tornam-se simples distinção (MARTIN-BARBERO, 2004). Ao 
omitir a natureza e a profundidade cultural da diferença, o fato de que a cultura 
é o modo pelo qual criamos sentido para um mundo que em princípio, por si só, 
não possui nenhum significado, o que se intenta é fugir das ambiguidades, das 
dúvidas e dos conflitos que cercam nossa inter-relação com o mundo e conosco.

Do mesmo modo, tomando a omissão como referência, também pode-
mos concluir sobre a diferença nos pautando pela maneira como ela é retratada 
nesse comercial. Há uma aproximação que explora semelhanças superficiais 
ao mesmo tempo em que as distancia, ignorando os interesses, as relações 
de poder e as matrizes simbólicas que marcam a história dos grupos repre-
sentados. A diferença, podemos interpretar, está, de certa forma, simplificada, 
generalizada, resumida a imagem e som, resumida à uma lógica do estilo, uma 
espécie de forma sem história.

Diferença, espetáculo e consumo

Aluna A e a questão da representação da diferença e do diálogo intercultural

“O espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de toda vida humana 
– isto é, social – como simples aparência” (DEBORD, 2000, p.16). Assim, deslocados 
de seu contexto de origem, as ruas, as periferias, os vários estilos musicais e de 
vestir das tribos juvenis representados nesse comercial da Coca-Cola podem passar 
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a excitar um sentido novo: a pura diferença formal entre uns e outros. A diferença 
cultural convertida em aparência, domada pela lógica do espetáculo. 

Considerando esta possibilidade de interpretação parece-nos bastante 
válido questionar a transformação sofrida pelo personagem “homem-pássaro”, 
este hibridismo epidérmico, assim como propõe a aluna A. Seria possível afirmar 
que ele se transformou culturalmente ou apenas mudou sua aparência?

Há um diálogo intercultural – que a aluna A vivencia intensamente, que 
vem de uma realidade cultural distinta, de Cabo-verde – que não é uma mera justa-
posição de formas e figuras diferentes, relações que “não são a mescla pura e sim-
ples de expressões culturais de diversas origens ou proveniências” (ANDRÉ, 2006, 
p.29), “não são simplesmente operações de adição, mas um espaço de choque e 
troca entre elementos culturais” (SHOHAT & STAM, 2006, p.438). Nesse sentido a 
aluna A descreve dessa forma a sua experiência de transformação cultural:

...a minha crítica em relação a lidar com essas diferenças é: você ganha, 
você vai aprender a dialogar com diferentes, com as diferenças culturais 
ou sociais ou... não sei! Mas, também, observamos uma perda da pessoa 
de alguns elementos.

De forma bastante semelhante, o filósofo João Maria André (2006) destaca 
que, inquestionavelmente, os diálogos interculturais sempre serão, um processo 
conflituoso e até mesmo de “medo e ressentimento” (idem, p. 473). Segundo o 
autor, um diálogo intercultural

...é um pensamento – e, em primeiro lugar, uma experiência – da desa-
propriação, da ausência e da incerteza que pode brotar de um encontro”, 
o que traduz “ uma condição muitas vezes dolorosa” de “afastamento do 
que se é” para mergulhar no futuro imprevisível do mistério do outro (...) 
é sempre em caminho porque sempre carente (p.15-16)

Assim, do ponto de vista educacional, ressaltamos a necessidade de ado-
tar, no mínino, uma atitude irônica e uma postura crítica, diante desses contatos 
sem choques expressos no VT. 

Aluna B e a discussão sobre as conseqüências dessas imagens

Enquanto a Aluna A construiu, ao seu modo, uma crítica sobre a forma 
como a diferença e o diálogo cultural são exibidos, vazios, sem história, sem con-



1473

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

flito, a Aluna B preocupou-se com as conseqüências da influência dessas ima-
gens de maneira generalizada. Estaríamos sendo treinados para acreditar que 
uma relação plena com o outro pode se dar apenas pelo consumo, pela aparên-
cia? Ela pergunta! Como efeito das con-formações das diferenças, das estratégias 
de contra-brigolagem feitas pelo sistema capitalista, especialmente por meio da 
publicidade, jovens e crianças estariam aprendendo a viver em um mundo onde 
suas alianças e identidades são construídas exclusivamente por uma lógica de 
consumo e aparência? Esse é o posicionamento da aluna B. Sobre o slogan “Viva 
as diferenças” da publicidade, ela diz:

Na verdade ela não quer isso, não. Ela quer é: Viva o consumo! Viva as 
compras! [...] Ela quer falar das diferenças, mas o que tem atrás dela não. 
“Vão comprar mesmo!” Por que ela vive disso. O jogo dela é esse, né? Por 
mais que ela fale assim “Viva as diferenças”, o negócio dela é vender, né? 
[...] Se eu falo: “Ah! Não quero entrar nesse jogo, não”. Você ai que mexe 
com as propagandas. “Eu não quero mexer com isso, não. Eu tenho a 
minha moda, eu sou mais eu”. Mas, e aí, o que é que acontece? Você é 
excluído do grupo, você entendeu? Se eu não participo desse jogo que a 
mídia faz, que a propaganda faz, eu sou excluída.

Para a Aluna B, aos jovens é ensinado que a forma primordial de vivenciar 
o outro sempre envolve a lógica da inclusão ou exclusão, condicionada à aparên-
cia que você constrói por meio do consumo. Segundo suas próprias palavras: 
“falam da questão do multiculturalismo hoje, mas isso é tão difícil, sabe? Eu per-
cebo que é muito difícil. Por que hoje o que é que manda? É o status, não é?” O 
status fabricado pela indústria da moda.

Segundo Maria Rita Kehl (2004) a con-formação das diferenças realizada 
pelas imagens da televisão provoca conseqüências psicológicas profundas.

Se a publicidade, a telenovela, o jornalismo/espetáculo e o cinema de mas-
sas dirigem-se permanentemente a um sujeito que deve ser “todo mundo” 
e não é particularmente ninguém; se a imagem capaz de convocar a mul-
tidão de homens genéricos é a imagem mais abrangente, e portanto mais 
vazia possível; se o gozo dessa imagem vazia é elevado à condição de 
experiência subjetiva (e de experiência estética) para os sujeitos da socie-
dade do espetáculo; se, finalmente, a eficácia dessas experiências depen-
de do apagamento de todas as outras dimensões da vida que não caibam 
no puro tempo presente do acontecimento com aparecimento; então, só 
a imagem do corpo próprio - tornado o mais parecido possível com um 
corpo Outro, sem história, sem sofrimento e sem falhas - pode servir de 
suporte para a construção de uma ilusão de identidade para os sujeitos da 
sociedade do espetáculo. (BUCCI; KEHL, 2004, p.159)
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Esse vazio da experiência cultural dos personagens do VT, ao qual se refe-
re a aluna A, Kehl (2004) situa na esteira das imagens generalizantes da TV. Con-
siderando o fato de que a mídia colonizou a esfera pública, a autora explica que 
as identidades, assim como as experiências intersubjetivas, também seguem a 
lógica do espetáculo/mercadoria.

Sturken e Cartwright (2001), discutem a prática de algumas empresas que 
expõem imagens de diferentes exóticos em seus anúncios com a expectativa 
de agregar a seus produtos um espírito de engajamento em questões sociais 
importantes. Segundo as autoras, essa estratégia funciona na medida em que 
para muitos um engajamento multiculturalista poderia se dar exclusivamente na 
esfera do consumo, visto, não como um ato privado, mas como uma ação social 
(2001). Comprar e exibir produtos relacionados aos outros exóticos e/ou exclu-
ídos, seria, para alguns indivíduos, ‘a’ forma, talvez, a única imaginável, de se 
sentirem multiculturalistas. Esse tipo de mentalidade está em consonância com 
o declínio da figura moderna do cidadão e em favor da centralidade pós-moderna 
do consumidor, como explica Canclini (2006).

Conclusão: que diferença desejamos?

A riqueza da pluralidade de significados sobre diferença cultural susci-
tados pela narrativa visual desse VT, não surge apenas em suas imagens, mas 
reflete a complexidade que envolve o âmbito teórico, político e educacional do 
mundo que as contextualiza. Nesse sentido, podemos dizer que muitas outras 
interpretações são possíveis para as imagens deste VT. Outras interpretações 
poderiam trazer novas maneiras de abordar a idéia de diferença cultural. Consi-
derando as ricas contribuições partilhadas pelas as alunas, vislumbramos, tam-
bém, a possibilidade de interpretar o personagem principal de Birdman como 
um flaneur pós-moderno, em sintonia com a definição de Sturken e Cartwright 
(2001, p.243), ou seja, aquele indivíduo que passeia em shoppings, de vitrine em 
vitrine, consumindo produtos e aparências. Como manequins, os outros perso-
nagens se resumiriam a suportes vazios para superfícies consumíveis. Que ou-
tras interpretações seriam possíveis para este VT? E que outras aprendizagens 
suas imagens poderiam provocar?

Este comercial pode nos ajudar a pensar e desenvolver uma visão crítica 
não apenas em relação às questões e práticas de consumo. Convém ressaltar 
que os mesmos slogans e imagens podem servir a grupos e interesses distin-
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tos, de maneiras diversas, ou até mesmo opostas. A frase “Viva as diferenças”, 
síntese simbólica das imagens do VT, representa muito pouco e, conseqüente-
mente, pressupõe ou exige uma análise crítica para que possamos discutir sobre 
sua diversidade de significados e valor. Nesse sentido, é necessário estar atento 
para as nuanças sutis que os discursos visuais podem articular sobre o valor da 
diferença para que não corramos o risco de resumir um tema tão importante e 
conflituoso - diferença cultural - a um chavão, um clichê vazio, sem compromis-
so com uma compreensão crítica das imagens e sua narrativa. O exercício de 
pensar a diferença cultural através das imagens de uma campanha publicitária 
nos ajuda a refletir sobre uma questão educacional relevante: se a diferença cul-
tural existe para além do capitalismo e dos meios de comunicação de massa, não 
está claro, porém, se o tipo de diversidade que ela promove está imune às suas 
próprias influências. Afinal, até que ponto podemos discutir a questão cultural 
se não conseguimos ver e identificar suas implicações além da mediação do con-
sumo e do espetáculo? 
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OS ARQUIVOS PESSOAIS RUMO À CULTURA VISUAL
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Resumo
Essa Sociobiografia Poética Científica identifica dois marcos importantes, que me 
direcionam hoje ao campo da Cultura Visual. O primeiro se deu na convivência 
com migrantes e imigrantes da cidade de São Paulo como asilada na fronteira 
cultural. O segundo enquanto professora de arte em uma escola rural do muni-
cípio de Uberlândia que dizia ler imagens de “carne e osso”, na época em que na 
busca frenética de provar que arte também é conhecimento se disseminava com 
certo exagero imagens legitimadas sufocando os códigos estéticos locais. 

Palavras-chave: fronteira cultural, ensino de arte, cultura visual

Abstract 
This Scientific Poetic Sociobiography identifies two important marks that address 
me to the Field of Visual Culture. The first one emerged of the life experience 
with migrant and immigrant people of São Paulo, and as an asylum seeker in a 
cultural board. In the second moment I was a teacher of art in a rural school at 
Uberlândia. I used to say that I would read “flesh and bones images”, in a time 
when trying to prove that art is knowledge people would spread out legitimated 
images with a certain exaggeration what would repress local aesthetic codes. 

Keywords: cultural boarder; teaching of art; visual culture.

A sociobiografia poética científica

O sociólogo Boaventura Santos nos orienta para um campo em que a cria-
ção científica contemporânea pode se aproximar da criação literária ou artística 
porque, “[...] à semelhança desses dois tipos de criação, pretende que a dimensão 
ativa da transformação do real — o escultor a trabalhar a pedra — seja subordina-
da à contemplação do resultado — a obra de arte”(SANTOS, 1999,pag. 54). Nesses 
termos, a pesquisa científica é um processo de autodescoberta do próprio autor; 
quando se bebe na fonte dos teóricos com que ele se identifica e ao fazer suas co-
nexões críticas e poéticas em torno de sua história de vida, aproxima-se de si mes-

* Graduada em Artes Plás-
ticas, mestre em educação 
e professora do curso 
de Artes Visuais da UFU 
com experiência na área 
de educação, enfatizando 
métodos e técnicas de 
ensino de arte e a articu-
lação deste ensino com 
culturas indígenas, rurais 
e de fronteira. É membro 
do grupo de pesquisa 
– Interculturalidade e 
Visualidade de Fronteira – 
FAFCS- DEART – UFU.



1478

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 

e Processos 
de Mediação

mo como ser social e cultural, gerando, “um conhecimento compreensivo e íntimo 
que não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos” (SANTOS, 
1999, p. 53). Dessa forma, ao abrir meus arquivos pessoais estes se tornaram ao 
mesmo tempo, fonte e objeto de pesquisa. Pude ampliar a reconstrução da minha 
subjetividade que é uma noção que difere da noção de identidade1:

 A noção de subjetividade, pelo contrário (da noção de identidade), resgata 
a capacidade de ação dos indivíduos para adotar um sentido de ser, em 
diálogo com estas posições que lhes vêm ‘de fora’. É, portanto, uma ma-
neira de construir-se a partir da reflexão (a tomada de consciência de si 
mesmo) na interação com os outros. Deste ponto de vista, a subjetividade 
é instável, mutável, flexível e múltipla (...). (HERNANDEZ, 2007, p, 72).

 O que chamo de Sociobiografia Poética Científica é, pois, “ uma manei-
ra de se construir a partir da reflexão na interação com os outros” (HERNAN-
DEZ, 2007), uma tentativa de transformar o processo de pesquisa em uma quase 
aventura encantada (SANTOS, 2005b). Assim justifico tanto o sujeito verbal na 
primeira pessoa do singular, como a liberdade de expressão da escrita. Por ser 
este um processo, além de cientifico, muito prazeroso, tenho incentivado meus 
alunos do curso de Artes Visuais a adotarem tal método.

A parreira, o porquinho, hendrix e reich

Eu descendo de imigrantes italianos: meus avós paternos vieram, no iní-
cio do século XX, de Caloveto, subdistrito de Cropalati, zona rural da Calábria, 
sul da Itália; ela aos 15 anos de idade, ele aos 17, para trabalharem na lavoura 
de café no interior de São Paulo. Depois migraram para a capital, onde talvez 
tenham contribuído para a implantação das leis trabalhistas no país e do voto fe-
minino na era Vargas. Enfrentaram preconceitos esses “carcamanos” ou “colinei-
ros”, como eram chamados, mesmo dentro da colônia italiana, pelos imigrantes 
refinados, que vieram do norte da Itália. 

Família de formação católica devota de Santa Luzia, gerou filhos que se 
aplicaram em ofícios. Uma das filhas se enveredou pela prática da umbanda 
— incorporava a entidade “Vovó Alexandrina”. O filho mais novo — Rocco — 
era um homem sensível que cantava tangos; viajante vendedor charmoso, sem 
ofício definido e com pouco estudo — talvez por isso não de todo adaptado —, 
desposou a filha de uma mulher descendente de família paulistana tradicional 
quatrocentona (falida financeiramente, mas não moralmente) casada com o filho 

1 Conforme Hernandez 
(2007, p.72) “a noção 
de identidade tem a ver 
com a caracterização dos 
indivíduos mediada pela 
linguagem e determinadas 
práticas sociais. Portanto 
é dada culturalmente e se 
apresenta como naturali-
zada e estável, oferecendo 
elementos de discrimina-
ção em relação a grupos 
com afinidades de gênero, 
etnia, religião ou pátria”.

A noção que apresento 
aqui, também difere da 
noção de identidade 
desconcertante, cambiante, 
mutante que surge a partir 
da década de 1960, apre-
sentada por HALL (2005, 
p.9) por entender que ela 
também não se constrói 
a partir da reflexão, mas 
pela “multiplicação dos 
sistemas de significação 
e representação cultu-
ral”.(HALL, 2005, p.13). 
Hernandez considera que 
“a noção de identidade 
tende a ser estável, rígida 
e unívoca” diferentemente 
da noção de identidade 
do sujeito pós-moderno 
apresentada por Hall.
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da dona Fiota, que, mãe aos 15 anos de idade, criou os filhos com uma fabri-
queta de cigarro de palha artesanal e barrigueira de cavalo de sua propriedade 
no fundo do quintal de uma singela casinha, numa cidade também no interior 
paulista, onde empregava as “pica fumo”, como eram chamadas as mulheres 
responsáveis pela confecção dos cigarrinhos. O filho da dona Fiota, homenzinho 
baixinho de nome José Valente, foi respeitado por ter sido excelente professor, 
pela honestidade e pela boa convivência. Os músicos da cidade se encontravam 
em sua casa para os saraus, eventos em que as duas filhas, professoras e pia-
nistas, eram participantes de importância. Uma delas – minha mãe, hoje com 91 
anos – foi rainha do carnaval nos tempos de juventude, sonhou em trabalhar em 
circo ou em teatro e em ser marinheira. Mas se formou mesmo para ser profes-
sora – então um grande feito. Iniciou a carreira chegando até as escolas a cavalo 
e lecionando em escolinhas rurais. Migrou com seus filhos para a capital, comeu 
o “pão que o diabo amassou”, mas formou os filhos e se aposentou quando dava 
aulas nas escolas da periferia ‘barra pesada’ de São Paulo.

Em 1963, timidamente, sem deixar rastro, nossa família parte à capital, vin-
da do interior. Muito preocupada, deixei para traz, uma frágil mudinha de parreira 
recém plantada e um porquinho no fundo do quintal. Além de servirem como 
modelos-vivos quando desenhava, era com eles que exercia o meu afeto. Após um 
exame de admissão disputado em 1964, aos 11 anos de idade, passei a estudar na 
Escola Estadual Prof. Caetano de Campos, na praça da República, tradicionalís-
sima, conceituadíssima, marco na minha vida estudantil: Ali sofri nesse mesmo 
ano, na quinta série, um processo camuflado de expulsão. Fui gentilmente convi-
dada a me retirar da escola pela indisciplina gerada pela inadaptação.

 Numa espécie de ironia, ao sair desse cenário, recebi influências signifi-
cativas do ensino informal, sobretudo entre 1964 e 1974. Esse ensino foi aquele 
que se concretizou quando meu olhar se estendeu a outras manifestações fora 
da escola que se expressavam nos diferentes comportamentos das pessoas co-
muns que compunham a população do bairro Vila Buarque e de outros bairros 
ao redor. Próximo ao coração ou centro de São Paulo, na convivência com mi-
grantes e imigrantes, deparei-me com diferentes identidades2 e situações que 
refletiam o surgimento de movimentos sociais de caráter político e cultural. 

As décadas de 1960 e 1970 foram revolucionárias e marcantes para mi-
nha geração. O mundo passando por transformações intensas, ao mesmo tempo 
em que se transformavam os corpos dos que adolesciam. O sangue da primeira 

2 Noção de identidade que 
surge a partir da década 
de 1960, apresentada por 
HALL (2005, p.9). 
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menstruação das meninas entre 11 e 12 anos, por volta de 1964, coincide com o 
sangue que passou a ser derramado com os assassinatos e as torturas ocorridas 
na época da ditadura, de modo que estavam em conflito o país e eu. Com o acor-
do MEC-UDAID3 o estudante deveria apenas ser mão-de-obra qualificada para as 
multinacionais aqui instaladas. Escola era para formar os pejorativamente chama-
dos de “apertadores de parafuso”. Desenhar parreiras e porquinhos, nem pensar!

 Nossa família morava na rua Maria Antônia, onde ficava a Faculdade de 
Filosofia da Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Mackenzie, local de 
burburinho intelectual e político. Da janela do 14º andar, já que não havia parreiras 
e porquinhos, eu observava a paisagem urbana — e desenhava; via, sobretudo, as 
avenidas da Consolação e Paulista; presenciei mudanças nessa paisagem: da subs-
tituição dos bondes por ônibus urbanos, passando pelo alargamento da Consolação, 
pela derrubada dos palacetes das famílias tradicionais paulistanas e de imigrantes 
bem-sucedidos, até a construção dos grandes e modernos edifícios: os palácios de 
vidro da Paulista, que se tornou o coração financeiro do modelo econômico neoli-
beral implantado no país com a chegada das grandes multinacionais. Creio que, ao 
rever meus arquivos pessoais, este foi o primeiro marco para que atualmente eu me 
aproxime dos estudos da Cultura Visual. Conforme Sardelich :

No sentido indicado por Mirzoeff, a cultura visual é uma estratégia para 
compreender a vida contemporânea e não uma disciplina acadêmica. 
Destaca que a cultura pública dos cafés do século XVIII, exaltada por 
Jurgen Habermas, e o capitalismo impresso do mundo editorial do sécu-
lo XIX, descrito por Benedict Anderson, foram características particula-
res de um período e centrais para a análise produzida por esses autores, 
apesar das múltiplas alternativas que poderiam ter escolhido. Ao modo 
desses autores, Mirzoeff faz uso dessa característica de plasmar a vida 
em imagens ou visualizar a existência, para estudar a contemporaneida-
de. (SARDELICH, 2006, p. 212). 

Contraposta a essa paisagem urbana, outra realidade podia ser visualizada 
da frente do meu edifício: um misto de manifestações culturais, intelectuais, polí-
ticas e sexuais, que se apresentavam descaradamente na chamada boca-do-lixo. 
Assim, após ter sido expulsa da tradicional Escola Estadual Professor Caetano 
de Campos, ter perdido o contato com o ensino institucionalizado e encontrar 
outras formas de aprendizagem no ensino informal, ingressei no curso noturno 
da Escola Estadual Professora Marina Cintra, na rua da Consolação, que abri-
gava os pobretões e nenhum quatrocentão autêntico. Eram office-boys, filhos 
de prostitutas, de professoras e de comerciárias; nordestinos, negros, chineses, 
japoneses, coreanos, italianos, baixinhos, heterossexuais e homossexuais, for-

3 Em 15 de abril de 1968, é 
anunciado o Ato Institucio-
nal n. 5, o AI-5: e inaugura 
o regime ditatorial, que 
se estenderia até 1985. 
Em 1966, o acordo entre 
o Ministério da Educação 
(MEC) e a United States 
Agency for International 
Development (USAID) 
previa a “colaboração” dos 
técnicos americanos na 
reformulação do ensino 
brasileiro.
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rozeiros e roqueiros. Pessoas como eu, que não sabiam ao certo se assistiam às 
aulas, se participavam dos movimentos estudantis com os estudantes mais ve-
lhos de outras instituições ou se, simplesmente, se deixavam embalar aos gemi-
dos anticonsumistas de Janis Joplin — “Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes 
Benz... Oh Lord, won’t you buy me a color TV...” — ou pela expressão máxima e 
antiguerra do Vietnã na dissonância da guitarra sideral de Jimi Hendrix. Havia 
um papo de que sexo não era mais pecado — e Wilhelm Reich, ao lado de gran-
des feministas, justificava isso; sobretudo para as meninas, esse papo foi muito 
bom, pois vinha acompanhado da recém-descoberta pílula anticoncepcional. 

São paulo, soft city e a ditadura

A rotina dos jovens do centro da cidade diferia da dos jovens dos bairros 
circunvizinhos e periféricos. Outro tipo de ensino se desenhava nessas vidas, com 
muito mais força do que aquele oferecido nas escolas. Se nos bairros as conversas 
rolavam sobre bailinhos psicodélicos nas garagens sob a proteção ou vigília de suas 
respectivas famílias, no centro a própria concepção arquitetônica dos edifícios não 
incluía áreas de lazer nem garagens. Era comum entre esses jovens ficar em ruas 
e praças, lanchonetes e botecos, bibliotecas ou no meio do quebra-pau entre os 
estudantes e os militares. O psicodelismo se misturava com uma realidade em que, 
juntas, as minorias eram maioria e a rua era uma extensão dos nossos lares. 

 Esse tipo de planejamento urbano — ou a falta dele — remete às análises 
de Harvey (2005) sobre a tese de Jonathan Raban em Soft city, relato da vida de 
Londres no início dos anos de 1970:

[...] [Raban,] ao se opor à tese de que a cidade estava sendo vitimada por 
um sistema racionalizado e automatizado de produção e consumo de mas-
sa de bens materiais, encontrada na maioria dos escritos sobre a cidade 
urbana nos anos 60, nos apresentou a idéia de que na prática se tratava 
da produção de signos e imagens. Este relato pressagiou um novo tipo de 
discurso que viria identificar termos como gentrificação — surgimento de 
uma camada social média, e yuppie — jovens profissionais urbanos como 
descrições da vida urbana. Ao sugerir que “[...] há mais coisas envolvidas 
do que a última moda intelectual importada de Paris ou do que a mais nova 
reviravolta do mercado da arte em Nova Iorque”, Raban nos aponta para o 

conceito de “pós-moderno”. (HARVEY, 2005, p, 19).

Tal planejamento urbano — ou sua falta — remete, também, a Foucault 
(1979), que reconhece um aparato disciplinador na concepção arquitetônica e 
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semelhanças arquitetônicas entre instituições como hospitais, prisões e escolas. 
A meu ver, o resultado da soma entre a concepção arquitetônica das instituições 
e das edificações residenciais e a maneira como estas são distribuídas no espaço 
urbano definem os comportamentos e as relações pessoais cotidianas4. 

O debate entre modernistas liberais e modernistas marxistas crescia5. Ali 
mesmo, no meio da rua, podia-se aprender o que a escola não ensinava, ou seja, en-
tender por que, quando descíamos do 14º andar para comprarmos pão na padaria 
do “Portuga”, era preciso se esquivar da cavalaria e pular barricadas. Nessa hora, 
também se podia tomar alguns posicionamentos políticos, tais como jogar bolinhas 
de gude para desequilibrar os cavalos, dividir o leite com os estudantes da Filosofia 
como antídoto contra bombas de efeito moral ou juntar garrafas de refrigerantes 
e levar para os resistentes e admiráveis estudantes da Filosofia fazerem coquetéis 
molotov. Nesses pequenos atos se delineavam um posicionamento frente à vida. 
Os liberais no “Eu te amo meu Brasil”, os marxistas “caminhando e cantando e se-
guindo a canção” e outros preferindo “ser uma metamorfose ambulante do que ter 
aquela velha opinião formada sobre tudo”.6 Assim, no espaço do embate entre os 
modernistas liberais e os modernistas marxistas, surge o pensamento pós-moderno 
e, com ele, a idéia de fragmentação, a indeterminação e a intensa desconfiança de 
todos os discursos universais ou “totalizantes”.

A subjetividade criada na fronteira

Mesmo que não entendêssemos muito, líamos A metamorfose e O proces-
so, de Kafka, Escuta Zé Ninguém, de Wilhelm Reich, e 1984, de George Orwell, 
entrando na década de 1970, quando amadurecem os novos movimentos sociais 
contraculturais e antimodernistas dos anos de 1960. Essa década é responsável 
pelo perfil do capitalismo atual, denominado de desorganizado por alguns teó-
ricos, ou de neoliberal por outros. Dada a transição paradigmática que ocorre 
desde então, “a subjetividade emergente compraz-se em viver em fronteira que 
surge como uma forma privilegiada de sociabilidade em que todos nós, simbo-
licamente e em certa medida migrantes indocumentados, somos deslocados ou 
refugiados em busca de asilo”. (SANTOS, 2005b p. 347).

Santos (2005b) diz que, embora a vida na fronteira se assemelhe à vida 
no exílio — a tendência à instabilidade e ao perigo, em que nada ou quase nada 
é certo ou garantido; a existência fora dos esquemas convencionais dominantes 

4 Muitos estudantes do interior 
se instalavam em bandos nas 
pequenas quitinetes do centro, 
formando repúblicas. Em es-
pecial as compostas por quem 
optava pelas ciências humanas 
eram muito visadas pelos 
milicos. O ensino informal se 
dava nessas repúblicas, no bar 
Sem Nome, no bar Redondo, 
no Teatro de Arena, na sessão 
maldita da meia-noite no Cine 
Bijou, na praça Roosevelt, no 
Café do Bexiga ou nos acam-
pamentos nas praias do litoral 
paulista. 
5 Entre 1967 e 1968, traba-
lhadores e estudantes se 
rebelaram no mundo inteiro. 
Nos muros de Paris anunciava-
-se o novo mundo: “É proibido 
proibir”. Ao longo de 1968, o 
Movimento Tropicalista revo-
lucionaria a música popular 
brasileira, contrariando alguns 
dos modernistas marxistas 
mais radicais que abominavam 
as guitarras e o rock pela asso-
ciação que faziam destes com 
o imperialismo dos Estados 
Unidos (EUA)
6 Trechos das composições “Eu 
te amo meu Brasil” (Don; Ra-
vel, 1970); “Pra não dizer que 
não falei de flores” de Geraldo 
Vandré (1968) e “Metamorfose 
ambulante”, de Raul Seixas 
(1973).
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de sociabilidade, daí ser particularmente vulnerável; a maneira de se reproduzir 
sempre de forma provisória, atravessando fronteiras, ultrapassando limites, e 
outras semelhanças —, essa vida não é exílio.

Na fronteira, não se distingue claramente e indiscutivelmente o “nós” e 
“eles”, como é típico das situações de exílio. Por ser promíscua e abran-
gente, a fronteira tende a incluir os estranhos como membros. Prospera 
na ausência de uma demarcação nítida entre ser e não ser membro, e é 
na base dessa ambigüidade que ela se esmera por ser a casa para os que 
nela vivem: lar confortável, embora não muito duradouro. Ao contrário 
do exílio, na fronteira a “casa comum” não é um lugar de onde se tenha 
sido expulso ou da qual se viva afastado. (SANTOS, 2005b, p. 347).

Em suma, mesmo com a ditadura e a perseguição que as pessoas sofriam, 
em vista de ajuntamentos suspeitos e de não poderem andar tranquilamente em 
grupos, nada impediu a comunicação e o aprendizado entre nós, asilados e não-
-exilados, na fronteira que inclui os estranhos como seus membros. Contudo, 
em dado momento houve uma ruptura de alguns com esse convívio. Muitos 
estudantes — aqueles amigos e amigas da geração frente à minha — juntaram 
dinheiro e embarcaram do porto de Santos rumo à França, que se mostrava re-
ceptiva aos brasileiros fugindo da ditadura. Por lá, alguns refizeram suas vidas, 
outros se perderam no turbilhão de mudanças... 

O desenho e a roça 

Depois de desenhar parreiras, porquinhos, edifícios, militares e prostitu-
tas, por volta de 1968 consegui o primeiro emprego, no escritório do arquiteto e 
artista plástico Valdemar Cordeiro,7 mediante um anúncio no jornal O Estado de 
S. Paulo. Embora tenha ficado pouco tempo nesse emprego, foi ele o marco inicial 
do desenho enquanto profissão. Eu era uma aprendiz de desenhista na área de 
arquitetura que exercia, também, a função de “office-girl”. Com os sentidos agu-
çados, bloquinho de desenho embaixo do braço, cruzava a cidade com pequenos 
pacotes e correspondências. Desde então a prancheta de desenho passou a me 
acompanhar por muito tempo nos escritórios de arquitetura da prefeitura de São 
Paulo e de grandes multinacionais — depois, como universitária na cidade de 
Uberlândia, era dela que tirava meu sustento.

O desenho como técnica e arte foi tensionado em minha mente da se-
guinte maneira: como técnica, pelas poucas influências recebidas da disciplina 
Educação Artística no ensino formal focadas unicamente no desenho e desen-

7 Valdemar Cordeiro (1925 - 
73) — artista visual, designer, 
paisagista, crítico de arte e 
um dos precursores da arte 
concreta no Brasil; em 1952, 
organizou o grupo Ruptura, 
expondo trabalhos no Museu 
de Arte Moderna de São 
Paulo (MAM/SP). Na década 
de 1960, desenvolveu intensa 
atividade artística, tentando, 
em sua fase pop-creta, fundir 
a pop art com o concretismo. 
Dirigiu a primeira pesquisa 
em computador em nosso 
país, em 1968, à frente de 
uma equipe de matemáticos, 
físicos, artistas e engenheiros, 
usando meios eletrônicos para 
a programação de arte. Foi 
professor da Universidade Es-
tadual de Campinas (MUSEUS 
BRASILEIROS, 1982).
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volvimento do raciocínio conforme as concepções liberais e positivistas Como 
arte, uma tentativa autodidata focada na expressão ou em releituras intuitivas8 
de imagens diversas inclusive as imagens reais, vivas do cotidiano. As influ-
ências modernistas de 1922, relativas aos modelos estéticos e aos métodos de 
ensino que influenciaram o ensino de arte espelhado na livre expressão só se 
apresentaram ao meu aprendizado na graduação9. Licenciada, fui aprovada em 
um concurso para professora da rede municipal.

Era 1992. Era uma escola de zona rural no município de Uberlândia (MG), 
onde ministrava aulas da pré-escola à oitava série, incluindo aulas para jovens 
e adultos no curso noturno, e onde me apaixonei pela profissão de professora 
de Arte e daí, meu carinho profundo por ela. Era uma época de salas não super-
lotadas, de crianças mais tranquilas e muito espertas, com mais poder de con-
centração. Era tudo mais roça, mais jabuticabas, mais tucanos, mais flores para 
professora, mais cantorias. 

Eu já havia notado, em junho desse mesmo ano (tomei posse no mês de 
abril), que quem entende de festa junina é o povo da roça. Isso porque às rezas e 
aos santos nos mastros subjaz uma idéia, um significado religioso, um signo. Lá 
o forró era melhor, as fogueiras eram mais bonitas, e o céu, nem se fala! As flores 
de crepom, mais que enfeites decorativos, eram oferendas aos santos: Antônio, 
João e Pedro. A aula parecia o preparo de um ritual. Mesmo com a origem quase 
rural de meus avós, depois de ter vivido muitos anos no centro da cidade de São 
Paulo, sem contato nenhum com as coisas do campo e os rituais religiosos desse 
universo, tudo o que eu via era mágico.

A escola Olhos D’água fica à beira da BR-365, muito próxima da igre-
jinha, onde se celebram missas, onde as pessoas se casam, se batizam e se 
despedem desse mundo. Era uma comunidade predominantemente católica. 
É por essa BR que as pessoas seguem, em certa época do ano, pagando suas 
promessas, para uma cidade de nome Romaria. Por ali já vi passar anjinhos 
cansados de tanto andar, empurrados pelos pais, e noiva empoeirada raste-
jando tule abandonado. Meninos com cabeleiras abaixo dos ombros e muitas 
pessoas comuns, disputando o estreito acostamento com os caminhões e as 
doloridas queimadas do cerrado. No salão da igrejinha, reúnem-se as mulheres 
do Clube de Mães, cujas voluntárias pesam os recém-nascidos da comunidade 
para promover um crescimento saudável e cujas mães pintam panos-de-prato 
e, sobretudo, inter-relacionam-se.

8 O conceito adotado aqui 
é construído por Ostrower 
(1989, p. 59): o intuitivo 
não se confunde com o 
instintivo “[...] vindo a se 
constituir como um dos 
mais importantes modos 
cognitivos do homem. 
Ao contrário de instinto 
permite-lhe lidar com situ-
ações novas e inesperadas 
[...] é mais do que reação 
de um organismo humano 
[...] ela é reação de uma 
personalidade humana [...] 
como ação humana encer-
ra formas comunicativas 
que são pessoais e ao 
mesmo tempo são referi-
das à cultura. Com isso se 
distingue o ato intuitivo do 
instintivo. A intuição esta 
na base dos processos de 
criação”.
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Voltando ao mês de junho, muitas escolas por aqui, mesmo as de zona 
rural, salvo as exceções, tratam o homem do campo nessas ocasiões de maneira 
indevida. Será por que nas escolas os diretores, os professores e demais fun-
cionários vêm da cidade e trazem consigo uma visão deturpada do camponês, 
fortalecida pelos livros didáticos adotados por cursos de Magistério e Pedagogia 
de baixa qualidade? Não sei dizer. Sei apenas que os estereótipos surgem aqui e 
ali. Existiam grandes coleções “disso” em muitas escolas, devidamente “conser-
vados” em pastas e distribuídos aos professores por especialistas em educação 
“conservadores”. E mais, as editoras tinham carta aberta na venda desses mode-
los sem passar por critério de avaliação. 

O professor querer ensinar a fazer festa junina no campo é como querer 
ensinar o Padre Nosso ao vigário. Mas comigo foi diferente: o “vigário” repre-
sentado pelos alunos é quem me ensinou o Padre Nosso, e, como professora de 
Arte, ensinei-lhe que cada um sente seu Padre Nosso de uma maneira e que há 
diferentes formas se rezar. Tornamo-nos comadre e compadre. Quando se foi 
asilado na fronteira, como eu havia sido em São Paulo, aprende-se essa forma 
simbiótica de convivência. 

Se por um lado havia “exércitos” de desenhos mimeografados do caipira, 
de cachorro, do estudante, do índio, do coelho da Páscoa por toda parte, sob o 
comando do Duque de Caxias, todos com aquele olhar de coisa nenhuma, defen-
dendo o lema do “nada se cria nem se transforma”; por outro surgiu um grupo 
de resistência: o da manifestação da cultura local como referência nas aulas de 
Arte com algumas parcerias que se estabeleceram entre alunos e alunas, a pro-
fessora de arte e uma professora/trabalhadora rural, além de uma especialista 
que se diferenciava das demais. Então, por alguns anos, a coisa foi diferente nas 
aulas de Arte em Olhos D’água. Algo aconteceu. Minha relação com os alunos 
foi de um ir e vir de apreensão de conhecimento; nossas referências se entre-
laçaram, todos aprenderam e ensinaram por meio de ações que envolviam não 
só alunos, mas também pessoas da comunidade. Inseri nas práticas de ensino 
não só os códigos da arte erudita, que a visão da academia nos orientava como 
referência para o ensino das artes visuais, mas principalmente aqueles que re-
fletiam a cultura da comunidade local. Consigo identificar aqui que estávamos 
a caminho da vertente menos restritiva identificada por Barnand ( 2001). No en-
tendimento de Sardelich:

Barnard (2001) identificou duas vertentes fundamentais nos estudos de 
Cultura Visual. Uma das tendências, que seria, no meu entendimento, a 

9 A primeira fase do curso 
de graduação em Educação 
Artística (Licenciatura 
Curta – UFU),1982 se 
espelhava no laissez- fai-
re. Na segunda fase, em 
1997(Licenciatura Plena), 
eram considerados, so-
bretudo, os traços formais 
da obra que era distan-
ciada da cultura que a 
envolvia. Desconsiderava-
-se, também, o contexto 
cultural dos alunos, vindos 
de grandes e pequenos 
centros urbanos, além dos 
que provinham da zona 
rural. Por serem de estados 
diferentes, em especial 
Minas Gerais, Goiás e São 
Paulo, carregavam em suas 
existências similaridades e 
diferenças no que se refere 
às identidades culturais; 
portanto apresentavam 
uma diversidade de có-
digos culturais que, com 
o tempo, passaram a ser 
sufocados por códigos 
alienígenas provenientes 
de um olhar eurocêntrico 
frente à concepção do que 
venha ou não a ser eleito 
como códigos importantes 
de criação em arte. Isso 
refletia o que era adotado 
também em universidades 
dos grandes centros.
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mais “restritiva”, enfatiza o visual, e trata de normatizar, prescrever seus 
objetos de estudo como sendo a arte, o design, as expressões faciais, a 
moda, a tatuagem etc. A outra vertente toma a cultura como traço que 
define o estudo, logo refere-se aos valores e identidades construídas e 
comunicadas pela cultura via mediação visual, como também à natureza 
conflitiva desse visual devido aos seus mecanismos de inclusão e exclu-
são de processos identitários (SARDELICH, 2006, p. 211).

Nessa ocasião, na tentativa de provar que arte é conhecimento muitos 
professores de arte inseriam os modernos principalmente europeus nas salas 
de aula e diziam trabalhar com releituras. Perguntavam-me – você trabalha com 
imagens? – Eu dizia que sim: as imagens reais das pessoas do local em movi-
mento, imagens de “carne e osso”. É gente andando, plantando, bebendo, cho-
rando, rezando, dançando. Talvez se fosse hoje com base em (MIRZOEFF, apud 
SARDELICH, 2006, p.212) teria dito que me centrava no visual como um lugar no 
qual se criam e se discutem significados, por isso inseria poucas obras de arte na 
sala de aula, para focalizar minha atenção na experiência cotidiana das pessoas 
do lugar. Questionavam: - como você trabalha com a leitura das imagens? Houve 
um momento que talvez equivocadamente entendesse que eu caminhava para a 
semiótica. Se fosse hoje teria afirmado: eu não trabalho com leitura de imagens, 
creio que com Cultura Visual: 

A cultura visual carrega uma proposta bem mais ampla que a de leitu-
ra de imagens baseada no formalismo perceptivo e semiótico. Traba-
lhar nesse enfoque amplo é aceitar a capacidade de as imagens serem 
mediadoras das “velhas e novas formas de poder, como também de 
ensaios contradiscursivos de novas formas de sociabilidade” (MORA-
ZA, 2004). Essa abordagem fundamenta-se em uma base socioantropo-
lógica, o que significa focalizar o conhecimento tanto nos produtores 
dessas experiências quanto no contexto sociocultural em que são pro-
duzidas. (SARDELICH, 2006, p,212) 

Como professora dessa comunidade rural, passei também a pertencer a 
ela; ao desvendar códigos culturais do lugar, vi refletidos ali aspectos de minha 
própria cultura que foram sufocados durante minha formação institucional. Des-
sa forma posso compreender melhor a revolta dos alunos que “gostam de dese-
nhar porquinhos e são obrigados a desenhar a cara da Mona Lisa”. Trabalhar na 
zona rural foi o segundo marco importante que me direciona hoje aos estudos 
no campo da Cultura Visual. Confesso que mais para entender o meu processo 
do que explicar os fatos. 
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Resumo
O desenho, inserido no âmbito da educação, está amplamente relacionado ao 
contexto social. Verificado no plano histórico-cultural, percebem-se projeções 
epistemológicas, desse conhecimento distinto, construídas nas diferentes épo-
cas. As reflexões sobre as relações que se impõem entre os modos de ensino e 
os enunciados sobre a realidade, contribuem no sentido de esclarecer e dar en-
tendimento na pesquisa sobre desenho e auxiliando professores e acadêmicos 
de arte na compreensão de sua própria prática pedagógica.

Palavras-chave: desenho, ensino, realidade, epistemologia. 

Absctract
The drawing within the framework of education is largely related to social con-
text. Cheking the historical-cultural plan epistemological projections are been 
perceived, from this distinct knowledge buit in different epochs. The reflection 
on the relations which impose themselves amony various modes of teaching 
and the commands about reality contribute in order to give clear understanding 
about research on design and helping teachers and academic students of art un-
derstanding their own teachiny practice.

Keywords: drawing, teaching, reality, epistemology.

1. Introdução

Os motivos que me levam escrever este artigo se remetem a minha ex-
periência, como professor assistente, na Universidade Federal de Goiás – UFG, 
exercendo ali o estágio docência do programa de mestrado em cultura visual. 
Eu fiz uma provocação, no curso de licenciatura em artes visuais, referente às 
pesquisas sobre o desenho infantil, chegando a sugerir que já deveria haver 
um comitê, ou categoria exclusiva para atender os inúmeros trabalhos dessa 

* Mestre do Programa de 
Pós-Graduação em Cultu-
ra Visual da FAV-UFG. Tem 
graduação em Educação 
Artística com habilitação 
em artes plásticas, pela 
Universidade Federal 
do Amapá-UNIFAP. É 
professor do Centro de 
Educação Profissional em 
Artes Visuais Candido 
Portinari – AP e membro 
da Associação dos Arte 
Educadores do Estado do 
Amapá – AAEAP.
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natureza nos congressos científicos. Entretanto, o que mais me inquietava era a 
falta de “novidade” nessas pesquisas. Na minha percepção, o que conseguia ver 
de “diferente” eram apenas os ambientes, condições e temáticas de trabalho em 
que as crianças desenvolviam seus desenhos... Naquele momento, Raimundo 
Martins, professor titular da disciplina e meu orientador, diante da turma, só fez 
aumentar a provocação sem deixar esfriar minha inquietação: “quais justificati-
vas você faria para manter o desenho na escola?”

O instante mínimo de debate vivido naquela sala, a mim repercutiu em 
abalamento e reflexão até hoje. O desenho infantil como tema – que no meu en-
tender, já se via saturado e repetitivo – ainda foi possível tornar atrativo ao meu 
olhar para o problema: porque o desenho é importante na sala de aula? Que 
competências e habilidades são pretendidas a partir do desenho? Que distinção 
é encontrada no desenho das aulas de arte em relação, por exemplo, ao uso do 
desenho em outras disciplinas? 

2. Desenho: uma herança do desenvolvimento?

Situando o desenho num âmbito cultural-histórico, posso entender que 
a sua utilização não se resume ao ensino em arte nas escolas e às manifesta-
ções artísticas, seu uso é percebido em vários campos da produção humana. 
Através dele é desenvolvido desde simples e corriqueiras práticas do cotidiano 
até amplos projetos de efeitos históricos. O desenho está relacionado aos vários 
contextos culturais, observando modos ou abordagens particulares, no plano do 
conhecimento, construído nas diferentes épocas.

Conceituar desenho não é tarefa simples. Defini-lo é tão complexo em 
suas muitas vertentes, usos e meios, como o próprio conceito de arte. 
Etimologicamente a palavra desenho provém, diretamente, da influên-
cia do italiano “disegno”; por sua vez do latim “descriptio”, que significa 
descrever e também “designare”, traçar, projetar, propósito, desígnio, in-
tento (BERNINI, 1935), que se assemelha muito com o verbo no italiano 
“disegnare”, que significa desenhar. Observa-se que o termo, desenho, 
em sua origem latina quer dizer uma ação, mas, que também depende 
de uma intenção mental. Assim, o gesto materializado pela forma dese-
nhada depende de uma vontade humana de realizar ou projetar algo. 

Entretanto, a noção de desenho que se tem hoje foi construída nos últi-
mos cinco séculos, ou seja, um tempo recente comparado à história da humani-
dade. A ideia de desenho como categoria visual surgiu de modo concorrente ao 
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pensamento Moderno Humanista. Para considerá-lo como obra de arte foi ne-
cessário colocá-lo num nível axiomático com as demais manifestações artísticas: 
o reconhecimento do desenho como produção tão importante como a pintura, a 
gravura e a escultura, era uma missão perseguida há tempos, por uma tomada 
de posição autônoma diante de outras atividades (como a música e a literatura) 
já prestigiadas no campo da arte. 

Para os gregos da Antiguidade Clássica havia uma significativa distinção nas 
artes que ressoava diretamente das diferentes posições sociais. As artes de caráter 
mais teórico, constituídas de formas dinâmicas no tempo como a música, a retó-
rica e a literatura eram consideradas como artes liberales (livres), pelo motivo de 
proporcionarem liberdade ao pensamento e ao espírito, principalmente por serem 
cultivadas, desde Platão (séc. IV a.C.), pelo cidadão livre. A escultura, a pintura e 
outros ofícios que exigem certa habilidade manual eram taxados de artes pueriles 
(serviçais), por prenderem a forma numa matéria através do serviço “braçal”: obras 
encomendadas sujeitas a regras na composição, por isso eram vistas de caracterís-
ticas comuns, executadas por homens artifex (artesãos). Esse tipo de arte recebia 
tal denominação por ser executada por gente simples, isto é, por não pertencerem à 
nobreza ou a qualquer classe erudita. Essa distinção não se resumia às artes (como 
obra), mas se caracterizava de cunho separatista, pois, tinha reflexos de divisão no 
tratamento social entre os seus produtores, como bem analisa Francastel:

Todavia pouco se progrediu nesse caminho da análise comparada dos 
valores plásticos e dos outros intelectuais. Foi com dificuldade que, nos 
meios históricos, literários e filosóficos, percebeu-se o fato de que as 
obras de arte são signos tal como as palavras e os símbolos matemáticos 
(FRANCASTEL, 1993, p.121).

Enquanto os artistas ainda galgavam pelo reconhecimento de suas pro-
duções como “artes livres”, a relação de unidade entre as artes foi atribuída pri-
meiramente pelos humanistas. Esse “pé de igualdade” das artes visuais com as 
consideradas artes “livres” diz respeito ao olhar crítico e analítico do artista, ao 
ponto de uma concepção científica de arte. É o que o propósito humanista da 
época renascentista observa como uma arte pertinente e intelectualizada, pelo 
uso do racionalismo sobre a velha tradição do simbolismo medieval.

A compreensão se torna mais clara ao analisarmos que “disegno” (a ideia 
mais próxima que se tem hoje do desenho) foi registrado pela primeira vez no perí-
odo do Quattrocento italiano, envolvendo concepções de caráter prático, mas com 
destaque às questões intelectuais, como se pode perceber num trecho de Cennino 
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Cennini comentando sobre o assunto por volta do ano 1400: “Sabes o que te aconte-
cerá praticando o desenho à pena? Tornar-te-ás perito, experiente e capaz de muito 
desenho em tua mente”. Também partilhando dessa concepção do desenho estreita-
mente ligado ao pensamento, Paul Valéry afirma desconhecer alguma arte que 

exija mais inteligência que o desenho. Tanto para extrair da complexida-
de da visão a descoberta do traço, para resumir uma estrutura, para não 
ceder à mão, para ler e pronunciar em si uma forma antes de escrevê-
-la; quanto para que a invenção domine o momento, que a ideia se faça 
obedecer, se precise, e se enriqueça do que ela se torna no papel, sob 
o olhar, todos os atributos do espírito são empregados neste trabalho... 
(VALÉRY In BUTI, 2005, p. 94).

Buti esclarece que desenho não se restringe às condições gráficas e ao 
papel como único suporte, e nem se limita a meios específicos, antes

 Trata-se de uma atividade mental que organiza ou desorganiza o espaço 
real ou representado, ligando intenção e percepção, presente em toda 
manifestação visual que se materializa, mas sem estar restrita a nenhum 
meio. Desenho é, antes de mais nada, um olhar qualificado, capaz de 
receber e projetar simultaneamente. (BUTI, 2005, p. 94).

A descoberta de perceber no desenho uma disposição “imagética” para 
além da dimensão plástica chegou ao ponto de se reconhecer que “a grandeza 
da arte advém justamente do fato de ela ser capaz de materializar o progresso do 
espírito humano” (FRANCASTEL, 1993, p.147). 

Mas, reconhecer as contribuições do desenho para o “vigor do espírito hu-
mano” seria admitir uma visão sincrônica da arte com a história entendendo como 
evolução? A arte consegue destaque ou respeito em relação aos outros campos do 
conhecimento para o progresso, como por exemplo, a ciência? Por conseguinte, o 
desenho ocupa algum equilíbrio no próprio campo da arte e da sociedade? E no 
âmbito da educação, o desenho exerce alguma importância na escola?

3. Desenho e ensino: considerações epistemológicas

Para conceber o desenho como campo de conhecimento, faz-se neces-
sário realizar um sobrevoo de compreensão sobre suas dimensões: no plano 
da arte, no campo instrumental de produção e na educação. Meu desafio aqui, 
sem pretensões totalizantes, configura-se no aspecto educacional do desenho. 
Tento encontrar algumas bases epistemológicas do seu uso, mas desconsidero 
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qualquer cisão com a arte e a cultura, pois seria como cortar os “vasos sanguí-
neos” do fluxo que revitaliza esse processo do conhecimento. Ou seja, além de 
descobrir mecanismos de organização teórico-metodológico dos enunciados do 
desenho no ensino, busco peneirar os “grãos” que nutrem, justificam e mantém 
o desenho na escola. 

Minha intenção de situar o desenho numa abordagem epistemológica não 
é, necessariamente, nos limites da ciência como apresenta JAPIASSÚ e MAR-
CONDES (2001): “epistemologia (do gr. episteme: ciência, e logos: teoria) a crítica 
do conhecimento científico...” (p. 84). O percurso caminha pela rota do desenho 
como saber distinto, inserido na área de arte, mas com interesses educacionais, 
onde se evidenciam problemas do comportamento humano e significados de 
conhecimento atribuídos ao seu uso.

Entender o desenho como meio de relação com o mundo é perceber uma 
carga de enunciados, que se constrói através de imagens, acampando variáveis in-
tenções de emissão e recepção cultural. Ao contrário de uma “arte” pré-histórica, 
acredita-se que os primeiros registros humanos, em tempos imemoráveis, não 
eram de intento artístico. O desenho surge antes da própria história, é uma neces-
sidade imanente a humanidade, de registrar ou materializar ou até desmaterializar 
(um bisão, por exemplo, para se ter domínio da “alma”). Desde o paleolítico superior, 
acredita-se que o objetivo de realizar um desenho não era para fins de contempla-
ção estética, mas de sentidos mágicos ou ritualistas. Mantinha-se o desenho como 
significado de posse do que se representava nos espaços demarcados, como as 
cavernas. Mesmo assim, havia uma preocupação de se manter a continuidade das 
práticas – de domínio gráfico – a outras gerações. Para Osinski (2002) “desde os tem-
pos mais remotos, os conhecimentos artísticos eram transmitidos pela tradição (...) 
desde o paleolítico até o Renascimento” (p. 11). A autora relata que há uma 

hipótese da existência de escolas com intensa atividade educativa e 
mestres seguindo e perpetuando tradições locais. O que provavelmente 
acontecia era um processo informal de aprendizado baseado na imitação 
dos procedimentos e formas realizados pelos artistas mais experientes, 
os quais transmitiam o conhecimento por meio do exemplo do seu pró-
prio fazer” (OSINSKI, 2002, p. 12).

Ainda na Grécia da antiguidade, o ofício “artístico” – sem reconhecimen-
to de status – era herdado entre as gerações pela condição social. Os artesãos 
das oficinas, geralmente, eram membros da própria família dos mestres arte-
sãos. Não existia escola para o ofício, sem didática, a pedagogia se resumia ao 
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demonstrar: a aprendizagem acontecia pela força do exemplo. Por seguinte, as 
lojas das cooperativas de artesãos, no período da Idade Média, eram uma nova 
forma de organização das práticas em arte. Os alunos ou aprendizes aprendiam 
pela imitação, do mesmo modo que se ensinava fazendo. Mas tarde se aperfei-
çoou esse sistema às Guildas ou corporações, que eram uma associação igua-
litária de membros independentes que dispunham de liberdade de horários e 
materiais para produzirem [encomendas]. (OSINSKI, 2002, p. 16-21).

1ª Grande repercussão do desenho: plano artístico

Arnold Hauser (2003), teórico da sociologia da arte, explica que o período 
renascentista foi de fundamental importância para a valorização do desenho: 

Para a Renascença, o desenho e o esboço tornaram-se importantes não 
apenas como formas artísticas, mas também como documentos e re-
gistros do processo criativo em arte; foram reconhecidos como forma 
particular e autônoma de expressão, distinta da obra inacabada; eram 
apreciados porque revelavam o processo de invenção artística em seu 
ponto de partida, quando ainda estava quase completamente fundido 
com a subjetividade do artista. (HAUSER, 2003, p. 341). 

O desenho renascentista passa a configurar-se como categoria visual au-
tônoma, compreendida a relação de espontaneidade com o pensamento “livre” 
da época. Esse período que renasce pela arte veio implantar o conceito de pro-
priedade intelectual do autor, como aquele que realiza diretamente a obra. Redes-
cobrindo a ideia de domínio sobre a natureza, o artista no auge do Renascimento 
chamado de “gênio”, por valer-se de sua subjetividade de invenção, dispõe de 
potencial renovável para uma prática de expressão que ganha força e prestígio:

O desenho tornou-se a fórmula direta de criação artística, porquanto deu 
a expressão mais impressionante possível ao elemento fragmentário, in-
completo e incompletável que, em última análise, está presente em toda 
e qualquer obra de arte (...) significa que o gênio é visto como potencia 
não inteiramente realizável, e isso explica porque o desenho incompleto 
é considerado uma típica forma de arte (HAUSER, 2003, p. 342).

A aceitação do artista, versátil intelectualmente, pela a cultura prestigiada 
da época, abriu espaços institucionalizados para o ensino de arte: como a Acade-
mia del Disegno de Florença, em 1561, com destaque às disciplinas de desenho. 
Inicialmente, academia era um parque frequentado por Platão, que segundo a 
mitologia grega, pertencia ao herói Academus, um espaço destinado à filosofia e 
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ao aprendizado. Para Osinski (2002), “os conteúdos teóricos passaram a perme-
ar, pela primeira vez na história, a sistemática de ensino da arte” (p. 27). A com-
plementação da habilidade técnica com saberes cognitivos e culturais enriquece 
o processo de aprendizagem. 

O período subsequente denominado de Maneirismo reafirma uma atri-
buição estética à força criativa do artista e não mais à imitação da natureza. 
Essa discordância maneirista com a natureza evidencia uma postura de reflexão 
epistemológica do desenho, ou seja, questionando o discurso sobre o desenho 
como modo de pensamento. Toma-se como referência nesse período, para além 
da cópia, a espontaneidade da mente do autor, agora considerados trabalhadores 
intelectuais “livres”. 

Entretanto, nesse contexto da modernidade, o renascimento de práticas, 
posturas e pensamentos com referência na cultura grega – tida como berço do 
mundo ocidental – traz também à tona, formação de discursos hierárquicos e 
excludentes, assim ressalta Osinski (2002), “no Renascimento italiano, o termo 
‘acadêmico’, de espírito liberal, foi empregado para distinguir posições sociais 
dos artistas aos artífices das guildas”. (p. 31). 

2ª Grande repercussão do desenho: na produção industrial

A exigência tecnológica e a expansão de mercado permitiram um signifi-
cativo investimento no desenho como projetor de ideias no final do século XIX. 
Conforme Osinski (2002) o estudo do desenho técnico é sinônimo de crescimen-
to: “o domínio da linguagem do desenho tal qual elemento básico para o desen-
volvimento industrial” (p. 52). A importância do desenho, na produção industrial, 
ganha espaço em destaque no sistema educacional, com exigências legais de sua 
aplicação: em 1876, é promulgada nos Estados Unidos a Industrial Drawing Act, 
lei que exigia o desenho técnico no currículo das escolas primárias e secundá-
rias, com objetivos de utilização nas fábricas, sem preocupação com a expressão 
artística. O desenho nas escolas é apontado como responsável pelo êxito na su-
perioridade americana de projeção de máquinas. (OSINSKI, 2002, p. 52).

Esse sistema recebe críticas entre os próprios estudiosos norte-ameri-
canos, pelo uso essencialmente instrumental. David Thistlewood, por exemplo, 
chega a combater essa utilização do desenho na escola como função específica 
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de instrução manual. Pois, tratava-se a criança como um adulto em miniatura, 
sendo preparada para atuar no mercado de trabalha, especialmente voltado para 
a indústria. O desenho técnico com função utilitária: método de cartilha, constru-
ção do passo a passo é comparado ao sistema de fábrica, com perícia de feitura 
e com fins de aplicabilidade na sociedade produtiva.

A carga instrumental ao desenho provocou, no início do século XX, uma 
reação entre os artistas e educadores frente aos sistemas tradicionais de ensino 
e de produção artística. Um novo modo de pensar a contemporaneidade como 
liberdade estética e expressiva, quebrou paradigmas acadêmicos e retrógrados, 
gerando grandes reformas: os movimentos artísticos, com pensamentos de van-
guarda, discordavam dos cânones estéticos preestabelecidos; paralelamente na 
abordagem do ensino, a arte era vista como, 

fruto da improvisação; toda ela é dependente da ideia de que sentimos, es-
tados de ânimo e inspirações são mais fecundos e estão mais diretamente 
relacionados com a vida do que com a inteligência artística... percalços 
inesperados... dádivas de uma misteriosa inspiração... deixar-se levar pela 

própria capacidade de invenção. (HAUSER, in OSINSKI, 2002, p. 57).

As práticas modernistas do início do século XX encontraram também forte 
inspiração na arte primitiva, em especial nas de características africanas, por sua es-
tética não-convencional. No ensino, a influência de Piaget favorecia uma concepção 
de conhecimento como fruto de um processo de construção: um método baseado 
na espontaneidade individual da criança por interesse e iniciativa próprios. A pe-
dagogia desse período, baseada numa psicologia da aprendizagem, valorizava uma 
educação em arte que privilegiasse a subjetividade como livre expressão: Criança 
e sua espontaneidade individual (sem influências de obras de arte); a estética dos 
povos primitivos (padrões não-convencionais); os trabalhos dos doentes mentais. A 
livre expressão tinha o intuito de preservar a expressão original das crianças salva-
guardando de qualquer influência dos aspectos históricos e culturais.  

Aprendizagem pela experiência 

... a experiência educativa pode ser considerada uma experiência inteli-
gente, capaz de alargar os conhecimentos, enriquecer o nosso espírito e 
dar significação mais profunda à vida. (DEWEY, in OSINSKI, 2002, p. 66).

Dewey traz à tona uma nova discussão para o ensino, não somente de 
caráter teórico-metodológica, antes ele suscita uma dimensão filosófica da edu-
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cação com a vida, de naturezas indissociáveis. Dewey discordava das posições 
radicais das duas correntes que a educação artística vivia: nem aprovava um 
sistema tradicional imitativo e repetitivo, nem comungava com a pedagogia que 
desconsiderava as influências externas. Ele desaprovava atitudes inadequadas 
de professores em pólos extremos: de posição autoritária, como únicas verda-
des a serem seguidas (tradicional/técnica); e da omissão de responsabilidade na 
orientação (livre expressão). Indicava que o professor deveria ter uma atitude 
pedagógica de participação e orientação.

 No seu discurso, ele defendia uma arte dessacralizada para conquistar 
maior espaço na questão educativa: “a arte não cria as formas e sim seleciona, 
organiza, acrescenta, prolonga e purifica a experiência perceptiva” (DEWEY, in 
OSINSKI, 2002, p. 67).

Na sua proposta de reforma, Dewey defendia também o exercício da habili-
dade manual, entendendo que a arte recebe um valor distinto por ser uma atividade 
prática por excelência. Por isso, ele propunha em suas reorientações de parâmetros 
educativos, modos que privilegiassem a experiência. Essa “experiência” diz respeito 
ao envolvimento social e histórico em que os sujeitos vivem, diferente das “etapas 
do construtivismo”, de um perfil individual, de autorreferência, ela abrange uma 
articulação com o passado, na seguinte forma: o conhecimento é tecido pelas expe-
riências da humanidade; o passado como meio (de entender o presente) e não como 
fim; a tradição deve ser explorada amplamente e não de modo restritivo, pois, limita 
não só as habilidades técnicas como também a imaginação e o julgamento.

A preocupação de Dewey pela abordagem limitada do passado, não permite 
a liberação de um potencial criativo e de atuação crítica sobre a realidade vivida.

As propostas de Dewey caminham numa mesma ótica do que Vygotsky for-
mulou de perspectiva histórico-cultural, valorizando a aprendizagem a partir da in-
tersubjetividade. Tal concepção de largos efeitos, no plano do desenho, compreende 
uma rica atividade capaz de promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 

A imagem como realidade múltipla 

Durante muito tempo, como bem demonstra o Dicionário Oxford de Arte, 
a imagem se define como a imitação da forma exterior de um objeto (CHILVERS, 
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1993). O domínio sobre a natureza é um resquício da tradição grega difundido 
por muito tempo na arte ocidental. Hoje a imagem passa a ter referências tanto 
do intrínseco (da imaginação, do subjetivo e até do inconsciente), como do am-
biente e da cultura em constante interlocução. Mas, essa concepção tradicional 
de representação mimética já foi por inteira abandonada nas escolas? Ao traba-
lhar desenhos naturalistas ou descritivos se faz necessário potencializar traços 
individualizados ou algum grau de abstração de quem os executa? 

A experiência visual do desenho provoca encaminhamentos discursi-
vos da imagem como conhecimento. Para Gombrich (1999), aquele que dese-
nha é o ser capaz de criar realidades outras, abstrair a “forma” do objeto ou 
da natureza que ele vê: “Nesse contexto, ouve-se dizer que a linha do dese-
nhista se constitui ‘um tremendo feito de abstração’, porque ‘não ocorre na 
natureza’” (p. 01). Piet Mondrian (1872-1944) elevou o conceito de linha com 
o Suprematismo (movimento modernista do século XX) ao defender a linha 
como a maior abstração do homem e a reta como o apogeu do desenvolvi-
mento imaginativo. 

O desenho, considerado como uma atividade expressiva desde a infância 
recebe uma atenção especial do olhar educativo, por essa prática visual ser ca-
paz de criar elos da pessoa com o mundo. Surgem, então, questões que suscitam 
outros aspectos educativos além da prática ou da técnica sobre o desenho ou 
produções visuais, que recaem sobre a realidade e os enunciados sobre a rea-
lidade: a realidade é válida quando o foco educativo em arte se volta exclusiva-
mente para a forma? É possível olhar o desenho para além da forma, no contexto 
da educação, buscando a “inteireza do sujeito”? 

Ao desenhar ou criar imagens a pessoa constrói relações com o mun-
do. Quando criança, o sujeito já toma pé de uma realidade concreta por uma 
experiência inicial e sensível. É tecido um jogo de influências simbólicas do 
eu com o outro e com o contexto. Submetidos a uma realidade múltipla cons-
tituída de pontos de vista distintos que se mobilizam diferencialmente, mas 
de modo articulados no tempo e no espaço, os sujeitos ressignificam mundos 
em relações interdependentes e dialogicamente. Nesse sentido, as imagens e 
os modos como as mesmas são proferidas e recebidas dependem, em grande 
escala, da compreensão de discursos (especialmente educativos) num pro-
cesso de (re)construção de realidades, através da própria interação social que 
produz significados. 



1498

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 

e Processos 
de Mediação

Resta saber o que é válido nos discursos educativos? É adequado sugerir 
que há “validade” aos saberes? E como perceber que um determinado conheci-
mento já não tem mais “validade”? Essa problemática levantada não é direcionada 
somente ao “sistema educacional e complexo”, sobretudo, para nós educadores, 
inicialmente. O que privilegiamos ao utilizar o desenho, nessas interlocuções 
dos aspectos interiores (da subjetividade) com as cargas simbólicas instituídas 
ideológicas e historicamente? É valorizada a “inteireza” do sujeito, ou seja, consi-
derações do plano imaginativo, sensível e social da pessoa? Duarte Júnior (2001) 
ressalta que mesmo voltando a atenção para a dimensão subjetiva, a educação 
do sujeito torna-se inviável se desligada do plano social: “hoje, sua dimensão 
imaginativa, emotiva e sensível (ou sua corporeidade) deve ser colocada como 
origem de todo projeto que vise a educá-lo e a fortalecê-lo como princípio da vida 
em sociedade” (p. 139).

Quanto às condições de validade, acredito que o conhecimento ganha sig-
nificado atuante ao conseguir contemplar uma expansão de sentidos. A abor-
dagem fenomenológica, onde as interpretações dos fenômenos são elaboradas 
em constantes (auto)críticas, provoca novas questões sobre a realidade, não fixa 
e não unicamente auto-referencial. Entender a realidade como multifacetada, é 
levar em conta uma dinâmica do conhecimento integrado a mobilização cultural, 
devido às reformulações construídas de modo temporal e local. Um exercício 
auto-avaliativo cabendo ao professor perceber o que também escapa ao discur-
so, o não ensinado, para que possa ser praticado, experimentado.

4. Do artístico ao pedagógico e vice-versa: considerações finais.

Desde aquele questionamento, no estágio docência, eu pude perceber, por 
outro prisma, algo de mais profundo e complexo sobre o desenho nas aulas de 
arte. Da minha aflição de pesquisador do campo artístico, desloco-me para uma 
busca epistemológica do desenho na escola.

Ao entender cada vez mais que o conhecimento é dinâmico como a pró-
pria cultura, levando reflexões e questões sobre a prática pedagógica do dese-
nho a partir de um consciente papel de mediação: como, por exemplo, que curio-
sidades suscitar no aluno ao estudar desenho? Isso me faz compreender o modo 
pelo qual a aprendizagem deve ser intercambiada nas diversas dimensões da 
realidade. Que não privilegie uma visão isolada de sujeito e o desenho como pro-
duto e não como processo de uma perspectiva histórico-cultural.
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Abordagens pedagógicas tradicionais do desenho podem acarretar aspec-
tos escravizantes e restritivos e não formas esclarecedoras e libertadoras da 
educação; uma relação linear de ensino-aprendizagem choca-se com a desafian-
te natureza do desenhista de tornar visual o visível e o invisível, compondo parte 
de uma visualidade construída com influências culturais.

A versatilidade possível no desenho, o faz ser uma atividade atrativa para 
crianças e adultos, de modo individual e coletivo as pessoas utilizam do dese-
nho para relacionarem entre si e com o mundo. O desenho, em um processo 
dinâmico, envolve pessoas em contínua interação e possibilita desenvolvimento 
e aprendizagem na relação com o outro numa vivência de totalidade concreta. 
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Resumo
Neste texto apresentamos uma análise de duas obras de ficção científica, Blade 
Runner e Avatar sob a perspectiva dos quatro espaços antropológicos discutidos 
por Pierre Lévy em Inteligência Coletiva. Com o foco na representação humana 
dessas produções observamos que, por trás das ousadias tecnológicas típicas 
desse gênero, há uma antecipação de respostas possíveis à temas relevantes que 
giram em torno da identidade, memória e finitude. 

Palavras-chave: Ficção científica; tecnologia; memória; identidade;

Abstract
This paper presents an analysis of two works of fiction, Blade Runner and Ava-
tar from the perspective of the four anthropological spaces discussed by Pierre 
Lévy on Collective Intelligence. Focusing on the human representation of these 
productions we see that behind the technological daring, typical of this genre, 
there is an anticipation of possible answers to relevant issues revolving around 
identity, memory and finitude. 

Keywords: Science fiction; technology; memory; identity

Os anúncios do filme Avatar instigaram a curiosidade dos cinéfilos por 
conta da tecnologia 3D. Não me considero uma cinéfila, porém fui movida, como 
milhares de outras pessoas curiosas, para a sala de exibição. Logo na entrada, 
recebemos óculos. Nossos olhos não são capazes de processar as cenas tridi-
mensionais elaboradas pelo diretor canadense James Cameron. Portanto, não 
nos resta alternativa, senão a de recorremos às extensões (Gourham,1990) e/ou 
próteses (Santaella,2003) que nos permitam ampliar nosso potencial neurofisio-
lógico. Sentada em minha poltrona, com a prótese devidamente instalada ante 
meus olhos, estava preparada para a longa duração da sessão. Antes, porém, ob-
servei que na sala lotada, mal podia identificar os rostos que ali estavam, todos 
tinham os mesmos “olhos” que os meus, parecíamos uma platéia de robôs em 
cenas de filmes futuristas.

* Graduada em Educa-
ção Artística pela UnB e 
especialista em Educação 
a Distância. Desenvolveu 
seu projeto de mestrado 
sobre as Tecnologias de 
Comunicação e Informa-
ção e suas implicações 
para a Arte/Educação. 
Atualmente, é professora 
assistente do Departa-
mento de Artes Visuais 
do Instituto de Artes, 
coordenadora do curso 
noturno de Licenciatu-
ra em Artes Plásticas e 
coordenadora de tutoria 
do curso de Licenciatura 
em Artes Visuais da UAB/
UnB. Integra ainda o 
Laboratório de Visualidade 
e Arte/Educação - LIGO 
onde desenvolve o projeto 
Arte/Fatos vinculado ao 
Pró-Docência e ainda 
pesquisas relacionadas 
à Cultura Visual com 
ênfase nas questões de 
identidade.



1501

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

 Ao longo da exibição fui sendo absorta pelos efeitos 3D de onde “pula-
vam” objetos e personagens para o meio da assistência. Encerrada a sessão, 
pensei que uma das mudanças trazidas por essa tecnologia poderia ser a de que 
os fãs passem a ter menos surpresa ao encontrarem seus ídolos frente a frente. 
Isso por que Sigourney Weaver, por exemplo, me parecia tão real. Suas roupas, 
seu rosto, suas expressões.... Porém, muito mais que a experiência visual do 
3D, sai da sala de exibição com uma inquietação motivada pelo roteiro. Afinal de 
contas, essa é mais uma película sobre humanos e quase humanos. Lembrei-me 
dos anos 80 e do filme Blade Runner. Nessa ficção, Ridley Scott, nos apresentou 
os replicantes1. Agora, em 2010, estamos diante de avatares, que no filme homô-
nimo, são seres elaborados a partir de manipulação genética conectados a entes 
biológicos, como eu ou você que está lendo essas palavras. O que muda de 1980 
para 2010 com relação ao humano e às nossas relações sociais, espaciais, de 
tempo? É sobre essa e outras questões que pretendo tratar a seguir.

Desumanização?????

 Os temores de mecanização da natureza e da humanidade, surgem junto 
com o advento da mecanização do trabalho nas fábricas No início do século XIX, 
na Inglaterra, os ludditas, seguidores de Ned Ludd, destruíram máquinas de 
tecelagem, para defender a necessidade de seguir-se com a produção artesanal. 
As obras de ficção costumam tratar o tema homem versus máquina a partir da 
perspectiva luddita, ilustrando o temor de todos virarmos máquinas de produ-
ção. De desenhos animados, passando por seriados de TV e filmes campeões 
de bilheteria, a lista é enorme e são inúmeros os exemplos sobre a inserção dos 

Figura 1. Platéia com óculos 3D. Fonte:< http://www.domtotal.com>

1 No inicio do século XXI 
a Tyrell Corporation criou 
os robôs da série Nexus 
virtualmente idênticos 
aos seres humanos. Eram 
chamados de replicantes. 
Os replicantes Nexus 6 
eram mais ágeis e fortes e 
no mínimo tão inteligentes 
quanto os Engenheiros 
genéticos que os criaram. 
Eles eram usados fora da 
Terra como escravos em 
tarefas perigosas da colo-
nização planetária. Após 
motim sangrento de um 
grupo de Nexus 6, os re-
plicantes foram declarados 
ilegais sob pena de morte. 
Policiais especiais, os blade 
runners, tinham ordens de 
atirar para matar qualquer 
replicante. Isto não era 
chamado execução, mas 
sim “aposentadoria”. (Texto 
introdutório exibido no 
filme Blade Runner) 
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eficientes robôs solucionando problemas que jamais poderiam ser solucionados 
pelos humanos, principalmente, pela sua incapacidade física para algumas tare-
fas, como por exemplo, enxergar imagens 3D. 

Diante do filme Avatar, será que ainda estamos falando de máquinas? O 
que dizer sobre seres azuis geneticamente manipulados e conectados aos cien-
tistas do filme? E ainda, o que dizer dessa conexão que significa animar outro 
corpo que não o seu? Animar como? Somos corpos biológicos, dotados de razão 
afirmam os cientistas. Sendo assim o quê transita entre humanos e avatares, 
que lhes dá vida? A sequencia em Blade Runner do diálogo entre o criador El-
don Tyrell e a sua criatura, o replicante Roy Batty, uma das mais emblemáticas 
da história do cinema, gira em torno da finitude. Tyrell tenta argumentar sobre 
a sua incapacidade como criador para atender ao que o replicante deseja insa-
namente: mais tempo de vida. Diante da negativa de Tyrell, Roy lhe dá um beijo 
e lhe esmaga o crânio como se quisesse por fim àquela inteligência incapaz de 
solucionar o seu problema existencial. Em Avatar, Jake Sully2 é conectado defini-
tivamente ao seu corpo azul, o que lhe garantirá mais um tempo de existência. A 
ficção nos diz que a manipulação genética pode nos consolar diante da finitude 
ao possibilitar-nos a longevidade. Poderíamos então indefinidamente viver nos 
avatares? Assim que o avatar conectado em nós se tornasse débil e incapaz de 
manter-nos vivo, migraríamos para outro? 

Blade Runner antecipou temas em pauta nesse início de século XXI. É 
bem provável que daqui a 19 anos, Los Angeles não tenha semelhança arquite-
tônica com a do filme. Em contrapartida, os debates éticos em torno das células-
-tronco, da manipulação genética, de assuntos ambientais, identidade e memória 
são atuais. No filme, Scott sugere que a radicalização do sistema capitalista re-
sultou no esgotamento do ecossistema e na desterritorialização dos seres huma-
nos. A saída indicada pela trama é que os moradores da Terra se mudem para 
as colônias interplanetárias onde: “Uma nova vida espera você(...), a chance de 
começar de novo, numa terra dourada de oportunidades e aventura”, anunciam 
os dirigíveis que circulam no céu negro e constantemente chuvoso da cidade 
futurista dos Estados Unidos. Como poderia ser uma “terra dourada de oportu-
nidades e aventura”?

Baseando a análise desses filmes nos quatro espaços3 antropológicos dis-
cutidos por Pierre Lévy, passei a observar de que maneira as duas ficções cir-

2 Ex-fuzileiro naval que é 
paraplégico e substitui o 
irmão gêmeo, cientista e 
integrante da equipe da 
RDA, para quem o avatar 
foi concebido inicialmente. 
É o protagonista do filme 
e a partir de seu contato 
como avatar, com o clã 
Omaticaya, se dá o desdo-
bramento da história.
3 Ver LÉVY, Pierre. Inteli-
gência Coletiva. São Paulo, 
2007:Editora



1503

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

culam em tais espaços antropológicos e de que modo constituem as identidades 
dos seus personagens.

Os espaços de Lévy: por onde andamos, aonde vamos?

Pandora – o espaço Terra

No roteiro ficcional de Avatar, Pandora é uma das três luas do planeta Poli-
femo em órbita no sistema Alpha Centauri. Lá vive o povo Na´vi, no ano de 2154, 
que é constituído por vários clãs, dentre os quais destaca-se o dos Omaticaya. 
Estes seres medem três metros de altura, possuem um corpo híbrido concebido 
a partir da manipulação do DNA de Omaticayas e humanos. Sua aparência de 
animal é caracterizada pela cauda, pelas feições e dentes de felinos além de lon-
gos cabelos com tranças. Os seus ossos são constituídos por carbono natural o 
que os torna muito fortes e difíceis de serem abatidos pelas armas dos mercená-
rios que os atacam ao longo do filme.

As características físicas dos avatares os relacionam ao que Lévy define 
como identidade totêmica permeada por mitos e ritos. O fascínio humano pelos 
animais é primitivo e registrado em várias culturas desde os tempos remotos 
(Gombrich,1999). Pandora, à primeira vista, dá-nos a idéia de um espaço dos pri-

Figura 2. Avatar do personagem Jake Sully . Fonte:<http:// www.avatar.com>



1504

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 

e Processos 
de Mediação

mórdios, onde os Na´vi se depararam com a natureza inóspita e a ela se fundi-
ram em rituais mágicos e ritos de passagem. Tal qual fizeram nossos ancestrais 
remotos.

Numa das sequências, Jake Sully, conduzindo o seu avatar, perde-se na 
floresta e é salvo por Neytiri4 de um bando de nantang5. A nativa de Pandora 
antes de sacrificar o animal, já ferido por sua flecha, pratica o ritual de sacrifício 
dos Omaticaya. E, em seguida, indigna-se, fugindo de Jake por acreditar que a 
presença dele foi a causa de uma morte que deveria ter sido evitada. No espaço 
Terra, “a humanidade é uma espécie voltada à Terra, ao cosmos dos animais e 
das plantas [...]” afirma Lévy (p. 116). 

O espaço Terra inexiste em Blade Runner e junto com ele foi-se a identida-
de ritualística e primitiva, restando a memória preservada em registros fotográ-
ficos. Na Los Angeles de Scott, a vida é uma constante nostalgia e medo. “Viver 
com medo é uma experiência e tanto, não é? É o mesmo que ser escravo”, diz o 
replicante Roy ao seu caçador Derdak, interpretado por Harrison Ford. A resso-
nância da Terra perdida e a pressão da finitude norteiam a história do caçador de 
andróides e seus alvos, os replicantes. 

A grande Terra caósmica está sempre presente, ressoando bem longe 
sob nossos passos, sob o concreto dos territórios, sob os signos derrisó-
rios do espetáculo. Atravessando fronteiras das identidades, o coração 
da Terra ainda canta sua louca canção de sonho e vida, que mantém a 
existência do mundo. (p. 116).

A Terra não é um planeta, nem mesmo a biosfera, mas um cosmo [...] 
em que os homens, as pedras, os vegetais, os animais e os deuses se 
encontram, falam-se, fundem-se e separam-se para se reconstruir per-
petuamente. (p. 115)

 O Laboratório da RDA: o espaço Território e o Espaço das Mercadorias

A atmosfera de Pandora é rica em dióxido de carbono, metano e amônia, 
combinação letal para os humanos. Por esse motivo, a mineradora RDA finan-
cia o Programa Avatar, coordenado pela cientista Grace Augustine, interpretada 
por Sigourney Weaver. O programa tem o propósito de, por intermédio dos ava-
tares, possibilitar o acesso dos humanos à lua e ao unobtanium, mineiro pre-
cioso e ambicionado por Parker Selfridge, chefe de operações da mineradora. 
Selfridge contratou além da equipe da Weaver, ex-militares, e agora mercená-

4 A princesa do clã Oma-
ticaya, mocinha do filme 
e par romântico do avatar 
de Jake Sully. 

5 Animal violento com 
seis patas, corpo forte 
e pele negra, brilhosa e 
despida de pelos, seus 
olhos verdes lhe permitem 
enxergar tanto durante à 
luz do sol ou na escuridão 
da noite, nantang é o seu 
nome em Omaticaya, pois 
é chamado também de 
viperwolve.
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rios, dentre os quais o Coronel Miles Quaritch. Quaritch é quem vai comandar 
a ofensiva bélica contra os Na´vi afim de apoderar-se de seu território em bus-
ca do unobtanium. Invasões para conquistas territoriais sempre constituíram a 
organização política e econômica das nações, quer seja na ficção científica quer 
seja na história da humanidade. Esse cenário remete ao que Lévy denomina de 
espaço Território,

O Território trabalha para recobrir a grande Terra nômade (...) canali-
za rios, seca os mangues, desbasta as florestas inextricáveis (...) lança 
pontes sobre os rios, as ravinas (...). Exércitos, polícias, administrações, 
coletores de impostos e arrecadadores de tributos também civilizam os 
homens, constroem o Território a partir de dentro, edificam nos costu-
mes e na alma coletiva dos povos uma pirâmide social. (p. 117)

A proposta inicial dos cientistas da RDA era colonizar pacificamente os 
Na´vi. Antes de conceber o avatar que seria utilizado por Jake Sully, Augustine 
e outros membros da equipe científica já tinham os seus próprios avatares. E 
haviam iniciado a colonização dos Omaticaya. Esse clã nem imaginava que a 
intenção real dos avatares era extrair o unobtanium a qualquer custo. Ao ser 
informado por Sully que a maior reserva do cobiçado minério precioso encontra-
va-se embaixo da Casa da Árvore, coração e moradia do clã, o coronel Quaritch 
precipita a invasão bélica ao território Omaticaya. 

Canhões, blindagens, explosivos, destróieres, metralhadoras, gás mos-
tarda, tanques, aviões de caça e de combate, bombardeiros, Zyklon B, cru-
zadores, porta-aviões, bombas atômicas, bombas de fósforo, de fragmenta-
ção, de efeito, helicópteros, mísseis, radares, guerras e destruição. (p. 119)

Ainda mantendo o foco da observação sob o Laboratório da RDA, caracte-
rizamos o que Lévy chama de Espaço das Mercadorias:

O Espaço das mercadorias (....)[assim] como o Rei Midas transforma-
va inevitavelmente em ouro tudo que tocava, o capitalismo transforma 
inelutavelmente em mercadoria tudo o que consegue incluir em seus 
circuitos (...). O capitalismo só funciona graças ao Estado território, ar-
rastando para suas torres, graças à ciência e à técnica, os fluxos e signos 
do cosmo terreno, de um cosmo redefinido, reinterpretado como recur-
so técnica, televisado, simulado: elétrons e proteínas, barragens sobre o 
Amor e sobre Yang Tsé – o tecnocosmo. (....) O capitalismo é “desterrito-
rializante”. (idem,2007, p. 119)

 A partir da observação da RDA como um espaço Território e das Mer-
cadorias, dizemos que o núcleo de personagens ligados ao laboratório está ca-
racterizado por uma identidade vinculada à conquista territorial e associada ao 



1506

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 

e Processos 
de Mediação

poder do capital, concretizando-se ainda sob as bases do lugar na produção e 
no consumo. Ou seja, toda a movimentação daqueles personagens se dá a par-
tir dos cientistas que estão a serviço do poder econômico e subserviente aos 
objetivos da conquista territorial e subjugação cultural. Sob essa perspectiva, 
Avatar provoca reflexões acerca de questões atuais que dizem respeito ao poder 
da tecnociência sobre a política e a economia em detrimento à preservação do 
meio ambiente e do desenvolvimento das tecnologias sociais. Porém, há de ser 
tomar muito cuidado com a origem da fala na trama. Para mim, uma brasileira, 
foi muito fácil identificar a Amazônia e a cultura do norte brasileiro presentes no 
filme. A ponto de sugerir que a presença de Cameron e Weaver no Brasil assim 
como os seus envolvimentos nas discussões sobre a construção da hidrelétrica 
de Belo Monte6 seja o momento “bondoso” que vem antes do ataque e da con-
quista territorial. Tal e qual aqueles personagens que em Avatar ajudam os Na´vi 
a defenderem sua floresta do exército de mercenários, o diretor e a sua atriz 
principal, se colocam como aliados em defesa da floresta e do povo do Xingu. 
Ao mesmo tempo em que parecem servir de anteparo aos que estão a postos no 
hemisfério norte, aguardando o sinal verde para conquista territorial.

Em Blade Runner, o espaço Território e o Espaço das Mercadorias estão 
explícitos. Os excessos do capital, conta a trama, acabaram com o ecossistema, 
fazendo com que os humanos migrem para as colônias interplanetárias: O capi-
talismo é “desterritorializante”, alerta Lévy. E o seu produto principal, no filme de 
Scott, são órgãos comercializados livremente em barracas high-techs ocupadas 

Figura 3. Engenheiro genético oriental recebe a visita do replicante Roy Batt.
Fonte: Fotograma capturado do filme Blade Runner6 Belo Monte, futura 

hidrelétrica totalmente 
nacional, menor em poten-
cial apenas com relação 
à Itaipu e a chinesa, Três 
Gargantas.
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por orientais, devidamente equipados para produção e abastecimento do merca-
do livre da manipulação genética.

Com relação a esses espaços – Território e das Mercadorias – tanto 

Blade Runner tanto quanto Avatar nos mostram que apesar da evolução 
científica e tecnológica, a subordinação dessas evoluções ao poder do capital nos 
leva ao clima de tensão, guerra e destruição, retratadas nas duas tramas.

O quarto espaço em terceira dimensão

Lévy afirma que o quarto espaço, o do saber, não existe. É virtual, isso 
quer dizer que está na “expectativa de nascer” (p.120) e tem as nuances dos três 
espaços anteriores. O saber, nesse caso, não está diretamente ligado ao conheci-
mento científico, mas à vida e às subjetivações individuais e coletivas.

O Espaço do saber associa-se à Terra. É outra Terra, não mais imemo-
rial, centrada, fechada: uma esfera de artifícios atravessada por clarões, 
signos mutantes, um planeta cognitivo de velocidade fulminante, uma 
tempestade eletrônica que duplica, pluraliza e desregula a velha Terra 
nômade dos animais, das plantas e dos deuses. O Espaço do saber não 
é um retorno à Terra, mas um retorno da Terra sobre si mesma, um so-
brevôo da Terra por si mesma na velocidade da luz, uma diversificação 
cósmica incontrolada. (p. 121)

 Pandora, a primeira vista, pareceu ser a “velha Terra nômade” e foi desse 
modo que a interpretamos no início desse texto. Porém, a ficção nos revela que 
todos os seres vivos de Pandora são interconectados como se fossem pontos de 
uma grande rede. 

As árvores de Pandora são estudadas pela equipe da Dra. Augustine e a 
Casa da Árvore, sob a qual dorme esquecida uma enorme reserva de unobta-
nium, é o centro nervoso do que os cientistas da RDA chamam de rede neural 
bio-botânica7. Isso quer dizer que todos os seres vivos de Pandora são como nós 
conectados à Eywa8 e dela provem a energia vital que a nutre e dá vida à grande 
rede. Ao ser informada sobre a destruição da Casa da Árvore, Grace explica aos 
mercenários e ao gerente da RDA que isso significaria o fim da rede neural, já 
que cada elemento vivo em Pandora é um nó da grande rede alimentada pela 
energia de Eywa. Em Pandora, tudo está conectado, os omaticayas, por exemplo, 

7 São sistemas computa-
cionais estruturados numa 
aproximação à computação 
baseada em ligações. A ins-
piração original para essa 
técnica advém do exame 
das estruturas do cérebro, 
em particular do exame 
de neurônios. (Ver: http://
www.wikipedia.com.br)
8 Ewya, divindade e deusa 
dos Omiticayas.
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conectam-se às antenas dos animais por intermédio de suas tranças dotadas de 
circuitos nervosos. Outro exemplo é a Árvore das Vozes, constituída por fios que 
descem pelo seu altíssimo tronco. Ao fazer conexão com esses fios, os Na´Vi 
podem ouvir as vozes dos seus ancestrais. 

A natureza em Pandora é a simulação de uma floresta tropical habitada 
por povos, animais e plantas criados na ficção. Porém, a associação em rede 
desses seres, nos diz que realmente não se pode entender a ficcional Pandora 
como um lugar remoto, tal qual a Terra Nômade de Lévy. Pandora seria, então, 
uma sugestão da ficção científica para o Espaço do Saber, onde o conhecimento 
circula, sem estar exatamente ligado a um único ser, pois passa entre os nós 
constituintes de uma grande rede de inteligência e, ao mesmo, tempo de coexis-
tência física, biologia e espiritual. 

Essas características nos remetem aos ciberespaços. Onde não estamos 
ligados neurofisiologicamente, mas virtualmente conectados e parafraseando 
Lévy, potencialmente viabilizados para concretizarmos conexões. Aqui não esta-
mos mais falando da condição humana versus a máquina. Estamos falando de 
conexões, interações e coletividade. Temas que tem permeado toda a discussão 
atual em torno das Tecnologias de Informação e Comunicação. O Espaço Saber, 
alerta Lévy,

Não se trata de autonomia de conhecimento (...), mas de um espaço vi-
vre-savoir e do pensamento coletivo que poderia organizar a existência 
e sociabilidade das comunidades humanas. Esse quarto espaço antro-

Figura 5. Neytiri conectando-se à Árvore da Vida. Fonte:<http://www.avatar.com>
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pológico, caso venha a se desenvolver, acolherá formas de auto-orga-
nização e de sociabilidade voltadas para a produção de subjetividades. 
Intelectuais coletivos caminharão nômades em busca de qualidades, mo-
dalidades de ser inéditas. Não será exatamente o paraíso na Terra, uma 
vez que os outros espaços, com suas coerções, continuarão a existir. 
(Idem,2007,p.123)

Sobre replicantes e avatares

No início dessa discussão, lembramos dos ludditas porque até hoje os 
neo-ludditas ainda acreditam que as máquinas vão tomar conta da humanidade, 
transformando-as em autômatos. Nesse sentido, Avatar traz algo novo e ins-
tigante com relação ao humano e à máquina. Enquanto Blade Runner centra 
a discussão sobre o tema finitude na relação de caça de andróides por huma-
nos, Avatar sugere a fusão de humanos com corpos geneticamente constituídos 
como alternativa de longevidade.

A aparência dos avatares azuis em nada lembra as engenhocas em metal 
e circuitos integrados dos robôs cinematográficos. Aliás, é bom ressalvar que 
robôs já fazem parte do nosso cotidiano, isso não é mais uma ficção. Eles jogam 

Figura 4. Omiticayas organizados em rede. Fonte:<www.avatar.com>
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futebol, montam carros e tocam violinos, como os que se apresentaram na Expo 
Xangai 2010. Com Avatar, a ficção nos sugere que estamos passando do metal 
para o DNA.

Pois bem, criamos o cyberespaço pelo qual, curiosamente, nossos corpos 
não podem circular livremente. Recorremos, então, às imagens de fotos e filmes 
para nos colocarmos nesse mundo, e também aos avatares. Não tão sofisticados 
quanto os do filme, mas também elaborados para assumir a nossa presença no 
mundo virtual. Somos nós que estamos nesse espaço virtual ou a simulação de 
nós mesmos? Afinal, quem são esses seres que circulam nesse espaço? Ainda 
nem digerimos as antecipações de Blade Runner e já estamos imersos em refle-
xões sobre as suposições de Avatar.

Considerações Finais

O futuro proposto em Blade Runner é caótico. Suas imagens e roteiro nos 
levam para um mergulho denso na discussão sobre finitude. Não nos dão muitas al-
ternativas, a não ser a de movermo-nos para outros espaços interplanetários. Quan-
to ao aparato tecnológico utilizado na trama percebemos que em nada se asseme-
lham ao que está à nossa disposição, pior ainda se comparados aos que são exibidos 
em Avatar. Em 1980, não fazíamos a mínima idéia da reviravolta tecnológica que 
nos aguardava nesse início de século XXI. Mas, virtualmente, já tínhamos uma idéia 
sobre as catastróficas consequências do capitalismo. Que, aliás, se apresenta em 
estado crônico na atualidade. Radicalizando o seu ponto de vista, Scott, enfatiza o co-
mércio de órgãos humanos e a corrupção da engenharia genética circulando livre-
mente nas barracas high tech da Los Angels ficcional. As barracas ainda são ficções, 
porém, o comércio ilegal de órgão nesse início de século não pode ser ignorado. 

Apesar da manutenção dos aspectos característicos dos espaços Territó-
rio e Espaço Mercadorias, ao contrário de Blade Runner, na trama de Cameron, 
há lugar para refletirmos sobre algo que poderia vir a ser. O espaço do Saber, 
elaborado a partir de conexões e redes baseado em inteligências coletivas. Esse, 
para mim, é o ponto principal que Avatar antecipa como tema para uma realida-
de futura. Temos em nós todos os outros três espaços e a construção do Espaço 
do saber não se dará sem esses referenciais. Estão todos imbricados.

Ao empunhar a primeira pedra, o ser humano decidiu lança-se na nature-
za, hora vivendo em harmonia e em outros tempos tentando explorá-la em tro-
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ca de dividendos. Hoje vivemos numa realidade de reações naturais traduzidas 
em catástrofes que têm sido registradas em todo o planeta além das pró-ações 
ambientais que deixam em desconforto tanto as ciências quanto as tecnologias 
predatórias.

A Revolução do Conhecimento impulsionada pelas Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação parecem apontar para nortes diferentes daqueles que têm 
nos guiado até aqui. Baseados no capital implementado junto com a Revolução 
Industrial. Lucro acima das relações sociais, culturais, ambientais, entre outras. 

Para esse início de século XXI, a previsão de Scott, era a desumanização 
em seu auge. As máquinas, tão temidas no início do século XVIII, entretanto, 
continuam subordinadas às necessidades de seus inventores. E muito mais que 
elas, os próprios seres humanos avançam uns sobre os outros sem pudor e com 
uma violência concretizada em atos de vandalismos à assassinatos, inclusive, de 
pais contra filhos e vice-versa. Não chegamos ao ponto da banalização do corpo 
por intermédio da prática livre de venda de órgão em barracas high tech, nem 
a dizimação total do nosso ecossistema. Mas, o caos de Blade Runner pode ser 
percebido nas condições sociais de uma maioria que atualmente encontra-se 
vulnerável econômica e politicamente.

A longevidade num Avatar, é a salvação para Jake Sully que quase morre 
sufocado com o gás letal da atmosfera de Pandora. Porém, quer seja no corpo 
mecânico ou geneticamente modificado, vida tem seu tempo de validade que é 
contado implacavelmente a partir do nascimento (seres humanos), da ativação 
(replicantes) ou da conexão, no caso de Avatar.

Finalizo dizendo que a arte cinematográfica nos antecipa questões que 
jamais serão antecipadas pelas ciências duras. Por isso mesmo, arte e ciência se 
complementam na tarefa de desvendar os mistérios da vida e natureza. 

Em suas ficções, Cameron e Scott sugerem a reinvenção do humano em 
tempos e espaços diversos, sempre impregnados por questões existenciais e 
materiais, que rondam as nossas identidades e memórias. Lembrando-nos que 
nos mesmos somos muito mais que a tecnologia e as máquinas. Talvez por isso, 
as minhas inquietações tenham ido muito além do fascínio da experiência com 
a tecnologia 3D.
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PAISAGENS DESDOBRADAS DO HUMANO
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“Uma parte de nossa existência está nas almas de 
quem se aproxima de nós” (Levi, 1988, p. 174)

Resumo
A autora reflete sobre a noção de humano no paradoxo do inumano. A partir da 
pintura de Francis Bacon, das imagens do Holocausto, e a morte do psicopata 
Adimar Jesus da Silva, assassino de seis jovens rapazes na cidade de Luziânia, 
Goiás, (re)interpreta o mítico banquete totêmico da iniciação a Cultura. A pro-
blemática circunscreve a constituição humana, em sua separação em relação 
ao Outro. Para tanto, articula conceitos da filosofia, da história, da arte e da psi-
cologia. O objetivo é pensar o humano em sua contestação e na composição do 
sujeito de uma verdade singular. 

Palavras chave: humano, inumano, banquete totêmico primitivo, Cultura. 

Abstract:
The author reflects on the notion of human being in the paradox of the inhuman. 
From the painting of Francis Bacon, of the images of the Holocaust, and the de-
ath Adimar Jesus da Silva, of psychopath killer of six young boys in the city of 
Luziânia, Goiás, it interprets the mythical totem feast of the initiation the Culture. 
The issues surrounding the human constitution, in its separation from the Other. 
For in such a way, it articulates concepts of the philosophy, history, the art and 
psychology. The objective is to think the human being about its plea and the com-
position of the citizen of a singular truth.

Keywords: human, inhuman, primitive totem feast, Culture. 

 Percepções: Holocausto e crucificação.

Há poucos dias atrás, recebi por e-mail fotos do terror do Holocausto. 
Era uma dessas correntes, como tantas outras enviadas para grupos, tentando 
reavivar a memória do Holocausto1, ultimamente comprometida por sua nega-
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ção histórica. Seu texto informava também, sobre a retirada do tema das escolas 
inglesas para não ofender membros de outras religiões.

A primeira informação, historicamente, já é mais antiga. Desde 1946, já se 
publicava na Suíça, obras que pretendiam minimizar as dimensões do Holocaus-
to e eximir a esfera nazista de qualquer responsabilidade pelo genocídio. Em 
1948, os primeiros escritos que tentam refutar o Holocausto judaico e resgatam 
provas de sua inexistência foram redigidos pelo prisioneiro comunista Paul Ras-
sinier. O livro intitulado “Desmascarando o mito do Holocausto” se converteu 
em best-seller, e é citado com assiduidade pelos representantes da escola revi-
sionista da História2. A última informação é duvidosa. Desde fevereiro de 2008, 
o jornal BBC News3, de Londres, anunciou um programa escolar para os jovens 
estudantes ingleses visitarem o campo de concentração de Auschwitz, com o 
objetivo de promover a compreensão do Holocausto. 

1 A palavra holocausto (quei-
mado) tem origens remotas em 
sacrifícios e rituais religiosos 
da Antiguidade. Posteriormen-
te, passou a designar grandes 
catástrofes e massacres até 
que, após a Segunda Guerra 
Mundial, o termo Holocausto 
(com inicial maiúscula) foi 
utilizado especificamente para 
se referir ao extermínio de 
milhões de pessoas que faziam 
parte de grupos politicamente 
indesejados pelo então regime 
nazista fundado por Adolf 
Hitler. Havia judeus, militantes 
comunistas, homossexuais, 
ciganos, eslavos, deficientes 
motores, deficientes mentais, 
prisioneiros de guerra 
soviéticos, membros da elite 
intelectual polaca, russa e de 
outros países do Leste Euro-
peu, além de ativistas políticos, 
Testemunhas de Jeová, alguns 
sacerdotes católicos, alguns 
membros mórmons e sindica-
listas, pacientes psiquiátricos e 
criminosos de delito comum.
2 FAINGOLD, Reuven. O 
Holocausto e a negação do Ho-
locausto. Disponível em: http://
www.reuvenfaingold com/
artigos/holocausto.pdf. Acesso 
em: 29/04/2010
3 Disponível em http://
news.bbc.co.uk/2/hi/uk_
news/7226074.stm. Acesso em 
29/04/2010.

Fig. 1. Francis Bacon. “Três estudos para acrucificação”, 1962. Fonte: http://www.niilismo.net/forum/images/uploads/crucify2.jpg
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Veracidade das informações a parte e desconfiança quanto à “indústria 
do Holocausto” 4, a força das informações visuais – imagens – permitiu-me a 
configuração de uma indagação, que algum tempo já se anunciava. Que preda-
dor é esse, chamado de humano? Passadas as primeiras sensações de cegueira 
pelo choque, essas imagens foram associadas à pintura “Três estudos para a 
crucificação”, pintada pelo artista inglês Francis Bacon (1909 – 1992), em 1962. A 
pintura é um tríptico. Representa um ritual, composto por um homem e uma mu-
lher, pedaços de um corpo, um corpo humano destroçado e uma carcaça aberta, 
dependurada como em um matadouro, sobre um palco. A representação visual 
não deixa dúvida quanto a sua natureza. 

O que nessas imagens, com propósitos e linguagens diferentes, me pro-
vocam a procurar sentidos? 

Na contemporaneidade a sublimação na imagem contempla uma via que 
presentifica o humano como indigno, reduzido a uma carcaça humana. Por essa 
via, essa representação/apresentação visual detém em si um poder insuspeitável 
de representar o humano no campo do Outro, da Cultura. 

Repete-nos à lembrança de sermos não mais do que um “pedaço da na-
tureza” (Freud, 1929/1974b, p. 111), oferecido em sacrifício para o banquete de 
entrada na Cultura. 

O que une essas imagens é a efígie do humano como objeto caído. Ne-
las o corpo retoma pela imagem seu papel de ritual sacrificional e iniciatório 
na vida em sociedade: local de teste e abalo das idéias que ajudam a refletir e 
questionar as culturas, desrecalcar o que sustenta a vida social cotidiana, rea-
lizar mudanças culturais.

A “interiorização do sacrifício” 5 é referencia na arte contemporânea nas 
obras de Gina Pane, Günter Brus, Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzlo-
gler, entre outros. Essa tendência atual reconhece e mostra a cultura da 
pulsão de morte – e do culto dessa pulsão, tal como afirma Hal Foster 
(Apud SELIGMANN-SILVA, 2003). Ela ora encena o sacrifício, ora cultua 
seus mortos. Mas nos dois momentos, apazigua e exorciza o poder in-
contornável da morte. 

Estaria essa tendência na arte contemporânea querendo revelar o corte 
do Real6, sem o medo da petrificação pelo olhar da medusa, no momento de seu 

4 Trata-se de um termo 
criado pelo professor ju-
deu americano Norman G. 
Finkelstein, da Universida-
de de Nova York, filho de 
judeus egressos do Gueto 
de Varsóvia e sobrevi-
ventes do campo de con-
centração de Maidanek e 
Auschwitz. A Industria do 
Holocausto é nome de seu 
livro, publicado em 2000, 
no qual o autor denuncia 
da exploração política, 
ideológica e financeira do 
Holocausto pelas grandes 
organizações judaicas 
internacionais.
5 Assim como Adorno e 
Horkheimer (1988, p. 65) 
o definiram.
6 Refiro-me ao real laca-
niano, indissociável do 
imaginário e do simbólico.
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enfrentamento, na fluidez das fronteiras do que se convencionou chamar de 
pós-modernidade? 

Nessas imagens, o ser humano é um proto humano. Em termos da espé-
cie como também, ontogenéticos. Ele é o “outro” que está em nossa base, animal 
recalcado, aquém do todo valor e como tal infere na “normalidade” da cultura. 
Quando revelado como um pobre pedaço de carne pela arte contemporânea, 
ferido pela cultura, traz em si a marca da diferença que lhe constitui. Por isso 
encena, ritualiza o papel marginalizado do animal no outro - para se mostrar hu-
mano - o qual, nada mais é do que seu próprio lugar. Dessa maneira, na ordem 
simbólica das imagens, nasce o sacrifício. 

Para Sigmund Freud7·, no cenário mítico, fundador do que chamamos de 
humano, esse sacrifício foi justamente o proto assassinato do pai: o assassinato 
do macho, dominante por sua superioridade biológica. Ele era aquele que deti-
nha a Lei única, a Lei do mais forte, imposta pela força. Ela regulava a vida comu-
nitária e intercomunitária nos tempos primordiais da horda primitiva e lançava 
os demais, as fêmeas e sua prole - à impotência, à exclusão, à marginalização e, 
eventualmente, à morte. 

Nessa lógica, matar então o pai é liberar-se da morte. De tal modo, o laço 
social no crime coletivo do parricídio é firmado no ritual do banquete totêmico. 
Ele baliza o elo entre irmãos quando assassinam o pai da horda primitiva. Esse 
seria o primeiro elo societal: o martírio de um, para garantir a vida dos outros. 
É interessante notar, que não é a morte do pai que cria um elo entre os irmãos. 
Mas a violência do crime. 

O que é muito bem representado por Francis Bacon, quando pinta o “Três 
estudos para a crucificação”. O corpo humano está lá, representado em uma 
carcaça de animal aberta, ritual de ágape, morte encenada no palco/pacto so-
cial. Desse ponto de vista, “a arte é um martírio, uma passagem pela dor, pelo 
sofrimento e pela morte – para garantir a vida”,  afirma Márcio Seligmann-Silva 
(2003)8. Portanto, sobrevivência humana. Em Bacon a sobrevivência exposta na 
violência da cultura. 

As fotografias do Holocausto são imagens de corpos amontoados uns so-
bre os outros, como animais jogados em um canto, apodrecendo em covas rasas, 

7 Em Totem e tabu 
(1913/1974c). 
8 Em Arte, dor e Kátharsis 
ou variações sobre a arte 
de pintar o grito (2003).
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abertas (figura 2). Essas imagens me levam a questionar a noção do que seja o 
humano enquanto diferenciado dos demais animais da natureza.

Quando o estudo da história do pensamento psicológico aborda como 
inicio da consciência humana – autoconsciência – e a diferenciação do Homo 
sapiens sapiens dos demais animais, o ritual de enterrar seus mortos. (LEROI-
-GOURHAN, 1990). 

A despeito das fotografias do Holocausto serem imagens da “vida nua”, 
registros reais da crueldade humana e as obras de Francis Bacon, representa-
ções visuais, o que está em foco é o humano/animal. Elas se entrecruzam com 
seus limites diluídos na tentativa contemporânea de “redesenhar” o humano. O 
conceito “vida nua” foi desenvolvido por Giorgio Agamben (2002). Ele refere-se 
ao homo sacer, aquele que, ao contrário do soberano – figura de poder -, é uma 

Fig. 2. Fotografia do Holocausto. Fonte: http://jornale.com.br/wicca/?p=4419
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espécie de sobra necessária. O marginal no sentido de estar sempre à margem 
de. Mas, tal qual o soberano, é também banido da esfera humana e divina. Toda-
via, é banido como sobra necessária para assegurar o poder do soberano aquém 
da normalização (uma vez ser o criador das leis do grupo). 

Portanto, ele é um “alimento simbólico” cobrado para manutenção da es-
trutura de domínio. Nesse ponto, Agamben bebe do saber benjaminiano e o re-
conhece, no ensaio “Crítica do poder/violência”. Não obstante, é também, relido 
pela categoria foucaultiana de biopolítica ou biopoder. Nele, segundo Agambem, 
Walter benjamim apresentou a relação umbilical entre o sistema jurídico e a 
injustiça, ou seja, entre qualquer poder instaurado (e sua estrutura jurídica) e 
a violência constituinte que estava na sua origem. Ambos falam da “vida nua”, 
aquela que é sacrificada nessa estrutura. O que vem à tona é a vida como zoé, 
vida natural, animal e não a vida como bios, vida em grupo. A “vida nua”, para 
Agamben, levou aos massacres, genocídios e à figura (biopolítica, em termos 
foucaultianos) do campo de concentração no século XX.

Paisagens desdobradas

Impossível falar do humano e de sua reinvenção sem referir-me ao inu-
mano. Não sei o que é exatamente um ser humano. Creio ser um projeto de 
reinvenção constante, cotidiano, pois entendo o conceito de humano a partir de 
um termo genérico para uma determinada espécie que se afastou da natureza, 
da relação com ela e de sua classificação diferenciada no mundo zoológico. Por-
tanto, historicamente, em sua fundação primitiva, animal encarcerado. 

A partir de nossa construção cultural, ou seja, transmitir uma experiência 
vivida, individual e/ou em grupo por meio das linguagens, narrar para o outro 
seus feitos, passar suas habilidades e conhecimentos para as próximas gera-
ções, transmitir valores morais, éticos e jurídicos próprios da civilização, pensar, 
refletir e agir sobre o sentido de tudo no mundo, o ser humano diferenciou dos 
outros animais. Chamamo-nos humanos. 

Nesse intento, o trabalho e a vida em sociedade permitiram-nos um salto 
de qualidade em nosso desenvolvimento. Livre de nossas limitações biológicas 
e, subjugados às leis sócio-históricas, nós inventamos a condição humana. Nos-
sas habilidades e comportamentos, a partir de então, não estavam mais previstos 
pelo código genético. Construímos a cultura e somos por ela construídos. Assim, 
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o animal que habita em nós vem sendo domesticado, por séculos e séculos de 
repressão cultural e códigos sociais. 

Um vestígio dessa memória longínqua traz o esboço apagado desse ani-
mal em alguns poucos de nós, não obstante, sua violência e desumanidade nos 
rondar cotidianamente em nossos nas imagens e informações da mídia. Nesse 
momento, a angústia é de todos. Lembramos que a violência desse animal, mar-
ca da cultura é, segundo os conhecimentos freudianos o primeiro elo societal. 
Vivemos à margem desse crime. Repetimo-lo, tentamos esquecê-lo ou expiá-lo. 

Recentemente, no inicio do ano em curso, fomos assoladas por imagens 
de mães da cidade de Luziânia (GO), nos jornais e televisão, cobrando providen-
cias ao Estado quando ao desaparecimento de seus jovens filhos desde dezem-
bro de 2009. Vimos também, o assassino, o pedreiro Adimar Jesus da Silva, de 
40 anos, confessar os crimes, pressionado pela polícia, quatro meses depois. 
Selvageria, doença?

Adimar foi identificado como doente mental, psicopata. Segundo a douto-
ra em psiquiatria forense Hilda Morana,9 o psicopata não tem respeito pelo senti-
mento do outro, não tem sensibilidade quanto à dor do outro, não se arrepende, 
não tem remorso nem vergonha do que fez. Então, como foi “encontrado” morto, 
com indicação de suicídio em sua cela, em 18 de abril de 2010? 

Ingenuidade imaginar que Adimar não foi morto na prisão, sob a justifi-
cativa da Lei de Talião10. Sua morte expiou a culpa de todos os cidadãos de bem? 
Nem a doença sensibilizou seus pares? Ver a face oculta da miséria humana ou 
do animal ferido pela cultura, que berra dentro de cada um de nós, não é tarefa 
fácil. Principalmente nesse momento histórico que elegemos o entretenimento 
como meta de vida e vivemos a festa tecnológica, a mais técnica e mais vazia em 
toda a história humana, segundo José Ortega y Gasset (1965).

Hoje, oito dias após sua morte, o silêncio abateu sobre nós, cidadãos 
comuns. Silenciamos sobre o que não queremos ver. Escolhemos denegar: o 
animal selvagem, a “doença” está no outro, não em nós. Somos cúmplices de 
Adimar: repetimos o mesmo ato: matamos o que não queremos ver. É inegável 
a face destrutiva, nem sempre muito oculta, do humano. Retomo a figura do 
homo sacer, de Agamben. Adimar, ser paradoxal que cometeu um crime além de 
qualquer punição, indesejado pelos deuses e pelos homens, foracluído11 da juris-

9 Doutora pela USP e 
coordenadora do Depar-
tamento de Psiquiatria 
Forense da Associação 
Brasileira de Psiquiatria 
(ABP). In http://globonews.
globo.com/Jornalismo/
GN/0.MUL1573018-17665-
308,00.html. Acesso 
em:03/04/2010.
10 Os primeiros indícios 
da lei de talião foram 
encontrados em 1780 a.C., 
na Babilônia, no código de 
Hamurabi. A lei permitia, 
nesse primitivo começo da 
humanidade, evitar que as 
pessoas fizessem justiça 
por elas mesmas, introdu-
zindo, assim, um início de 
ordem na sociedade com 
relação ao tratamento de 
crimes e delitos, “olho por 
olho, dente por dente”.
11 Excluído, banido do gru-
po, segundo denominação 
lacaniana.
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dição de ambos, insacrificável, mas, por assim dizer, “matável”. Dentro dessa ló-
gica, todos aqueles que saem dos padrões normativos da cultura, são matáveis? 

É ênfase recorrente nos estudos freudianos o alerta ao estranho ser que 
habita em nós, no sentido de coibir o indivíduo à ameaça que carrega em si e 
representa para a sociedade. A crueldade humana é histórica e a história da 
humanidade não continua repleta de terríveis capítulos de desumanidade? Falar 
desse inumano, que mata seus iguais e desiguais também, é rememorar paisa-
gens humanas, desumanas, muito aquém do bem e do mal. 

Recordes da memória coletiva

Na Inquisição12, em 1376, o inquisidor Nicolau Eymerich escreveu o “Di-
rectorium Inquisitorum”. Neste manual de tortura  estão conceitos e normas 
processuais, termos e modelos de sentenças a serem utilizadas contra os here-
ges, segundo a Igreja Católica Romana. O delírio paranóico do ser humano, de 
perseguições, se espalhou pela França, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra. 
Ele resolvia a pressão dos desejos destrutivos13 humanos, com a explosão da 
caça às bruxas e as condenações à fogueira.  No século XIV, o que era diferente 
desse mundo criado e subjugado à lei do homem? A mulher. Ela era entendida 
como a origem do todo mal: bruxa, o demônio, o mal. Tudo era motivo para 
acusá-la de bruxaria: clitóris grande, marcas de nascença, cabelos avermelha-
dos, olhos azuis claros, mamilos avantajados, entre outros. Da condenação à 
morte, havia um período de até vinte e quatro horas de tortura: os tornozelos 
eram quebrados, seios decepados, enxofre derramado nos cabelos, tendões des-
fibrados, costas e braços deslocados, e muitas vezes as vítimas eram estupradas 
com objetos cortantes. A tortura sinalizava os perigos de práticas, saberes e po-
deres à margem da Igreja e de outras instituições dominantes na Idade Moderna. 
(ZORDAN, 2005).

Assim, as mulheres expurgavam as fobias da Contra Reforma. Elas mis-
turam em seu caldeirão os mistérios da vida e da morte herdados das tradições 
pagãs. Expiaram os maus pensamentos de uma sociedade cheia de desejos e de 
medo, de vícios e de impotência. Esse terror durou até o século XVIII e o fim ofi-
cial só correu em 1843, na Espanha. Portanto, funcionou por longos seis séculos. 
O saldo desse holocausto da Igreja Católica é incerto, mas julga-se que tenham 
perecido pelas mãos dos tribunais cem milhões de pessoas, a maioria mulheres. 

12 A Inquisição, Santa Inqui-
sição ou também, conhecida 
como Santo Ofício foi um 
tribunal eclesiástico criado 
com a finalidade “oficial” in-
vestigações e punir crimes 
contra a fé católica. Para 
tanto, esse tribunal inquiria 
judicialmente os suspeitos 
de irem contra os preceitos 
da Igreja Católica Romana 
e foi instituído pelo papa 
Gregório IX.  
13 Identificados por Freud 
em Pulsões e suas vicissi-
tudes (1915). Disponível em 
<http://areas.fba.ul.pt/ jpe-
neda/Pulsao.pdf.> Acesso 
em dez. 2009.



1521

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

As Cruzadas,14 movimento que se estendeu desde os fins do século XI até 
meados do século XIII, foi outro rastro de selvageria e destruição deixado pelo 
que chamamos de humano. Dois séculos de lutas que marcaram profundamente 
a vida religiosa, política, econômica e social do Ocidente e do Oriente. Estima-
-se que só de cristãos ocidentais tenham morrido mais de dois milhões. O que 
representa 7% da população européia da época.

Historicamente, mais próximas de nossa época ocorreram as duas Guer-
ras Mundiais. Na Primeira Grande Guerra (1914-18) morreram, aproximadamente, 
nove milhões de pessoas (entre civis e militares). O número de feridos, entre civis e 
militares, ficou em cerca de trinta milhões.15 A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
foi o maior o maior e mais sangrento conflito de toda a história da Humanidade. A 
guerra causou a morte de, aproximadamente, setenta milhões de pessoas, cerca de 
2% da população mundial da época, a maioria das quais civis16.

É nesse contexto que o Tribunal de Nuremberg instituiu a categoria de “cri-
mes contra a humanidade” ou de “crime contra o status do humano, tal como refe-
rencia Hannah Arendt (1977, p. 268-269). A partir de então, o Humanismo é uma 
noção mais ampla do que vem a ser o humano.

Uma das noções do humano na atualidade é atrelada a do inumano. Ela é 
apontada como constitutiva da modernidade, no prefácio do livro Modernidade e 
Holocausto (1998), de Zygmunt Bauman. Ele fala do Holocausto, da “industrializa-
ção” do assassinato em massa, como o “acidente revelador” do inumano. Para o 
autor, “o Holocausto foi o encontro único entre as velhas tensões que a moderni-
dade sempre ignorou, desdenhou ou fracassou em resolver, e os poderosos ins-
trumentos da ação racional e eficaz que a evolução moderna deu origem” (p.20). 

A ideografia traçada por Bauman é uma mistura perigosa de ambição tipi-
camente moderna para redesenhar e reconstruir a sociedade, juntamente com 
uma concentração “de poder, de recursos e de competências administrativas” 
(p.135). Para ele, na modernidade do século XX, há uma substituição da respon-
sabilidade moral pela responsabilidade técnica. A tarefa executada a contento, 
com o melhor meio tecnológico e sua eficiência é o que importa. O autor mostra 
como o desenvolvimento das aparelhagens de conceitos políticos, utopias higi-
ênicas, metodologias científicas, do século XIX, fizeram do saber e da técnica 
os vetores do progresso social. O que já anuncia neste século é uma tendência 
indicial para a “engenharia social” 17 e que no século posterior, o século XX, se 

14 As Cruzadas foram expe-
dições de caráter “militar” 
organizadas pela Igreja, 
os chamados soldados de 
Cristo, para combaterem 
os inimigos do cristianismo 
e libertarem a Terra Santa 
(Palestina e a cidade de Je-
rusalém) das mãos desses 
infiéis (turcos mulçumanos).
15 Em Consequencias da I 
Guerra Mundial. Disponível 
em: http://www. suapes-
quisa.com/primeiraguerra/
consequencias_ primei-
ra_guerra.htm. Acesso em: 
29/04/2010.
16 Em As Grandes Guerras 
Mundiais. Disponível em: 
http://www.scribd.com/
doc/21208361/Segunda-
-Guerra -Mundial. Acesso 
em: 28/04/2010.
17 São práticas utilizadas 
para obter acesso a infor-
mações importantes ou 
sigilosas em organizações 
ou sistemas. Para tanto, a 
pessoa interessada nessas 
informações pode enganar, 
explorar a confiança de 
outras pessoas e falhas na 
segurança.
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presentificará no discurso de Hitler em metáforas organicistas, limpeza étnica, 
entre outras. 

Sobrevivente do Holocausto, em 1988, Primo Levi, publica um livro intitu-
lado “Isso é um homem?”. Nele defende a idéia que em um campo de concentra-
ção somente os piores sobrevivem: carrascos ou vítimas. Para ele, não foram os 
métodos de extermínio que exterminaram as vítimas do Holocausto. Eles aniqui-
laram corpos, a parte física que compõe o ser humano. Para Levi, nos prisionei-
ros quando iam para a morte, deles já havia sido expurgada a fração incorpórea 
que nos constrói como humanos, pela humilhação sórdida e constante, a fome 
torturante, o trabalho intensivo e alienante, a incerteza do cotidiano, os castigos 
físicos. Por fim, para completar essa desumanização as vitimas eram reduzidas 
a um numero tatuado na pele. 

Por sua vez, os carrascos, esvaziados de sua humanidade, não reconhe-
ciam como semelhante os prisioneiros. O que chamamos de humano é tão frágil, 
que o animal destruidor que habita em nós, pode ser, ao mesmo tempo, pai, 
mãe, irmão, amigo, professor, estudante, planejar férias, festejar o dia das mães, 
preparar uma ceia de Natal para a família, escrever livros, ter amigos, namorar. 

Talvez, possamos encontrar um traço de humanidade quando encontra-
mos registros históricos de que as vítimas, não obstante seus sofrimentos e pri-
vações, ainda tentavam providenciar comida e conforto para os doentes, ou seja, 
tentam unir suas forças para o bem do grupo, pelo outro – reconhecido como 
não eu – e refazer o elo que nos salva do aniquilamento.

O animal disforme na fresta do real 

Repetido “uma primeira vez à enésima potência da repetição” 18, segundo a 
expressão de Deleuze (1968, p. 58) o banquete totêmico da era tecnológica contem-
porânea é festa. Nela é permitido realizar o que habitualmente é proibido. Nela co-
memos desmesuradamente os recursos acumulados durante o tempo do trabalho 
e nele incluo as figuras da arte, da ciência, da técnica, da indústria, do consumo. 

Vivemos o tempo da dilapidação. Nesses tempos difíceis, transitamos de-
sorientados entre a nostalgia do divino19 e a potência da criação. Enquanto o 
ritual do banquete primitivo permitiu-nos culturalmente substituir o pai violento 

18 Para esta lógica, a morte 
de Deus é repetição.
19 Refiro-me a morte de 
Deus, promulgada pela 
leitura nietzschiana. 
O trauma da morte de 
Deus nos remete a uma 
problemática que envolve 
o excesso, o sagrado e os 
interditos, temas desenvol-
vidos por George Bataille 
em “L’érotisme” “.
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e tirânico – modelo que os filhos invejavam e temiam - pelo animal totêmico, 
adorado como um deus para entrarmos na Cultura, a festa contemporânea re-
cria o cenário da morte de Deus. Repetição do acontecimento originário, o ban-
quete coloca o humano diante de seu desejo ambivalente de separação da idéia 
de Deus representativo de todas as garantias. Ao morrer Deus, morre também, 
o humano. Imagem e semelhança. Sobra o animal abatido, desamparado, sem 
garantias e sem a identidade humana para nos agregar. Por outro lado, à imagem 
é permitido o desinterdito. Juntamente com imagem, a criação – o poder de sua 
concepção. Por meio delas expressamos um desejo de continuidade, de excesso 
que se mostra em vários movimentos e momentos, bem como em formas dife-
rentes, inclusive as degradadas, como as da arte contemporânea. Julia Kristeva 
(1980) sugere que a arte abjeta possui uma função catártica. Se assim for, essa 
catarse se difere do pensamento aristotélico, uma vez ser um balanço compen-
satório dos recalques exigidos pela Cultura. 

O humano reduzido a um objeto decaído, carne exposta, esquartejada, no 
cenário público da obra “Três estudos para a crucificação”, as fotos do Holocaus-
to e o possível assassinato de Adimar, mostram onde o gozo desponta em sua 
crueldade. O humano não está mais na sujeição de um imaginário que sutura a 
ferida de sua problemática constituição, na separação em relação ao Outro. 

As imagens e acontecimentos do cotidiano deixam entrever por uma fres-
ta, o que fica de fora da cultura. O estranho animal humano que não deixa de ha-
bitar em nosso íntimo, repetido inúmeras vezes, de maneira disforme como nos 
auto-retratos de Francis Bacon. Talvez seja essa a grande figura da subjetividade 
de nossa época. Enfrentar, conhecer e nomear esse animal.

Humanidade e ética

Para Alain Badiou (1995) o Holocausto, o “assassinato mítico” e os regimes 
totalitários estão impressos na consciência ética contemporânea e se inscrevem 
no espírito “maneiras de pensar” que fundamenta uma vontade de prescindir da 
filosofia,20e de conceder a opinião o direito de articular um consenso ético, ou 
seja, uma “ideologia ética”. Basta lembrarmos as políticas humanitárias atuais 
que, na maioria das vezes, criam seus focos de terror para alardearem sua ideo-
logia ética e ajuda humanitária.

20 E eu acrescento a 
história. 
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É nessa zona de tensão entre o humano e o animal que percebo a fundação 
do campo ético e não na universalidade de indivíduos que “fabrica” e evidencia 
um dispositivo complexo, composto por mecanismos internacionais, tribunais de 
ética, expedições militares e outros afins. Esses indivíduos sustentam discursos, 
invocam categorias abstratas como a do humano, de dignidade, de Humanidade e 
impõem respeito aos seus direitos, além do reconhecimento do “Outro”.

Face a face com o animal humano/animal/humano/animal, em sua “enési-
ma potencia da repetição”, talvez possamos ver nossa prepotência acadêmica e 
dogmática, quando ignoramos a presença do animal na composição do sujeito de 
uma verdade, ou, como diria Badiou (1995, p. 93) “é preciso [...] que a potencia de 
uma verdade seja também sua impotência”. O saber sobre esta perda pode nos 
dar a dimensão do que foi outrora o sagrado. A perda desse lugar – sacrifício de 
cada um -, nos deixa às margens do sacrifício globalizado aos deuses obscuros. 

Talvez assim, possamos conceber o humano como um projeto inacabado, 
embrionário, a ser reinventado na singularidade de cada um de nós, mas tal 
como bradou Gilles Deleuze (1981), ao se deparar com a obra de Bacon:

Piedade para a carne! [...] Bacon não diz ‘piedade para os animais, mais 
antes que todo homem que sofre é ele próprio carne. A carne é a zona 
comum do homem e do animal. [...] não é uma conciliação do homem 
com o animal, não é uma semelhança, é uma identidade de fundo, é 
uma zona de indiscernibilidade mais profunda que toda identificação 
sentimental: o homem que sofre é um animal, o animal que sofre é um 
homem. É a realidade do devir. Que homem revolucionário em arte, po-
lítica, religião, ou não importa o que, não sentiu este momento extremo 
em que ele não era nada mais que um animal e tornava-se responsável, 
não pelos novilhos que morrem, mas perante os novilhos que morrem? 

Nessa dimensão vislumbro o humano. Ver-se no outro, se reconhecer, 
nesse percurso histórico e social de construção humana. É impossível estar de 
frente ao outro, sem ser por ele afetado. A partir de então, criar, inventar, um 
outro banquete, sem a contra imagem da Perfeição.
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Resumo
este artigo é parte do trabalho de conclusão de curso desenvolvido na gradu-
ação em Artes Visuais – Licenciatura FAV/UFG (2009). Como objeto de estudo 
consideramos possíveis transformações das relações dos estudantes com seus 
espaços escolares, por meio de uma ação intervencionista. Utilizamos o concei-
to de Intervenção Urbana como ponto de partida, convidando e despertando o 
interesse dos estudantes pela arte. Como trabalhar com estes estudantes a in-
tervenção nos espaços escolares, enquanto ponto de partida para transformação 
da relação entre estudantes e estes espaços físicos? Nosso objetivo era, por meio 
da arte, criar possibilidades para uma relação estético/afetiva para os estudantes 
com seu espaço físico escolar.

Palavras-chave: Intervenção Urbana, ensino de arte, espaço escolar. 

Introdução

Ao perambular pelas cidades, percorrendo ruas desconhecidas, praças, 
calçadas, colégios, fica registrada em nossa memória uma multiplicidade de in-
tervenções, manifestações com desenhos ou mensagens que constroem espa-
ços, sejam eles públicos ou privados. Ali podemos apreender o registro de uma 
presença, assim como em muros grafitados ou com alguma manifestação políti-
ca, uma declaração de amor ou mesmo xingamentos representam um movimen-
to artístico independente, de rua, ou mesmo de artistas consagrados1. Esse tipo 
de mensagem é muito facilmente encontrado também em colégios, nas paredes 
daquele espaço de convívio social, onde se faz, anonimamente, algum tipo de 
mensagem remetida a alguém ou algum desenho de figuração abstrata.

Exemplos não faltam para detectar esse tipo de necessidade de demarca-
ção com resultados estéticos diversos, todavia, condicionados historicamente. 

* Graduado em Artes Vi-
suais – Licenciatura(2010) 
pela Faculdade de Artes 
Visuais da Universidade 
Federal de Goiás.

** Graduando em Artes 
Visuais – Licenciatura pela 
Faculdade de Artes Visuais 
da Universidade Federal 
de Goiás.
1 Como por exemplo, a du-
pla formada pelos irmãos, 
“Gêmeos”, que atualmente 
fazem grande sucesso 
com suas pinturas na fa-
chada de edifícios públicos 
no Brasil e exterior.
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Ao recorrermos à história da representação visual nas cavernas, os livros de 
história, sempre nos primeiros capítulos, remetem aos desenhos e às pinturas 
que representavam, ali, códigos simbólicos e signos pintados nas paredes desse 
lugar (GOMBRICH, 2000). 

Foi com esta percepção do espaço público como suporte para inscrição 
e comunicação (com)partilhada, que iniciamos o Estágio Supervisionado. Para 
tanto, realizamos visitas em uma escola pública, não obstante, já considerar o 
próprio espaço de nossa faculdade muito mais próximo de nosso cotidiano. Nele 
detectamos a relação dos estudantes, nossos colegas, com o espaço, através de 
interferências em sua estrutura física. 

O espaço físico, no caso o colégio, é um “lugar” onde o convívio se estabe-
lece por meio de trocas entre identidades carregadas de expressões simbólicas. 
O conceito certeauniano de lugar refere-se à criação de um espaço construído, 
o qual escapa das normatizações e regras. Assim, aprendemos a compreender 
as escolas ou a universidade como lugares de agenciamentos sociais, jogos de 
poderes e caminhos que se cruzam em uma bricolagem que escapam ao contro-
le das referências estabelecidas. Neste sentido, tomamos como referência mais 
dois autores: Michel Foucault e Pierre Bourdieu, compreendidos por meio de 
fontes secundárias: resenhas e artigos. O primeiro nos mostra a relação hierár-
quica no espaço escolar e como a disciplina que adestra os corpos e os reprimi, 
numa constante função. O segundo aponta para um “poder invisível” exercido 
pela omissão de indivíduos que a ele se submete e até mesmo o exerce. 

Com este entendimento, contemplamos o conceito de Intervenção Urbana 
e uso da pesquisa-ação. A Intervenção Urbana apresenta uma ruptura com o sis-
tema tradicional da Arte quando recria e (re)significa os espaços interferidos; co-
munica e dialoga com os transeuntes no meio urbano. Além do mais, não neces-
sita de espaços legitimadores da “Grande Arte”. A pesquisa-ação nos possibilitou 
“um papel ativo no equacionamento e na avaliação das ações desencadeadas em 
função dos problemas” (THIOLLENT, 2003, p.15).

Escolhemos a Escola Municipal João Clarimundo de Oliveira, situada no 
setor Água Branca, em Goiânia/Goiás. O público alvo são os estudantes da sé-
tima série, do noturno, da modalidade do Ensino e Alfabetização de Jovens e 
Adultos – EAJA. A problematização centrou-se em: como trabalhar com estes 
estudantes a intervenção nos espaços escolares, enquanto ponto de partida para 
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a transformação da relação entre estudantes e este espaço físico? Como habitar 
e criar um lugar neste espaço educacional? 

A partir de Certeau (1994), sabemos da importância das narrativas dos 
passantes comuns. Não são testemunhos passivos de uma vivência educacional 
em artes. São sujeitos que constituem em si mesmos suas próprias experiências 
artísticas, (re)inventam ou (re)organizam a lógica do cotidiano dos homens co-
muns, muitas vezes, constituindo como interlocutores aqueles sujeitos oprimi-
dos, identificados como a “massa”, o povo. Certeau afirma estes sujeitos como 
sujeitos de ação, de criação. Aqui, eles são os estudantes. Assim, apreendemos 
a necessidade de praticar ações que possibilitam a expressão e comunicação 
artística destes sujeitos que (re)elaboram e (re)inventam seus espaços escolares.

A escola, sua história e a localidade

A Escola Municipal João Clarimundo de Oliveira foi fundada em 1978, 
durante o Governo de Irapuan Costa Júnior (de 15 de março de 1975 a 15 de 
março de 1979), durante o mandato do Prefeito Francisco de Freitas Castro (21 
de março de 1975 a 17 de maio de 1978). Somente um pavilhão foi construído e 
seu terreno era delimitado por telas de arame. 

Observações na escola 

É impossível falar de pesquisa em educação e não considerarmos os di-
ferentes modos de observar os comportamentos em sala de aula, e expressar 
os seus resultados de uma forma qualitativa. Segundo Wrangg (apud VIANNA, 
2003, p. 83), a observação, bem como a abordagem qualitativa, “deve ir além da 
superfície dos eventos, determinar significados, muitas vezes ocultos, interpre-
tá-los, explicá-los e analisar o impacto na vida em sala de aula”. 

Sabemos, contudo, que as explicações de ocorrência são muitas vezes 
impregnadas de nossa subjetividade. Portanto, a observação dos dados é sujeita 
ao nosso olhar e nossa interpretação. Corresponde a um fragmento de realidade 
que buscamos compreender e significar. Nesse sentido, não há, de nossa parte, 
nenhuma preocupação com ‘verdades absolutas’.
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 A escola está situada à Rua 3, número 111, no Setor Água Branca, na ci-
dade de Goiânia, capital do Estado de Goiás. Possui uma estrutura física padrão 
das escolas municipais. Todavia, é limpa, organizada, sem muita pichação em 
seu interior e muito bem cuidada. Observamos um cuidado muito grande com a 
higiene da escola, realizada por duas auxiliares de limpeza, antes da entrada dos 
estudantes para seus turnos regulares. 

O espaço interno da escola é vazio e frio. Não há murais ou qualquer 
outra intervenção que possa dar a idéia de vida, dinamismo e conhecimento. A 
escola é, em sua aparência interior, de tijolinhos aparentes e é pintada nas cores 
bege e verde. Os estudantes transitam bem por seus espaços.

Estes dados foram apreendidos e registrados nas várias observações re-
alizadas nas visitas à Escola Municipal João Clarimundo de Oliveira, antes de 
desenvolver nossa proposta como regentes da 7ª série do período noturno, do 
Ensino e Alfabetização de Jovens e adultos – EAJA. Segundo Heraldo Marelim 
Vianna (2003, p. 41):

É fundamental a integração do observador com o conhecimento do cam-
po a ser observado, por quanto à ocorrência de algum descuido pode 
comprometer o processo de observação. Na observação, nem sempre é 
possível a substituição dos elementos integrantes do grupo, e uma abor-
dagem equivocada pode determinar conseqüências difíceis de serem su-
peradas. A observação ocorre no âmbito de um contexto que expressa 
realidades entre pessoas que agem, se comunicam e interagem com os 
demais membros do grupo, observando uns aos outros e ao próprio ob-
servador. Assim se um observa um grupo e dele participa, está sendo 
simultaneamente observado e comentado pelos integrantes do grupo, 
objeto de estudo é importante, desse modo, que o observador se apre-
sente aos elementos o grupo e declare os objetivos do seu trabalho sem 
maiores disfarces, evitando que seja considerado um ‘estranho no ni-
nho’. A identificação do pesquisador é uma das muitas questões éticas 
ligadas às atividades de pesquisas.

Assim concebendo, aproximamo-nos do grupo como observadores, pro-
curando utilizar nossa experiência no Estágio IV, no ano de 2008. Agora, em 
2009, no Estágio V, deveríamos então atuar como docentes. Entretanto, ao com-
preendermos a importância da observação, para melhor realizar a aproximação 
com os estudantes, decidimos não agir prontamente como docentes. 

Para nós, conhecê-los possibilitaria articular melhor os planos de aulas e 
executar com competência nossa docência. 
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Para registrar nossa observação, fomos diariamente escrevendo relató-
rios logo após cada aula, pois, segundo Wilkinson (apud Viana, 2003, p. 60) é 
“igualmente importante que o relatório de observação seja escrito logo após o 
período de observação” para se preservar a acuidade dos dados, considerando 
seu apagamento da memória com o passar dos dias.

A comunidade

Conhecer a escola implica também, conhecer a comunidade na qual está 
inserida. Neste sentido, buscamos compreender a localidade onde a escola foi 
fundada. Ela está inserida no setor Água Branca, em Goiânia. Este setor é próxi-
mo ao Estádio de Futebol Serra Dourada, localizado em uma área significativa de 
Goiânia. É composto de casas, conjuntos habitacionais programados, populares. 
O setor possui uma avenida principal e ruas asfaltadas. Seus habitantes são po-
bres e trabalham na grande Goiânia, em sua maioria. 

Como o colégio é integrante da rede municipal de educação, a turma pes-
quisada corresponde a 7ª série do período noturno, da modalidade Ensino e Al-
fabetização de Jovens e adultos - EAJA, cuja faixa etária varia de jovens a adultos 
e a maioria dos estudantes é da comunidade local. 

Primeiros passos: ação e prática

Na posição de docentes/investigadores/participativos, aprendemos em 
nossa formação profissional que a relação com os estudantes era ponto cen-
tral para o bom desenvolvimento do nosso trabalho. Para tanto, a professora de 
Arte Ana Lúcia Gonçalves nos apresentou a turma e as atividades se iniciaram 
com uma boa conversa, um bate papo, para que pudéssemos explicar o projeto. 
Nesse momento, eles se apresentaram, destacando informações acerca de si 
mesmos. 

Esta foi mais uma estratégia para conhecer o perfil da turma. Neste mo-
mento, começamos a instigá-los a falar sobre a relação dos estudantes com a esco-
la, ou seja, se eles gostavam da escola ou porque não gostavam? Nesse momento, 
percebemos, nesse primeiro dia, que somente a conversa não poderia nos levar 
aos dados necessários para nossa pesquisa. Após a aula tivemos que criar outra 
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estratégia para coletar essas informações. Elaboramos, então, um pequeno ques-
tionário para que na próxima aula os estudantes pudessem respondê-lo.

Ao apresentar o projeto, percebemos que eles não estavam à vontade com 
nossa presença, ou seja, “figuras novas” que chegam ao colégio e começam a dar 
aula para eles, levantando um tema que eles jamais ouviram falar. Mas como em 
toda a sala há uma diversidade de indivíduos, alguns estudantes mais extrover-
tidos fizeram a aula engrenar durante um bom momento. Logo após os diálogos 
com três estudantes mais receptivos, eles, em tom de brincadeira, começaram 
a nos perguntar se iríamos pichar o muro da escola. Outros começaram a nos 
indagar sobre o que seria arte pública, Intervenção Urbana, etc.

Dalata e Blu

Sem discutir o que era arte pública ou Intervenção Urbana, apresentamos 
a eles dois artistas: Dalata e Blu. 

Dalata desenvolveu intervenções em lugares degradados, criando um di-
álogo com a natureza do lugar, trabalhando a ideologia criada e denominada por 
ele de P.A.S.S. (Paz, Amor, Saúde e Sorte). 

Em sala de aula, falamos do artista a partir de suas imagens, projetadas 
em data show. Do artista Blu, mostramos aos estudantes um vídeo e imagens em 
data show. O vídeo tem duração de quase 8 minutos: Muto2. em stop-motion3. 

Também mostramos em sala de aula algumas imagens de Blu. Diferen-
temente de suas animações. São carregados de pequenos detalhes, feitos na 
maioria das vezes em grande proporção e trazem à tona a fragilidade do ser 
humano, a sua pequenez perante algo maior. A realidade da vida que castiga 
e nos faz sofrer.

Esse mundo totalmente coerente que Blublu reproduz em seus desenhos 
infiltra-se sem pudor nenhum em nossas percepções superficiais e mundanas, 
geralmente arraigadas na vulgaridade, consumismo e vícios cotidianos.

Após a apresentação destes artistas, a turma ficou perplexa com as ima-
gens e o vídeo. Comentaram que nunca haviam visto nada igual, discutiam sobre 

2 Disponível em: http://
www.youtube.com/
watch?v=uuGaqLT-gO4. 
Acesso em: 27/08/2009.
3 Stop-motion é a técnica 
de animação na qual o ani-
mador trabalha fotografan-
do objetos, fotograma por 
fotograma, ou seja, quadro 
a quadro. Entre um foto-
grama e outro, o animador 
muda um pouco a posição 
dos objetos. Quando o 
filme é projetado a vinte 
e quatro fotogramas por 
segundo, temos a ilusão 
de que os objetos estão se 
movimentando.
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o que os desenhos do artista representavam. Discutiram o homem contemporâ-
neo preso ao tempo e a mutilação cotidiana que se impõe por meio dos objetos 
criados por ele.

Um estudante se posicionou dizendo que não gostou do vídeo, em sua crí-
tica expôs que não gostou da estética do trabalho, pois “qualquer um, usando o 
computador como ferramenta, seria capaz de produzir o vídeo igual”. Ele ressaltou 
ainda que os trabalhos do artista Dalata, mostrados anteriormente, eram mais 
complexos e de melhor qualidade, exigiam uma habilidade em pintura, contrapon-
do aos desenhos do Blu, que em sua opinião não exigia nenhuma habilidade para 
desenho. Identificam-se com a obra de Dalata pelo realismo de suas representa-
ções visuais e entendem como qualidade a capacidade – domínio – da técnica e 
seus materiais. Aproveitamos então, para discutir a qualidade dos trabalhos.

Alexandre Orion e Banksy

Já na quarta aula, dando continuidade a aula anterior, seguimos apresen-
tando aos estudantes novos artistas. Mostramos vídeos e imagens dos artistas 
Alexandre Orion e Banksy. Os estudantes ficaram muito interessados pelo tra-
balho de ambos. 

Em sala de aula, primeiramente, apresentamos o vídeo denominado Re-
verse Grafite: Ossário,4 deste artista. O vídeo é uma síntese da ação de Orion ao 
grafitar o túnel Max Feffer. O vídeo despertou a curiosidade de todos os estudan-
tes que começaram a perguntar: “Onde ele havia feito o trabalho?” “Como havia 
feito a obra?” “De onde ele era?”

Posteriormente, comentaram: “Que tanto de caveira que ele fez”, “nossa 
ficou muito legal”. A partir de então a discussão começou a tomar uma direção: 
o que o artista queria dizer com essa intervenção? Os estudantes foram fazendo 
algumas relações à medida que o vídeo ia passando. Uns diziam: “essa sujeira 
‘tá’ pregada na parede,” outros, já com espanto, exclamavam: “nossa ele tá lim-
pando a parede”. No final do vídeo, a câmera mostra as paredes do muro sendo 
lavadas e toda a água suja escorrendo pela rua. 

Nesta mesma aula, apresentamos aos estudantes o artista Banksy, con-
tando-lhes sua história. Muitos questionam se ele realmente trabalha sozinho 

4 Disponível em: http://
www.youtube.com/
watch?v=JwsBBIIXT0E. 
Acesso em: 27/08/2009.
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ou se os trabalhos são produzidos por um coletivo de artistas cuja identidade se 
esconde por de trás do nome artístico de Banksy.

A sua poética foge do convencional, do modismo, do conformismo e da 
omissão. Passa para o questionamento do ser humano integrante de uma socie-
dade, refletindo sobre as relações sociais tortuosas e conflituosas, carregadas de 
preconceitos e submissão ao sistema.

Os estudantes conversaram muito durante as observações das imagens 
de Banksy. Quando perguntamos suas percepções em relação às imagens e víde-
os mostrados, eles silenciaram. O que também é significativo: o silêncio enquan-
to vivência de sentimentos e emoções intraduzíveis por palavras.

Intervenção Urbana

Na mesma aula onde foram apresentados os artistas Orion e Banksy, 
discutimos o conceito de Intervenção Urbana. Explicamos a eles que este 
termo é usado para denominar as intervenções artísticas feitas em espaços 
urbanos no tocante aos aspectos da vida nos grandes centros urbanos. As 
intervenções tiveram seu inicio com o movimento underground5 e no decor-
rer do tempo se configurou, tomou corpo e se transformou. Segundo Maria 
Angélica Melendi6:

O que hoje chamamos de Intervenção Urbana evolve um pouco da in-
tensa energia comunitária que floresceu nos anos de chumbo. Os traba-
lhos dos artistas contemporâneos, porém, buscam uma religação afetiva 
com os espaços degradados ou abandonados da cidade, com o que foi 
expulso ou esquecido na afirmação dos novos centros. Por meio do uso 
de práticas que se confundem com as da sinalização urbana, da publici-
dade popular, dos movimentos de massa ou das tarefas cotidianas, esses 
artistas pretendem abrir na paisagem pequenas trilhas que permitam 
escoar e dissolver o insuportável peso de um presente cada vez mais 
opaco e complexo.

Assim, a Intervenção Urbana constitui sinais de rompimento, recria e (re)
significa os espaços interferidos; comunica e dialoga com os transeuntes. Além 
do mais, os trabalhos podem variar de pequenas dimensões como stickers7, che-
gando a grandes ocupações e instalações artísticas. Entretanto, as intervenções 
urbanas, na maioria das vezes, independem de autorização do governo ou quais-
quer outros espaços para legitimá-los. Isso leva esta manifestação ser rotulada 

5 Em sua tradução de inglês 
literal: “subterrâneo”. É 
uma expressão usada para 
designar um ambiente cul-
tural que foge dos padrões 
comerciais, dos modismos 
e fora da mídia.
6 Disponível em: http://
www.intervencaour-
bana.org. Acesso em: 
28/10/2009.
7 Adesivos.
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como vandalismo. Contudo, pode ser patrocinada por órgãos públicos, propi-
ciando uma melhor execução do trabalho.

Entre suas diversas características, a subversão e a crítica ao sistema so-
cial, políticos e outros, estão visivelmente presentes. Para Wagner Barja8:

Cabe observar que, atualmente nas artes visuais, a linguagem da Inter-
venção Urbana precipita-se num espaço ampliado de reflexão para o 
pensamento contemporâneo. Importante para o livre crescimento das 
artes, a linguagem das intervenções instala-se como instrumento crítico 
e investigativo para elaboração de valores e identidades das sociedades. 
Aparece como uma alternativa aos circuitos oficiais, capaz de proporcio-
nar o acesso direto e de promover um corpo-a-corpo da obra de arte com 
o público, independente de mercados consumidores ou de complexas e 
burocratizantes instituições culturais.

A Intervenção Urbana é uma possibilidade viabilizada pelo conceito de 
Arte Pública, termo usado pela crítica em artes visuais, a partir da década de 70. 
Este último é amplo e de difícil definição. Pode abordar várias interpretações, 
como por exemplo, referir-se às obras pertencentes às instituições públicas, 
como museus e centros culturais. 

Contudo, o conceito de Intervenção Urbana aqui é utilizado como pos-
sibilidade de abrir um espaço simbólico de expressão e comunicação para os 
estudantes, usando o espaço público e reverenciando artistas contemporâneos: 
Orion, Banksy, Dalata, e o Blu, como estratégia de ensino em artes visuais.

A pesquisa-ação e o espaço escolar

Visando a pesquisa-ação, ou seja, a interação entre pesquisador, os estu-
dantes, a diretora e funcionário da escola, desenvolvemos as ações e procedi-
mentos necessários à investigação pretendida. Como dizem Denzin e Lincoln 
(2006, p. 17), conseguir “compreender melhor o assunto que está ao seu (do 
pesquisador) alcance”. Para isso, nosso papel foi contribuir como mediadores 
e, em seu exercício, nos preocupar em articular a ação desenvolvida pelo gru-
po e colaboradores. Neste sentido a investigação não se limita a ação. Mas a 
inter-relação e, conseqüentemente, maior conhecimento entre as partícipes da 
pesquisa, visando modificar concepções e gerar outros modos de ver, conhecer, 
sentir e agir. Essas transformações afetam os colaboradores, estudantes como 
também a nós pesquisadores.

8 Disponível em http://
www.intervencaour-
bana.org. Acesso em: 
28/10/2009.
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Desta maneira, a abordagem qualitativa nos remeteu ao terreno das sensi-
bilidades e subjetividades dos atores em questão. Para isso, coube a nós, enquanto 
professores, estimular a inteligência sensível dos estudantes para o aprendizado 
dos acontecimentos que eles mesmos deflagram ou impulsionam. O exercício de 
investigar não segue, neste sentido, normas rígidas ou padronizadas. 

O necessário é manter-se flexível diante dos acontecimentos, aproveitan-
do as brechas que as brincadeiras, os silêncios, as conversas suscitam ou pro-
põem, para dar a conhecer os interesses, valores, expectativas e projetos do 
grupo, quando mergulhado na experimentação artística. 

Assim pensando e concebendo o ensino em artes visuais, propusemos um 
acontecimento. A atividade de Intervenção Urbana. Iríamos pintar o muro da escola!

A Intervenção na escola

 Já fora da sala de aula, mas ainda no pátio da escola, a idéia era definir 
onde seria feito a pintura (intervenção) juntamente com os alunos da sétima 
série. O pátio da escola é bem amplo, e uma primeira dificuldade já foi avista-
da logo no começo. O muro da escola não tem acabamento, está, como dizem 
na linguagem dos pedreiros, chapiscado, o que dificulta muito qualquer tipo 
de pintura.

Algumas aulas atrás, os alunos desenvolveram pequenos projetos, ideali-
zando o que logo seria feito no muro. Muitos deles trataram a feitura do projeto 
sem muito esmero, talvez imaginando que não fosse possível a execução desse 
trabalho no muro da escola. Assim compreendemos e até consideramos a má 
vontade dos estudantes em responder o questionário. Mas outros não, fizeram 
seus projetos (em duplas), com muita perspicácia.

A escolha do local para a pintura foi um momento em que eles agiram com 
autonomia. Uns disseram: “Aqui é melhor porque tem luz”, enquanto outros di-
ziam: “Aqui é melhor porque todo mundo que entra no colégio vê o grafite”. 

Durante o trabalho, mantiveram um diálogo de participação e contenta-
mento por estarem (re)significando e criando um espaço, ao qual estão inseridos 
diariamente mas não se sentem criadores e participantes do mesmo.



1537

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

Por outro lado, a realização do trabalho permitiu a criação de uma relação 
afetiva e de cumplicidade entre nós, e de provocação com os demais estudantes 
que não estavam participando do projeto. 

Um dos alunos se apropriou da influência dos vídeos para criar um dese-
nho semelhante ao desenho do artista Banksy, no Muro da Segregação. A empol-
gação dos alunos para com esse momento era completamente visível e estampa-
da em seus rostos. Outros alunos, de outras turmas, se envolveram também no 
processo, mas como uma espécie de público, o que tornou o trabalho ainda mais 
gratificante para os alunos. 

Um aluno relata: “é a primeira vez que eu pinto um muro. O primeiro 
pensamento foi que eu não vou dar conta. Mas veio logo em mim: ‘eu vou con-
seguir desenhar’”. Outro estudante da turma conta que “as aulas ficaram mais 
divertidas e diferentes das ‘outra’”, e que antes dormia durante as aulas e agora, 
passou a dormir menos.

Análise das informações colhidas da experiência 

Ao compararmos os dados coletados, a saber: o questionário, nossa obser-
vação e a atividade desenvolvida com os estudantes, nós percebemos uma mudan-
ça nos comportamentos e atitudes dos mesmos, em relação ao ensino das artes. 

Em procedimentos e metodologias limitadas ao espaço demarcado da sala 
de aula, com conteúdos direcionados e sem significações para os estudantes, 
não há motivação para aprender, assim como quando conhecemos a turma de 
EAJA, da Escola Municipal João Clarimundo de Oliveira. 

A escola ainda mantém uma concepção tradicional, focada na concepção 
disciplinar. Assim, a grande meta a ser alcançada é sustentar a posição do co-
nhecimento em um nível admissível. De acordo com essa idéia, é com a discipli-
na dos discentes e dos docentes que a prática educativa se organiza (BORGES, 
2004), de maneira sutil.

Essa relação hierárquica no espaço escolar mostra como a disciplina ades-
tra os corpos e os reprimi numa constante função. O espaço escolar configura-
-se, assim, como um ambiente equiparado ao de uma prisão em sua disposição 
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arquitetônica. O que pode ser claramente percebido na escola Municipal João 
Clarimundo de Oliveira: há muros altos, cerca elétrica e um guarda municipal, 
além de seus métodos de disciplinarização, formação hierárquica e sua vigilân-
cia constante. Para Foucault (apud BORGES, 2004, p.04), este poder se exerce. 
Existe enquanto ação. Não existe somente para a “manutenção e reprodução das 
relações econômicas, mas acima de tudo uma relação de força.”

Foucault diz que o poder avança na vida cotidiana não se firmando nas 
relações estatais, essa peculiaridade é chamada “micro-poder”. Verificamos tam-
bém que esses “micro-poderes” carregam uma história particular e se cruzam 
com o poder presente no mecanismo do Estado, tal como na Educação.

Esses dois modos de poder aproximam-se, os micro-poderes não são sub-
jugados ao poder estatal, se entrelaçam, mas não são interdependentes, nos mais 
diversificados patamares das relações sociais. Ainda segundo Foucault (apud 
BORGES, 2004, p.04) o poder produz realidades, objetos, espaços e rituais de 
verdade, mascarados e sutilmente reproduzidos sem grandes questionamentos, 
tal como na escola analisada.

Mediante o poder disciplinar, focado particularmente para o espaço es-
colar, podemos verificar a domínio de subterfúgios de vigilância em relação à 
discussão qualitativa da constituição do saber no ensino das artes, quando ele 
se exerce sem significação para os estudantes. Assim, produz corpos “dóceis”. 
“A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e 
diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência),” afirma Fou-
cault (apud BORGES, 2004, p. 05).

Há uma semelhança física nas escolas e nas prisões fazendo um paralelo 
da configuração arquitetônica.

Não por menos, ao escolher o que representar em um espaço fora de sala 
de aula, mas ainda fechado (muros da escola), os estudantes decidiram se apro-
priarem da imagem de Banksy. Uma menininha que voa livremente, nos dando 
a impressão de pelo muro saltar, graça aos balões que segura. 

A estratégia de sair do espaço controlador da sala de aula e mostrar aos 
estudantes que eles também possuíam micro-poderes foi pensada por nós, vi-
sando atingir nosso objetivo. Ou seja, estimular os estudantes a produzirem arte 
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e a (re)significá-la de acordo com suas percepções e interesses. Esses espaços 
assumem, além do material, um papel simbólico essencial para quem os viven-
ciam. Além de ser um espaço físico funcional, funciona como um lugar (re)inven-
tado, um espaço reconstruído. 

No imaginário dos estudantes, segundo as suas próprias vivencias. Os 
próprios estudantes se apropriam desse espaço, interagiram e interferiram so-
bre ele, muitos antes de nossa proposta, todavia, de maneira desordenada e 
como vândalos. 

Nesta produção simbólica, há um poder, uma ação, voltada para os po-
deres ali existentes. Para Bourdieu (1989, p.375), há um “poder invisível que só 
pode se exercer com a cumplicidade daqueles que não querem saber que a eles 
se submetem ou mesmo que exercem”, bem como, este poder pode se transfor-
mar em um contra poder.

Desta maneira, se por um lado pudemos apreender a submissão da comu-
nidade escolar (escola, bairro) a seus níveis hierárquicos, por outro, desenvol-
vemos, como propõe Certeau (1994), a criação de “lugares” próprios às práticas 
artísticas que possibilitem a expressão e comunicação destes sujeitos, voltados 
à (re)invenção dos seus espaços escolares à abertura de possibilidades de trocas 
com a comunidade em geral.
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                                 Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes – UDELAR

Resumen
En esta ponencia propongo el abordaje de algunos aspectos desarrollados en el 
Taller de Fotografía dentro del “Proyecto Buscapié”. Dicho proyecto constituye 
una propuesta educativa interdisciplinaria en la cual se conjugan educación ar-
tística y educación social, dirigida a adolescentes de entre 15 y 19 años. En el ulti-
mo año les propuse a los jóvenes que participaron del taller de fotografía trabajar 
sobre el “retrato” llevando adelante una búsqueda que admitiera relacionar el 
¿cómo me veo?, y ¿como me ven?, ¿cómo construyo mi imagen? y ¿cuánto tomo 
del otro para construirme?. 

Palabras Claves: Educación, adolescencia, retrato.

Abstract
In this report I propose the approach of some aspects I developed in the Workshop 
of Photograph, inside the “Buscapié Project”. This Project constitutes an interdis-
ciplinary educative proposal in which both, artistic and social education, are di-
rected to teenagers between 15 and 19 years. During the past year we proposed 
those teenagers who participated in the Workshop of Photograph, a work on the 
“portrait”, looking for a research that allows the relationship between the follo-
wing questions: how I see myself? and how others see me?, and how I build my 
image? and how much I take from the others to build myself?

Keywords: Education, adolescence, picture.

A modo de presentación del Proyecto Buscapié:

“Buscapié” constituye una propuesta de sensibilización artística orientada 
a adolescentes. Se propone contribuir a la promoción cultural y social a través 
de la estimulación de la capacidad expresiva y la creatividad así como del cono-
cimiento y acceso a los bienes culturales existentes en el medio. 

 Se trata de un proyecto de Extensión en el campo de la educación, de 
gestión interinstitucional y de trabajo interdisciplinario, en el cual se conjugan 
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del Proyecto Buscapié.
Miembro del Núcleo de 
Investigación en “Cultura 
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la educación social y la educación artística. Gestado en el Centro de Formación 
y Estudios del INAU (CENFORES), a él se incorpora desde el inicio el Instituto 
Escuela Nacional de Bellas Artes (IENBA) y más tarde la Escuela Universitaria 
de Música, la Escuela Municipal de Arte Dramático y el Teatro Solís. “Buscapié” 
tiene el doble cometido de desarrollar un abordaje específico de carácter educati-
vo, al mismo tiempo que instalar un espacio de indagación en torno a cuestiones 
conceptuales, metodológicas y técnicas referidas a la educación en los tiempos 
que corren. 

La adolescencia constituye un reto y al mismo tiempo una oportunidad 
para los educadores. Desde nuestra perspectiva supone colocar al alcance de 
los adolescentes una diversidad de objetos y sostener las búsquedas que con 
ellos puedan realizar: explorar y ensayar, hacer y deshacer, imitar, repetir, errar, 
relacionar, deshacer relaciones y reformularlas, innovar.

La propuesta consiste en la implementación de talleres que trabajen con 
diversos lenguajes artísticos a lo largo de cinco meses. Hasta ahora se han imple-
mentado talleres de artes gráficas, fotografía, percusión, cerámica, danza, teatro 
y teatro de papel. Cada taller tiene una frecuencia semanal de dos horas y media 
de duración. La propuesta se desarrolla en los espacios públicos donde se si-
túan las instituciones participantes (UDELAR, IENBA, EUM, EMAD, Teatro Solís) 
siendo éste un aspecto relevante y característico de “Buscapié”, a través del cual 
se busca ampliar el conocimiento, los recorridos y la apropiación por parte de los 
adolescentes de espacios vinculados a la educación y la cultura de la ciudad en 
que viven. El grupo que se conforma en cada taller es heterogéneo en su compo-
sición: edad, género, procedencia institucional y barrial, vínculo anterior con la 
propuesta y con la técnica específica. 

El proyecto se sustenta sobre la participación voluntaria del adolescente 
en el taller que elige. Elección que le reconoce al adolescente el carácter de suje-
to que desde su singularidad, sus deseos e intereses particulares, inicia tránsitos 
y trayectorias. Este constituye otro aspecto sustantivo del proyecto a través del 
cual sostenemos que es posible trabajar en la tensión que supone en educación 
realizar una oferta “para todos” y que al mismo tiempo atienda el “uno a uno”, 
distanciándonos de aquellas propuestas homogeneizantes que suponen una 
misma oferta para todos los sujetos. Cada taller cuenta con un equipo educativo 
integrado por un docente de arte y un educador social. El equipo de trabajo en-
tonces deberá detenerse sobre cuáles son las condiciones que se generan para 
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que cada adolescente y el grupo emprendan un trabajo de exploración y creación 
artística. Qué tiempos, qué espacios y cómo realizarlo, son algunas de las dimen-
siones a pensar a la hora de elaborar la propuesta de trabajo en cada taller. En 
el marco de un trabajo grupal, cada adolescente realiza sus propios recorridos, 
resultando esencial la consideración de los intereses particulares en la transver-
salidad de la oferta educativa. 

En tanto proyecto educativo, Buscapié teje sus opciones metodológicas 
sobre la base de un supuesto fundante para la propuesta: la centralidad y singu-
laridad de cada adolescente en la misma. 

Desde “Buscapié” nos posicionamos a favor de la integralidad del cono-
cimiento humano, no desprovisto de lo emocional como elemento constitutivo. 
Producción simbólica y vida cotidiana han de conjugarse desde lo educativo en 
su carácter relacional. 

La experiencia estética genera conocimiento, nos relaciona con el mundo, 
nos provoca miradas múltiples sobre éste, nos conduce a actuar y nos implica 
con el/los otro/s. La racionalidad, que parece dominarnos como modalidad de 
aproximación al mundo, como forma predominante de conocimiento deja su lu-
gar de privilegio, desde la perspectiva de la experiencia estética, a otras formas 
de acercamiento a nuestro entorno.

En el mismo sentido Aguirre señala la importancia del proceso a través 
del cual el individuo va construyendo un itinerario de experiencias vitales, entre 
ellas, las estéticas: “Es el sujeto experiencial al que me refiero, el sujeto crisol 
donde se funden en una experiencia singular el objeto estético, los significados 
culturales y la propia biografía emocional. Porque la experiencia estética no de-
pende de la calidad del objeto artístico, ni es una cosa exclusivamente intrasub-
jetiva ni un hecho exclusivamente sociocultural.”1 

Desde nuestra perspectiva la educación debe orientarse a la producción 
de condiciones de posibilidad (generar contextos, realizar acciones) para que 
un sujeto sea “superficie de sensibilidad en la que algo pasa y en la que eso que 
me pasa, al pasar por mi deja una marca”2, de forma tal que puedan construir 
nuevos y diversos sentidos sobre sí mismos, sobre los otros, sobre el mundo y 
la cultura. Como finalización del proceso de cada taller y del proyecto se realiza 
una actividad o muestra final en un espacio público socialmente significativo 

1 AGUIRRE, Imanol, 
2005 Teorías y Prácticas 
en Educación Artística 
Barcelona – Pamplona: 
Octaedro-Universidad 
Pública de Navarra.
2 LARROSA, J. 2003, Entre 
las lenguas. Lenguaje y 
educación después de 
Babel. Barcelona, Laertes.
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(Cabildo de Montevideo, local de Bellas Artes, nuevas instalaciones de la Facul-
tad de Artes, Teatro Solís). Esta muestra permite que adolescentes, instituciones, 
familiares, trabajadores del proyecto y otros interesados, puedan compartir y 
disfrutar de los efectos de una experiencia educativa individual y colectiva. 

El retrato como dispositivo educativo

El repertorio visual que hoy nos atraviesa a todos; podríamos decir, que 
es diverso, abundante y masivo en cuanto a los contenidos globales. En caso 
de pensarlo desde aquellas imágenes que se refieren a representaciones cor-
porales nos encontramos con sujetos “bellos, exitosos, armónicos, equilibrados 
físicamente, etc., por lo menos en la mayoría de las imágenes que son manejadas 
por los medios masivos de información y de la publicidad. Sin pretender abor-
dar esta temática, pero si buscando encontrar una posibilidad para reflexionar 
y poder así comenzar a generar ciertas miradas criticas a esas visualidades en 
las que me propuse con los adolescentes que participaron del taller de fotogra-
fía que participaron en los dos últimos año trabajar sobre el tema del retrato de 
¿como me veo? ¿como me ven los otros? ¿Cuanto de los otros me construye? a 
mi como sujeto individual pero también colectivo. Y buscando promover sobre 
todo esa capacidad de acción de la que habla Butler: “Paradójicamente la recon-
ceptualización de la identidad como un efecto, es decir, como producida o gene-
rada, abre posibilidades de “capacidad de acción” que quedan insidiosamente 
excluidas por las posiciones que consideran que las categorías de identidad son 
fundacionales o fijas.”3

         Trabajar entonces a partir de ese concepto de identidad, entendida 
como un “efecto” y no como una categoría fija nos proporciona la posibilidad 
dentro del trabajo del taller con adolescentes de intentar buscar, accionar, mo-
dificar y transformar en este caso a partir del dispositivo del retrato esas refle-
xiones de las que hablábamos. Particularmente en el 2009 el trabajo tuvo varias 
etapas la primera de ellas fue presentar en el taller un video realizado por el 
colectivo artístico: Zunka + Ultimo Grito.

A partir de ese video es que comenzamos a trabajar preguntándoles como 
se imaginaban ellos que lo habían realizado y que dificultades veían para poder 
realizar un trabajo de ese tipo. La respuesta fue muy contundente y rápida: 

• eso es facilísimo, nos sacamos las fotos y las pasamos rapidito

3 BUTLER Judith, 1990, 
El género en disputa. El 
feminismo y la subversión 
de la identidad, Paidos, 
México DF, 2001.
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Quedamos entonces en trabajar para poder hacer nosotros un proyecto 
parecido, comenzamos por realizar las tomas con película 35 mm blanco y ne-
gro, tuvieron la posibilidad de elegir entre realizar un autorretrato o fotografiar a 
un compañero. La etapa en la que generaron el material fotográfico fue de alguna 
manera bastante conflictiva ya que estaba toda la puesta en escena de lo que tie-
ne que ver con el imaginario que tenemos construido a partir del concepto de re-
trato, estudio fotográfico, fotógrafo/a, y modelo. Por momentos existía la tensión 
entre querer posar y entonces igualar aquellas poses corporales construidas por 
las visualidades de las que hablaba al principio, y el no querer ni posar ni sacarse 
la foto porque “no quedo bien en las fotos” o “no me gustan que me saquen fotos” 
este último argumento se contrapone bastante a el ritmo de hacer imágenes que 
ellos tienen por medio de los dispositivos que hoy son mas accesibles. Si nos 
detenemos a observar como ellos se comportan podemos darnos cuentas que el 
manejo de sacar y sacarse fotos es algo que forma parte de su experiencia coti-
diana, casi todos tienen acceso a celulares con cámaras de fotos incluso algunos 
pueden llegar a tener acceso a pequeñas cámaras digitales. Entonces resulta 
evidente que eran otros los factores que los llevaban podría decir a sentirse por 
momentos inhibidos frente a la primera etapa del proyecto. Tuvimos algunas 
variables que fuimos introduciendo como ser que ellos estuvieran de a tres en el 
estudio sin la presencia del equipo docente, lo que genero más desinhibición e 
hizo mas presente la parte lúdica que estaba implícita desde el comienzo. 

 La segunda etapa consistió en el procesado fotográfico del material en 
donde ellos revelaron los rollos y a partir de ahí seleccionaron la foto que quie-
ran copiar en el laboratorio. Finalmente cada uno tenía su retrato y estábamos 
listos para continuar. 

Quedo en manos del equipo digitalizar ese material previamente selec-
cionado por ellos y así poder imprimir el retrato fragmentado en 16 paginas del 
tamaño A4. Llegamos al momento donde teníamos que editarlas de manera “ra-
pidita” y entonces solicitamos a una docente que nos apoyara en la filmación, la 
idea era que cada uno tuviese un retrato compuesto por 16 partes que tenia que 
ir pegando sobre una pared. 

La sorpresa creo que fue bastante grande, mi expectativa era que segu-
ramente ese seria el momento “más divertido” de todo el proceso sin embargo 
resulto tener sobre todo al principio una cuota de incertidumbre para ellos, en 
cuanto a poder hacerlo. Lo primero que apareció por ejemplo fue que tenían mie-
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do de equivocarse, no sabían que parte iba con cual para lograr la imagen total, 
etc. Rápidamente les dijimos que el error formaba parte del proceso, de este o de 
cualquiera y que eso no podía ser una dificultad para llevarlo adelante.

Pasamos a colocar la primera imagen, y resulto que no era “tan difícil”, 
entonces pasamos a la parte divertida, en donde unos observaban a otros en 
ese armado de partes quedando expuesta partes del retrato que había debajo, 
generando asi una imagen en donde la oreja de uno podía por unos segundos 
funcionar con el ojo de otro y la boca de ese pasaba a formar parte después del 
ojo del otro. Quedando de esa manera por unos segundos una imagen compues-
ta por partes “mías” y partes de ese “otro” en donde se generaba una visualidad 
sobre cuanto hay del otro en mi y cuanto hay de mi en ese otro.

Cuando terminamos finalmente todos querían llevarse “su retrato”. Y 
aquellos que de repente habían tenido mas resistencias a la hora de posar se 
aproximaron a una imagen de ellos que les devolvía algo vivido en esa experien-
cia que tenia que ver con como se ven, como quieren verse, como los ven y como 
ven ellos al otro.

Imágenes y estímulos nos impactan entonces de diferente manera en las 
construcciones identitarias modelando a su vez los modos de relacionarnos con 
el mundo a través de este lenguaje. La mayoría de nosotros asume la imagen 
como parte de nuestro paisaje conceptual equiparándola con lo real. Olvidándo-
nos con facilidad de que los paradigmas visuales son culturales y por tanto son 
fácilmente alterables.

Educar la mirada, volver la atención sobre las imágenes que nos rodean, 
preguntarnos sobre como me veo y como ve ven, como veo a ese otro, implica 
generar impactos a nivel de la producción de las subjetividades. “La cultura vi-
sual no está afuera de nosotros, es algo en lo que vivimos y de lo que formamos 
parte, de aquí que no se trate de interpretar imágenes sino de situarlas en la 
estructura de la subjetividad, en la esfera de lo social, identidad, deseo, placer, 
memoria e imaginación de los grupos y personas. Supone explorar la política de 
lo visual, desde una postura crítica. (…) Democratizar el acceso al conocimiento 
de los códigos de la imagen es, por lo tanto, fundamental si apostamos a una 
educación equitativa y de calidad para todos.”4 

• Al finalizar la ponencia se proyectara un video de 6 minutos de duración.

4 AAVV, 2007, Participa-
ción-Educación-Arte. 
Publicaciones MEC, Mon-
tevideo.
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Raimundo Martins*
raimundomartins2005@yahoo.es

Faculdade de Artes Visuais – Universidade Federal de Goiás

Silvia Carla Marques Costa**
silvia3unifap@gmail.com 

Faculdade de Artes Visuais – Universidade Federal de Goiás

Re  sumo
Este texto tem por objetivo partilhar reflexões sobre transformações que, nas 
últimas décadas, tem impactado a percepção de professores de artes visuais 
sobre a noção de identidade docente. Aspectos conceituais e pedagógicos acom-
panham essas reflexões. O foco da discussão centra-se na formação inicial de 
professores e visa compreender como as identidades são construídas e nos re-
metem aos imaginários e relações de poder, conectados com histórias de vida, 
experiências culturais, subjetividades e visualidades. 

Palavras-chave: Artes Visuais, Formação de Professores, Identidade, Subjetivi-
dade, Visualidades

Abstract
The objective of this paper is to share some thoughts on changes that in the last 
decades have had an impact on the perception of visual arts teachers about the 
notion of teacher identity. Conceptual and pedagogical aspects accompany these 
thoughts. The focus of the discussion aims the initial training of teachers and in-
tends to understand how identities are constructed and project us to imaginaries 
and power relations connected to life histories, cultural experiences, subjectivi-
ties and visualities. 

Keywords: Visual Arts, Teacher Training, Identity, Subjectivity, Visualities

Inquietações iniciais

Uma interrogação que atualmente se faz em relação à formação de pro-
fessores de arte tem em vista compreender esta formação a partir de (trans)
formações da identidade docente. Sob a ótica da contemporaneidade os docentes 
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são entendidos como sujeitos participativos e engajados critica e politicamente 
na construção de suas identidades.

Varias pesquisas indicam (OLIVEIRA e HERNÁNDEZ, 2005; MARTINS 
e TOURINHO, 2007; PARDIÑAS, 2010) que professoras e professores, além de 
serem protagonistas da dinâmica escolar, são, também, referência de aprendiza-
gem para os educandos. Boa parte dessas investigações tem como foco a ação 
de professoras e professores, suas práticas educacionais e seus espaços de tra-
balho. Outras pesquisas investem, também, nas práticas que caracterizam o es-
tágio supervisionado, etapa obrigatória no percurso dos cursos de licenciatura.

De maneira geral, esses enfoques enfatizam a necessidade de investigar/
discutir a identidade de professores e professoras debruçando-se sobre mo-
mentos, sentidos, significados e subjetividades dos docentes como sujeitos em 
construção. Em decorrência dessas preocupações, têm surgido abordagens me-
todológicas (GOODSON, 2007) que buscam nas histórias de vida (NÓVOA, 2000) 
e em pesquisas autobiográficas (PASSEGGI e BARBOSA, 2008), construir cone-
xões entre docência e experiências culturais, ou seja, tentar compreender como, 
nesse processo, os sujeitos se tornam e se constroem docentes.

Nóvoa (2000), em seu trabalho com historias de vida, manifesta preocupa-
ção ao identificar, na formação inicial de professores, uma reflexão ainda muito 
incipiente sobre o envolvimento docente com experiências culturais que propi-
ciem aproximação a questões referentes à subjetividade dos indivíduos. A ma-
neira tímida como tal questão é tratada ou, a quase ausência desse enfoque, nos 
faz lembrar que somos construídos e constituídos na cultura e pela cultura. O 
autor explicita essa preocupação através de uma pergunta: “Será que a educação 
do educador não se deve fazer mais pelo conhecimento de si próprio do que pelo 
conhecimento da disciplina?” (p. 17)

Mesmo compreendendo o conflito existente entre a maneira como per-
cebemos o que é, ou o que pode ser uma ação docente, e, conseqüentemente, a 
redefinição de aspectos que enclausuram uma forma especifica de ser docente, 
Goodson (2007) observa que tais relações ainda se encontram numa fase inicial 
de reflexão. Entretanto, o autor considera que o ‘capital narrativo’ (2007) que 
cada indivíduo constrói em suas experiências culturais pode ser um aporte con-
siderável na tentativa de gerar outras maneiras, outras possibilidades de ser ou 
tornar-se professor. 
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Desse modo, fica evidente a necessidade de rever concepções e conceitos 
sobre docência, aprendizagem e ensino, abrindo espaço para perspectivas alter-
nativas que nos distanciem de um pensamento que insiste em abordar a forma-
ção de professores através de paradigmas dominantes na ciência positivista tais 
como, neutralidade, objetividade e universalização. 

Nesse sentido, Arroyo (2007) censura a forma como os cursos de forma-
ção direcionam o entendimento e a prática da ação docente argumentando que o 
“modelo de escola e de mestre que os centros reproduzem na ocupação de tem-
pos e espaços, é para o aulismo, para ser meros aulistas” (p.131). A censura do 
autor, reforça a necessidade de aprofundar e ampliar essa discussão nos cursos 
de licenciatura enfatizando a importância de buscar compreender as identidades 
docentes através de representações e imagens da docência. 

Ressaltando a importância de estudar/investigar a formação inicial de 
professores e suas vicissitudes, usaremos o referencial teórico da cultura vi-
sual. Tais referências podem nos ajudar a construir uma compreensão crítica, 
auxiliando-nos, também, a desconfiar e colocar sob suspeita naturalizações que 
marcam as identidades docentes de futuros professores em suas relações com 
experiências culturais, individuais e coletivas. A perspectiva auto-reflexiva, con-
forme explica Hernandez (2007), é aliada nesse processo, pois

... favorece também o compromisso com o objetivo mais amplo dos 
estudos críticos, nos quais o que se persegue não é a análise da 
cultura visual dentro da sala de aula, mas oportunizar aos aprendi-
zes uma reflexão sobre a maneira como as manifestações da cultura 
visual refletem as relações de poder, contribuindo em suas vidas 
e também com a dos educadores na dimensão emocional, política, 
social e material (p. 70)

Outros olhares sobre a formação de professores

É cada vez mais evidente a necessidade de rever e re-conceituar nossas 
concepções sobre docência e, para tal, a abrangência do conceito de cultura é ca-
minho que pode oferecer aporte para enfrentarmos os conflitos que permeiam e 
norteiam as discussões sobre identidades docentes. Normatizações curriculares 
materializadas através de políticas publicas que organizam, orientam e delimi-
tam nossa compreensão de ensino, têm contribuído para que professoras e pro-
fessores de arte permaneçam num espaço de invisibilidade, agindo mais como 
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executores de atividades, com pouca iniciativa ou participação reflexiva, critica e 
política na ação educativa. 

A expectativa de propor maneiras de compreender o sujeito docente, pro-
fessora e professor, pressupõe a responsabilidade de nos reposicionarmos em 
diferentes lugares docentes para falarmos não apenas como professora e profes-
sor de (futuros) professores. Todavia, vale ressaltar que tal deslocamento é algo 
extremamente desafiador, visto que exige observação e atitude fundamentadas 
em uma pedagogia cultural e escolar que possa dar sentido ao processo educa-
cional que caracteriza os tempos pós-modernos.

             A possibilidade de produzir um outro conhecimento sobre os 
professores, mais adequado para os compreender como pessoas e como 
profissionais, mais útil para descrever (e para mudar) as práticas educa-
tivas, é um desafio intelectual estimulante. (NÓVOA, 2000, p. 24)

A noção de cultura que orienta essa visão pedagógica está em sintonia com 
aquela concebida por Geertz (apud Hernandez, 2000) fundamentada na “cons-
trução e participação dos indivíduos num sistema geral de formas simbólicas” 
(p. 53), privilegiando/priorizando o modo como os sujeitos envolvidos nas expe-
riências culturais atribuem sentidos a objetos, imagens e discursos, constituindo 
e experimentando socialmente suas identidades, subjetividades e visualidades.

Martins (2007), esclarece que visualidades são construções sociais. 
Kincheloe (2007) acrescenta que essas construções são ‘editadas’ conforme 
as experiências culturais que estabelecemos nas relações sociais, tanto indi-
vidual quanto coletivamente. Assim, as percepções que articulam sentidos e 
configuram o modo como damos significado a imagens, objetos e artefatos 
artísticos, indicam que o olhar é “algo aprendido e cultivado através de prá-
ticas sociais e de práticas desenvolvidas nas instituições” (MARTINS, 2006, 
p. 72). Essa visão pedagógico-cultural propõe um deslocamento conceitual, 
político-reflexivo, a partir de uma sensibilidade do perceber/pensar e das im-
plicações de poder envolvidas nesse processo, ou seja, da posição de onde 
falam aqueles que organizam e orientam o pensamento institucional, a reali-
dade escolar, educacional. 

Pesavento (2003), também reforça essa posição ao discutir a importân-
cia dos aspectos culturais na educação. A autora é assertiva ao explicar que 
não se pode reduzir a compreensão de cultura a conceitos fixos, sobretudo, 
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a uma visão unitária, pois, “trata-se antes de tudo de pensar a cultura como 
um conjunto de significados partilhados e construídos pelos homens para 
explicar o mundo”. (p. 10)

Desse modo, faz-se necessário atentar para a força, influência e potência da 
pedagogia cultural, transformando-a em prioridade no processo de formação pro-
fissional. Ainda conforme Martins (2007), aspectos culturais podem ser decisivos 
no sentido de (re)posicionar sujeitos e identidades docentes, abrindo espaço para 
uma ‘pedagogia da interpretação’1. Através de negociação continua, significados e 
reflexões podem perpassar percepções, observações, escutas, diálogos e compar-
tilhamentos de sentidos e significados do que representa ser docente.

A pedagogia da interpretação pode ajudar a perceber e a compreen-
der – a partir da experiência pessoal – a centralidade da cultura e 
o modo como os indivíduos, ‘seres interpretativos, instituidores de 
sentido’ (HALL, 1997, p. 207), a constroem e articulam. Pode ajudá-
-los, também, a cultivar e conviver com os ‘muitos variados sistemas 
de significado que os seres humanos utilizam’ e como eles constituem 
nossas ‘culturas’. (Ibid, p. 1101).

Como observamos anteriormente, a cultura visual nos orienta através de 
tramas deflagradas por uma proposição multifacetada das experiências e dos 
posicionamentos dos sujeitos na educação. 

A cultura visual, como campo transdisciplinar ou pós-disciplinar, é espaço 
de convergência que congrega discussões sobre diversos aspectos da visualida-
de, buscando fomentar e responder questões que se entrecruzam entre campos 
como a história da arte, a estética, a estética, a teoria fílmica, os estudos cultu-
rais, a literatura e a antropologia. (GUASCH, apud Martins 2007, p. 24)

Diante dos desafios que esta pesquisa oferece, destacamos o estimulo 
para o deslocamento de concepções sobre como vemos e entendemos os pro-
cessos pelos quais aprendemos, elegemos visualidades educacionais e compre-
endemos identidades docentes. Esse debate gera tensões que contribuem para a 
reconstrução do pensamento cientifico e político de futuros professores de arte 
nesse momento pós-moderno.

As discussões sobre o pós-modernismo (BAUMAN, 2000; HARVEY, 2000), 
elucidam e oferecem explicações que caracterizam esse momento, sem preten-
sões de finalizar e consolidar afirmativas unívocas e estáveis acerca da contem-

1 Para Martins (2007) A 
pedagogia da interpretação 
e seu aprendizado não 
devem estar separados 
do contexto em que são 
constituídos e vividos. Na 
contemporaneidade, tempo 
simultâneo e tempo linear 
se entrecruzam com o tem-
po da experiência criando 
situações conflitantes que 
competem por espaço e 
por afeto. (p. 1101)



1553

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

poraneidade. Esses autores apresentam enfoques, às vezes contraditórios, e nos 
levam a diversas possibilidades de entendimentos sobre a cena cultural, social, 
política e educacional na qual nos encontramos. Esses debates são compartilha-
dos por diferentes conceitos, nomenclaturas e embates teóricos que nos brin-
dam com concepções distintas sobre o que seria ou o que é, o tempo e o espaço 
pós-modernos. 

Muitas tentativas para explicar o termo, tempo e espaço do pós-modernis-
mo encontram em Harvey (2007) uma esfera de consonância:

Sua relação com a tradição cultural é de pastiche irreverente, e sua fal-
ta de profundidade intencional solapa todas as solenidades metafísicas, 
por vezes de uma brutal estética da sordidez e do choque. (p. 19) 

Entretanto, os teóricos citados concordam que heterogeneidade, multipli-
cidade e fragmentação se filiam a uma condição distinta de outros tempos que, 
efetivamente, estamos atravessando na vida social contemporânea. Para exem-
plificar aspectos de heterogeneidade, podemos nos referir ao acesso à informa-
ção que, hoje, possibilita um dinamismo frenético de idéias e conhecimentos. Há 
um movimento de superação de delimitações relativas a lugares e espaços, e as 
imagens em movimento invadem espaços públicos que se imbricam no cotidia-
no, cada vez menos demarcado. Essas características são algumas sinalizações 
que nos dizem que os tempos que estamos vivendo não são os mesmos. 

Fazer uma reflexão assinalando a resistência que muitos indivíduos ma-
nifestam em relação ao termo pós-modernismo, é perceber que estamos num 
ambiente difuso e que tais concepções, embora para muitos sejam fato, perma-
necem em estado de provisoriedade, ambigüidade e contestação. 

Buscamos, nesse momento, a própria condição de heterogeneidade vincula-
da à conexão entre tempo e espaço múltiplos e de apego às possibilidades de deslo-
camentos que orientam a discussão sobre identidades docentes através da compre-
ensão de que “somos o que vamos nos tornando” (TOURINHO, 2006, p. 118) 

Assim, a instituição escolar, criada nos moldes modernistas, organizou e 
definiu, arbitrariamente, propósitos, atuação e responsabilidades para alunos e 
professores. A organização dessa instituição se balizava por uma noção prescri-
tiva e reguladora, tanto para corpos quanto para mentes. Tinha como responsa-
bilidade e desígnio a manutenção da ordem e da unidade do individuo, corrobo-



1554

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 

e Processos 
de Mediação

rando para uma noção de ’progresso’ em sintonia como uma visão estruturalista 
de sociedade. Esse propósito se fundamentava numa expectativa de “evolução 
natural” para o futuro e na homogeneização educacional de alunos e docentes.

Entretanto, tal competência mostrou falência e ineficácia diante da hete-
rogeneidade que desponta sem pudor nos espaços educativos e nas relações 
sociais contemporâneos. Isso indica que são necessárias outras percepções e 
referências para compreender essa ‘estrutura do sentimento’ que surge e carac-
teriza a contemporaneidade (HARVEY, 2007, p. 19); sentimento e condição que 
estão, gradativamente, desconstruindo meta narrativas e discursos que unifica-
ram e legitimaram o conhecimento e a cultura escolar como ‘verdade’.

 A mudança dessa ‘estrutura do sentimento’ tem contribuído para deses-
tabilizar regras consolidadas pelo projeto iluminista, vinculado à modernidade. 
A virada cultural deflagrada a partir dos eventos ocorridos desde a década de 60, 
passo a passo vêm desmantelando essas metanarrativas2. Surgem, assim, outras 
condições e alternativas para situações até então vistas como as únicas formas 
de entender o entorno escolar, situações que estimulam reflexões em outras 
direções. 

As grandes narrativas assim como os discursos constituídos de uma aura de 
civilidade racional, legitimavam certas concepções em detrimento de idéias contrá-
rias ou divergentes aos posicionamentos instituídos. Desse modo, as concepções de 
educação e o imaginário de professora e professor, retroalimentados pelo modelo de 
educação modernista, direcionaram e formataram maneiras de apresentar ‘verda-
des’ e ‘certezas’ que ainda povoam o imaginário do professorado.

Para Hernández (2007), os encaminhamentos organizados pelas venturas 
modernistas, hoje têm pouco a oferecer nessa sociedade marcada pela multiplicida-
de, pelo indeterminismo e pela heterogeneidade. Em conseqüência, a ação filosófica 
da escola se desorienta e a descrença se instala nas discussões acerca do êxito 
educacional. Toma como refém, na maioria das vezes sem consultá-lo, o professor, 
oprimindo o imaginário daqueles que têm a responsabilidade, quase heróica, de 
resolver os conflitos que se apresentam atualmente no espaço escolar. 

Para Illich (1996), convocar outro tempo para a compreensão do processo 
educacional, indica que a escola deveria ser olhada de costas para o futuro, pois 
não há nada que possa garantir uma ação certa, adequada ou verdadeira para 

2 Metanarrativas (interpre-
tações teóricas de larga 
escala pretensamente de 
explicação universal) Da-
vid Harvey 2007, p. 19
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esse futuro. Bauman (2007, p. 21), questiona se “os professores teriam condições 
para pensar e executar suas tarefas de acordo com o apelo que presentemente 
se estabelece nas sociedades liquidas?” 

Caminhando na contramão e problematizando a ação pedagógica (IBER-
NON, 2000 e ROSA 2002), discutem os direcionamentos que levam á reflexão 
dessa prática pedagógica que ainda se pautam em explicações enfadonhas que 
ainda buscam apoio em premissas e valores familiares, morais e religiosos, ten-
tando responder à enxurrada de incitação e situações sem controle que surgem 
no dia a dia das escolas. Para muitos especialistas da educação, essas situações 
são resultados da falta de incentivo para aprender, da ausência de motivação 
para realizar as atividades, e, principalmente, da indisciplina. Em meio a esse 
frenesi de contradições, instabilidade e insegurança, especialistas propõe, mes-
mo que de maneira tímida, um “resgate” da funcionalidade da instituição escolar.

Apesar da palavra ‘resgate’ não fazer parte do vocabulário e das discus-
sões que permeiam as práticas da educação, conforme Lyotard (2008), uma al-
ternativa seria um retorno ao passado, um reencontro ou redescoberta do con-
ceito de anamnese, que propõe a possibilidade de uma reconciliação, uma (re)
elaboração de entendimentos que possam auxiliar a todos – professores, alunos, 
diretores e dirigentes – a aprender. Na tentativa de aproveitar esse conceito e de 
reelaborar a imagem e a auto-estima do professor de arte, a assertiva se dese-
nha através de uma reflexão sobre como nos constituímos e somos constituídos 
como docentes.

Experiência e vivências agregadas no percurso cultural constroem sub-
jetividades sobre a docência. Em sintonia com o conceito de rememoração que 
Lyotard propõe, podemos colocar em perspectiva relações e complexidades en-
volvidas nas subjetividades e visualidades que alunos e professores experen-
ciam na e com a cultura. Essa rememoração teria o intuito des desconstruir 
idéias e práticas e, ao mesmo tempo, de desenvolver uma desconfiança constan-
te sobre o visto, o dito e o vivido. 

Essa possibilidade de rememoração e reelaboração pressupõem desloca-
mentos do olhar, reposicionamentos conceituais e subjetivos que implicam em 
mudanças de percepção e atitude política, condições e circunstancias de enun-
ciação do não dito, do não visto; ou seja, a possibilidade de revitalizar iniciativas 
e ações pedagógicas que por intenções desconhecidas foram rechaçadas, não 
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tiveram espaço para serem implementadas, ou, por qualquer outra razão, fica-
ram obscurecidas e não reveladas. Ainda hoje, essas ausências podem aborre-
cer e prejudicar interesses, ações e modos de pensar. Mas, seria assim, pensar e 
resgatar uma idéia de docência em que representações, discursos e imaginários 
contribuiriam para compreendermos como e por que fomos nos tornando o que 
somos, professoras, professores, mulheres, homens, docentes.

Nesse sentido, pode ser providencial a projeção de uma atitude que nos 
engaje numa concepção de identidade docente amparada por uma perspectiva 
pós-modernista para que possamos, ao menos, exercitar nossa sensibilidade e 
subjetividade em algumas situações/contextos no cotidiano do ensino de arte. 
Se essas ações e modos de pensar não forem obscurecidos intencionalmente, 
ainda podem promover uma orientação identitária para os docentes em artes 
visuais, encorajando reflexões criticas que têm potência artística e pedagógica 
para desestabilizar pensamentos hegemônicos, orquestrados longinquamente 
pelo projeto iluminista e que ainda manifestam força no tempo presente. 

Nessa discussão sobre a cena educacional contemporânea, nos aliamos a 
Hernández (2000) ao observar que:

A educação escolar necessita ser repensada, por que as representa-
ções e os valores sociais e os saberes disciplinares estão mudando e a 
escola que hoje temos responde em boa parte a problemas e necessi-
dades do século XIX, e as alternativas que se oferecem têm suas raízes 
no século XVIII’ (p, 26). 

Finalizando ou, buscando um possível começo...

O argumento apresentado na citação acima propõe que repensemos re-
presentações, valores sociais e saberes disciplinares como possibilidade de um 
começo que não vislumbra um fim ou finalidade, mas que é processual fun-
damentado em aprendizagens culturais e subjetivas dos docentes. Associada a 
esse argumento, nossa reflexão não caminha com e não propõe certezas nesse 
processo de construção de identidade docente. Pelo contrário, oferece a possi-
bilidade da dúvida movida pelo impulso constante de aprender com as experi-
ências culturais de alunos e professores, pondo em perspectiva nossas próprias 
experiências, cruzando aprendizagens e subjetividades que podem plasmar e re-
configurar nossas visualidades. Vale salientar que não comungamos com idéias 
que buscam definir ações para a atuação docente em meio à funcionalidade da 
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escola e dos imaginários naturalizados da representação do “melhor” docente. 
Não comungamos com métodos ou abordagens milagrosos que pretendem, ‘ob-
jetivamente’, responder a questões e complexidades que envolvem a educação 
das artes visuais na contemporaneidade. 

Nossas reflexões acerca dos referenciais que compõem minhas, suas, nos-
sas subjetividades sobre o que somos ou como estamos nos tornando educado-
res, apontam para experiências culturais, subjetivas, visualidades educacionais 
que nos constituem, nos representam e situam socialmente no contexto escolar. 

Conceitos sobre educação, artes visuais, professora, professor, ensino e 
aprendizagem, são termos que, de alguma maneira, delineiam nossa forma de 
pensar e expressam o modo como articulamos nossa compreensão sobre iden-
tidade docente e seus processos na pratica educativa. Fica evidente, portanto, 
a necessidade de que tais conceitos sejam postos em debate, sejam abordados 
criticamente nos cursos de licenciatura. 

Apreciar/ouvir as vozes de sujeitos que produzem cultura através de suas 
histórias de vida e dos processos pelos quais suas subjetividades e visualidades 
são construídas na experiência cultural, é criar possibilidades, abrir caminho 
para a construção de uma concepção de docência ainda durante o período de 
formação profissional.

Valorizar as narrativas de si, provocando reflexões sobre sentidos e signi-
ficados que atribuímos às realidades do tempo vivido e do espaço compartilha-
do fora e dentro das universidades, é permitir enfoques para um fazer/pensar/
aprender que conecta pessoas, lugares, idéias e significados envolvendo, dando 
espaço e visibilidade a alunos, professoras e professores no processo educativo.

Temos a expectativa de que aqueles que vivem os meandros do proces-
so educacional, se sentem inseguros e em conflito com situações do cotidiano 
escolar, possam cruzar esse momento por outros caminhos, construindo uma 
experiência cultural como alternativa para questionar, desestabilizar e deslocar 
interesses que alimentam o imaginário do trabalho docente e que homogeneí-
zam as identidades dos sujeitos em educação.

Vale ressaltar que a desconstrução do conceito do que é ser, professora e 
professor, nos espaços educacionais oficiais, pode encorajar e até mesmo elimi-

3 Ver Stuart Hall: Iden-
tidade e diferença: a 
perspectiva dos estudos 
culturais, Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2000.  
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nar a condição de ‘rasura’3 que persiste no imaginário daqueles que ensinam e 
aprendem. Nossa reflexão pode gerar muitas dobras e se desdobrar em muitos 
aspectos, mas queremos enfatizar a necessidade de que os cursos de formação 
para professores de arte possam produzir, incentivar e valorizar outras cone-
xões pedagógicas com o tempo e espaço em que vivemos. 

Não temos um olhar visionário, tão pouco vínculos com a novidade (moda) 
que pretensamente promove mudanças rápidas e firma qualidades idealizadas 
para a educação. Ao contrário, experimentamos algo que nos instiga, nos move 
como professora e professor, como pesquisadores em espaços de heterotopia4 
que são, também, espaços de produção de conhecimento onde tentamos nos 
construir a partir de olhares, posições de sujeito, subjetividades, deslocamentos 
e visualidades como sujeitos criadores de possibilidades de si.

Mas as perguntas ganham dinâmica própria, em trânsitos múltiplos, gera-
dores de conhecimentos, em salas de aula, em cursos de licenciatura em artes 
visuais ou na vida. Como ensinar e o que aprender nesses novos tempos? 
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UM OLHAR SOBRE A REINVENÇÃO DE SI ATRAVÉS DA ARTE 
NO ESPAÇO COTIDIANO ESCOLAR 

Tamiris Vaz*
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Resumo
Este artigo visa relatar e discutir alguns vieses aos quais fui remetida em minhas 
experiências de Estágio Supervisionado no curso de licenciatura em Artes Visu-
ais da UFSM. De três semestres de trabalhos com adolescentes em duas escolas 
de Santa Maria, trato especificamente do último semestre, no qual foco o estudo 
do espaço cotidiano para atuações in situ, fazendo do espaço da escola, um local 
de ações que ressignificam lugares e indivíduos, dialogando, assim, com autores 
como Kastrup, Foucault e Carvalho que corroboram para as conexões tecidas 
entre cotidiano e educação.

Palavras-chave: artes visuais, estágio supervisionado, espaço cotidiano, escola

Abstract
This article’s objective is to report and discuss some paths to which I was sent 
over my experiences of Supervised Training into the Visual Arts teaching gra-
duation at UFSM. From three semesters working with teenagers at two schools 
of Santa Maria, I deal specifically with the last semester, in which the focus was 
studying daily space for in situ actuations, making the school ground become a 
place of actions that change the meaning of places and individuals, so dialoguing 
with authors like Kastrup, Foucault and Carvalho, which contribute to the woven 
connections between daily life and education.

Keywords: visual arts, supervised training, daily space, school

De onde partimos

Inicio meu último semestre de Estágio Supervisionado repensando algu-
mas questões acerca do que já havia sido trabalhado em relação ao espaço coti-
diano e as brechas abertas a partir dessas questões para perceber os direciona-
mentos possíveis na continuidade deste trabalho com uma turma de 2º ano de 
Ensino Médio em uma escola pública de Santa Maria.
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 Nos semestres anteriores de estágio, tomei como uma das categorias 
principais a ênfase na Cultura Visual, como uma maneira de vincular a arte à cul-
tura já vivenciada, e, portanto, supostamente conhecida pelos estudantes. Com 
esse trabalho, busquei despertar no educando o interesse pela investigação de 
temáticas e materiais do seu próprio cotidiano, descobrindo e experienciando 
diferentes possibilidades mesmo em situações corriqueiras. Ao final desta etapa, 
os educandos responderam a um questionário avaliando as aulas de Artes de-
corridas até o momento. A partir disso, ficou evidente que uma forte motivação 
foi as intervenções em espaço público e que o interesse estava justamente nos 
trabalhos onde houve uma liberdade na exploração de espaços, tanto o físico 
quando o virtual, a possibilidade de extrapolar relações de tamanho e proporção, 
assim como a variação de métodos e materiais trabalhados em cada aula. 

Considerando essas observações colocadas pela própria turma optei por 
direcionar os planos para uma maior exploração do espaço em si, de como se 
faz essa relação entre cada um de nós e o espaço no qual nos vemos inseridos e 
de como planejar ações, através das Artes Visuais, para compreender a si dentro 
desse espaço, reinventando lugares e sendo reinventado numa construção sem-
pre inacabada de subjetividades que convergem em diversos coletivos.

Do Espaço Cotidiano

Foucault (1967) acredita que, muito mais que o tempo, o espaço é um 
fator fundamental como motivador da ansiedade de nossa época. Isso porque 
vivemos uma situação onde “a nossa experiência do mundo se assemelha mais a 
uma rede que vai ligando pontos e se intersecta com a sua própria meada do que 
propriamente a uma vivência que se vai enriquecendo com o tempo” (1967). No 
campo das artes essa situação mais do que nunca se faz perceber com a multipli-
cidade de linguagens e hibridizações que já não seguem uma cronologia linear, 
aproximando-se e distanciando-se de idéias de diferentes épocas para contribuir 
na composição de suas obras. 

apesar de toda a técnica desenvolvida de apropriação do espaço, apesar 
de toda uma rede de relações entre saberes que nos ajuda a delimitá-
-lo ou formalizá-lo, o espaço contemporâneo não foi ainda totalmente 
dessacralizado (pelo que parece, uma atitude aparentemente diferente 
da que foi tomada perante o tempo, arrancado da esfera do sagrado no 
século dezenove). Na verdade, uma certa dessacralização do espaço 
ocorreu (sublinhada pela obra de Galileu), mas ainda não atingimos o 
ponto ótimo dessa dessacralização. A nossa vida ainda se regra por cer-
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tas dicotomias inultrapassáveis, invioláveis, dicotomias as quais as nos-
sas instituições ainda não tiveram coragem de dissipar. Estas dicotomias 
são oposições que tomamos como dadas à partida: por exemplo, entre 
espaço público e espaço privado, entre espaço familiar e espaço social, 
entre espaço cultural e espaço útil, entre espaço de lazer e espaço de 
trabalho. (FOUCAULT, 1967)

Dentre essas instituições delimitadoras de espaços, a escola se eviden-
cia como àquela mais presente na vida dos jovens, que têm no espaço escolar 
grande parte de suas vivências ao longo de vários anos. Mesmo assim ela insiste 
em querer ser vista apenas como um local de estudo e seriedade, ignorando a 
potencialidade das interações interpessoais, considerando atos transgressores o 
fato de amigos trocarem palavras informais durante as aulas ou um aluno que-
rer “circular” no ambiente escolar em um horário que não seja o de seu turno 
de aula. Um espaço de convívio é, ao mesmo tempo, um espaço de repressão, 
que não aceita que se crie qualquer outra “utilidade” que não à de transmissão e 
recepção de conhecimento, estes limitados a currículos pré-estabelecidos.

Ao trabalhar com o espaço cotidiano escolar nas aulas de artes, os edu-
candos têm a possibilidade de pensar acerca das relações estabelecidas com os 
espaços de convívio, de como são configuradas essas relações e de como se faz 
possível intervir nesses locais, criando outras relações que possibilitam novos 
olhares para lugares banalizados através da própria rotina.

“Se as fronteiras funcionam como a salvaguarda para uma suposta identi-
dade, quando vistas a curta distância, revelam-se prenhes de alteridades” (COU-
TINHO, 1995). Dialogar acerca dessas fronteiras, desses limites entre o que é 
dito meu o que é considerado externo compreende na percepção do mundo 
como um local de infinitas conexões que se cruzam e descruzam na medida em 
que experiências vão sendo construídas. Fechar-se em uma identidade imutável 
é negar-se dentro do próprio mundo onde nada permanece igual, onde mesmo 
aquilo que se mantém igual na forma, muda, porque quem o vê mudou seu 
modo de visualizar. Na escola, o espaço físico onde acontecem as interações é 
o mesmo, mas a maneira como cada indivíduo se percebe dentro desse lugar, 
os modos como se coloca dentro de cada limite, ou as formas encontradas para 
romper com alguns deles podem ser completamente diferentes. 

O primeiro passo para interagir e discutir sobre algo é, antes de tudo, per-
ceber que esse algo se faz presente. Quando não percebemos que há algo para ser 
visto, a exemplo das fronteiras, ou a origem dessas fronteiras, ou mesmo as brechas 
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presentes nos limites do lugar demarcado, nada acontece. Muitas vezes a realidade 
é aceita por se pensar que ela existe porque tem que existir. “Um dedo aponta alhu-
res e, assim, retira do interior de uma paisagem convulsiva e múltipla, uma singula-
ridade. Algo passou a existir. E agora é possível trazer-lhe à luz e dotar-lhe de nome.” 
(COUTINHO, 1995) Uma coisa não deixa de existir porque não notamos ou não lem-
bramos de sua presença, mas quando invocada, quando percebida como singulari-
dade dentre tantas outras, ela pode ser posta em discussão, pode suscitar opiniões 
favoráveis, desfavoráveis, sentimentos de satisfação, de desconforto ou mesmo de 
indiferença. Mas se ultrapassada essa barreira da percepção, algo dela nos afetará.

Por meio da arte contemporânea vejo uma possibilidade de problematizar, 
junto aos educandos, tais relações do indivíduo com o espaço. Scovino (2009) 
aponta diversos artistas e coletivos de atuação no Brasil que, através de interven-
ções dentro do espaço urbano, criam estratégias de circulação, deslocamentos 
da cidade de seu plano habitual. Tais atuações 

partem do conceito de cidade como campo de experiências, em que se 
instaura uma nova lógica perceptiva tanto de percurso do espectador-
pedestre quanto da situação das imagens enquanto modificador de um 
certo urbanismo moderno. Criar uma situação de intolerância frente ao 
status quo e ao mesmo tempo enfrentá-lo, mesmo que seja pelo uso de 
metáforas, implodi-lo ou ao menos criar uma estrutura temporária que o 
faça desaparecer. (SCOVINO, 2009, p.4)

Perceber a arte não mais como uma prática reduzida ao objeto, mas como 
uma potência de atuação em diversos campos da própria vida cotidiana, susci-
tando comunicação através de percepções, identificações e estranhamentos.

Trabalhar com o imprevisto e com suas potencialidades, compreendendo 
a efemeridade em constante presença nessas relações do cotidiano urbano, per-
mite que pensemos no tipo de produção artística que pretendemos valorizar em 
nossos alunos, no momento em que obras monumentais, dotadas de técnica e 
mimética já não abarcam nem parte do que entendemos por Cultura Visual.

Ao abordar os espaços cotidianos enquanto tema e local para produções, 
penso nesses lugares como palimpsestos, já dotados de cargas simbólicas, de 
memórias coletivas que constituem significados, que nomeiam esses espaços 
e os tornam lugares comuns, significados estes que vão criando vida, ao passo 
que acumulam em si todas as experiências humanas e modificações ocorridas 
ao longo do tempo.
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Cuando el espacio público es modificado para provocar una reacción 
inmediata del transeúnte puede plantearse como un señalamiento urba-
no con múltiples posibilidades de decodificación, con entradas abiertas. 
De esta manera se resignifica el espacio, se proponen lecturas nuevas a 
estructuras básicas fijas, dejando huellas, disponiendo recorridos, seña-
lando ausencias. (DOBERTI, 2009, p.9)

Alterar espaços de aparente permanência, provocar estranhamentos no 
olhar a fim de possibilitar percepções e diálogos acerca daquilo que, muitas ve-
zes, pensando conhecer, deixamos de olhar e perceber de fato.

Do Nosso Espaço Cotidiano (a escola)

O que necessita ficar mais ou menos claro para a turma, inicialmente, é 
o conceito de espaço, questão base que permeia o primeiro dia de aula. Nesse 
encontro, discutimos sobre o espaço de cada um dentro da sala de aula, falan-
do em delimitações de espaços. Delimitamos com giz o espaço que cada um 
considera ser o seu e, então, cada um deve dar conta de ocupar esse espaço 
da maneira que quiser. Com esse exercício foi possível discutirmos sobre 
o conceito de espaço, considerando duas outras derivações: “local e lugar, 
empregando a primeira para delimitar os aspectos de ordem física, materiais 
e mensuráveis que constituem a experiência espacial, e a segunda para os 
de ordem simbólica, cultural, não mensuráveis em termos quantitativos ri-
gorosos” (CARVALHO, apud Cattani, 2007, p.108). A maioria dos educandos 
pensou na ocupação do espaço como um preenchimento bidimensional com 
desenhos e palavras, sendo que o próprio nome sempre estava presente, o 
conceito de espaço como local parecia ser a primeira idéia surgida e poucos 
consideraram a possibilidade de ocupar tridimensionalmente o espaço deli-
mitado. No entanto, houve variações na maneira como se deram as ocupa-
ções, sendo que alguns incluíram objetos pessoais e outros ultrapassaram 
limites já demarcados por colegas, fundindo parte de seus espaços. Nesse 
momento, os próprios educandos puderam formular seus conceitos de es-
paço, repensando esses territórios ocupados, os modos como se faz essas 
ocupações e as dificuldades em definir claramente barreiras imaginárias que 
se misturam num mesmo espaço. 

Uma situação curiosa acontece quando demarco meu espaço no meio da 
sala de aula, junto aos educandos. Nesse momento sou questionada se meu lu-
gar de professora não deveria ser em frente à turma, junto ao quadro-negro e à 
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mesa maior. Respondo negativamente à questão, afirmando que considero que 
meu espaço seja ali no meio, onde o demarquei, pois passo muito mais tempo 
no meio deles do que em frente e não gosto dessa posição hierarquizada. Tal ex-
periência me remete à pesquisa realizada por Lílian Ucker (2009) onde os estu-
dantes, tendo como proposta a representação dos espaços escolares através do 
desenho, demonstram o quanto a sala de aula é vista como um local de disciplina 
e obediência “que se faz representar tanto pela figura do professor, autoridade 
máxima na sala, como pela organização do espaço no qual a mesa do professor 
ocupa posição de destaque”. (UCKER, 2009, p.86)

  Após a discussão de conceitos mais abstratos sobre o espaço, parti-
mos para a construção de objetos, a fim de estabelecer laços entre o objeto 
artístico e sua ocupação matérica, buscando alternativas para a organização 
do espaço, através da relação com o vazio, que também ocupa um ‘local’. 
Três linguagens artísticas são consideradas inicialmente para o desenvolvi-
mento das idéias discutidas até então, são elas a linguagem da escultura, da 
intervenção e da instalação, sendo que somente a última ainda não havia sido 
experienciada pelos educandos da turma referida. Optando por uma das três 
linguagens para uma produção tridimensional, os estudantes, em grupo, es-
colheriam um espaço e o ocupariam com um trabalho de planos em papelão. 
O uso somente de planos exige que se trabalhe também com os vazio entre 
um plano e outro, pensando a relação do trabalho produzido com o espaço 
onde este será inserido. Nesses experimentos, surge um dos trabalhos que 
relaciona duas cores em movimento, sendo registrado através do vídeo, os 
demais trabalhos buscam um suporte no teto, na mesa ou na parede. Nes-
te trabalho, o que fica presente é uma insegurança dos educandos em tor-
nar suas produções mais visíveis, em fazê-las serem vistas dentro do espaço 
onde são colocadas. Muito dessa discrição se faz pela incerteza de que aquele 
trabalho valorizado pela professora de Artes poderá será considerado um ‘es-
torvo’ para as outras pessoas na escola, a preocupação se as faxineiras não 
vão reclamar ou se a direção não vai mandar retirá-lo. Mesmo sabendo que 
o seu trabalho tem valor, o educando não se vê preparado para argumentar 
em favor do mesmo porque aprendeu que o melhor é sempre obedecer. Além 
disso, a insegurança já está presente nas próprias atitudes dos adolescentes, 
no medo de ser fotografado por vergonha do próprio corpo, do medo de falar 
e estar errado, como se todos exigissem deles perfeição e, para não correr o 
risco de demonstrar erros, eles optam por não aparecer, ou por usar estereó-
tipos que garantem um ‘acerto’ no trabalho realizado.
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Pensando numa estratégia para instigá-los a participar e discutir com mais 
segurança sobre os temas propostos, realizamos uma aula no laboratório de in-
formática, onde solicito que os educandos pesquisem, na internet, o conceito de 
instalação e obras de um artista que trabalhe com essa linguagem. A idéia que 
deixo clara nessa pesquisa é a da não necessidade de entrega de um trabalho 
escrito sobre as pesquisas encontradas, peço que cada um registre o que pes-
quisou da maneira que preferir, que me repasse as imagens e o nome do artista 
pesquisado e apresente, junto comigo, os achados da sua pesquisa aos demais 
colegas. O resultado obtido com essa preparação foi uma aula muito rica de 
discussões sobre os conceitos de instalação. Os principais artistas pesquisados 
pelos estudantes foram os empacotamentos de Christo, as rendas e sucatas de 
Joana Vasconcellos, os carros de Wolf Vostell e a land art de Richard Long. Obras 
de outros artistas também iam sendo pesquisadas, o que acabou por gerar diálo-
gos sobre as linguagens e materiais utilizados além daqueles ao qual a pesquisa 
era focada. Para o encontro destinado às apresentações, utilizo imagens de obras 
de diversos artistas unidas àquelas pesquisadas pelos educandos anteriormen-
te, à medida que eu ia mostrando as imagens, os estudantes iam falando sobre 
sua pesquisa e, mesmo quando pouco sabiam a respeito da obra ou do artista, 
arriscavam palpites porque já estavam à vontade para falar sobre o assunto. 

Na tentativa de formular uma analogia na conceituação de instalação ar-
tística, um educando fala da instalação elétrica, de como se instala um equipa-

 Trabalho com Planos: “Ventilador”
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mento produzido em outro local para que este exerça sua função e de que estes 
equipamentos só atuam dentro daquilo que são destinados, quando e se devi-
damente instalados. Tais comparações, mesmo não englobando tudo o que se 
pode chamar de instalação artística, contribuem para a formação de significados 
das experiências vivenciadas na aula, estabelecendo um elo com as experiências 
cotidianas do educando. 

Dentre as características utilizadas nos diálogos para compreensão da lin-
guagem instalação, destacaram-se as seguintes:

• Ocupa, interage, opera com o espaço (CARVALHO, 2007);

 • Pode se servir de uma infinidade de materiais;

 • Normalmente sua apreciação exige observação direta e deslocamento 
do público;

 • in situ;

 • Só existe matericamente enquanto montada em um dado local;

 • O espaço também constitui a obra.

Iniciamos, assim, a elaboração de projetos para realizar instalações no 
espaço da escola.

À exemplo do trabalho com papelão, os projetos para instalação iniciam 
com idéias extremamente modestas, com poucos materiais e ocupando pouco 
espaço. Percebo que o tempo disponível em sala de aula para a realização de um 
projeto é sempre insuficiente e considero necessário que os projetos permane-
çam em aberto para possíveis alterações, mesmo exigindo dos grupos que me 
entreguem as idéias já escritas para que eu as devolva posteriormente. 

Após iniciarem a produção dos materiais para instalação, ocorre a aber-
tura da instalação artística “Café com Monstros” realizada pelo coletivo (Des)
esperar, do qual faço parte. Aproveito o momento para fazer uma visita a essa ex-
posição juntamente com a turma 204. Vejo aí uma oportunidade, para os grupos, 
de refletir sobre o próprio trabalho a partir da observação direta de uma obra 
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dentro de uma linguagem ainda pouco familiar a eles, de como acontece a inte-
ração com a obra e com os elementos visuais e conceituais presentes na mesma.

Essa quebra intencional na produção do material para as instalações atua 
como uma pausa para reflexão acerca do que se está produzindo, as motivações 
e intencionalidades que levam cada grupo a optar por determinado tema em suas 
atuações, repensando sobre materiais e possibilidades de ocupação do espaço. 

Desse modo, quatro grupos para instalações são formados: um grupo 
que atua na sala de aula através da confecção de letras penduradas no teto que 
serviriam como motivação às crianças em fase de alfabetização que estudam em 
turno oposto na mesma sala de aula que os adolescentes; outro grupo que opta 
por reavivar o olhar dos estudantes da escola para uma capela de São Francisco, 
que se encontra em um espaço de pouca visualização, devido às árvores e à ba-
nalização do olhar dos estudantes, acostumados com a imagem a ponto de nem 
perceberem mais sua existência; outro grupo cujo tema seria o de um quebra-
-cabeça com imagens de arte colocado em um espaço público da escola para que 
sofresse a intervenção dos estudantes; e por último um grupo que trabalha com 
a idéia de pirataria através da projeção de um navio pirata e o uso de produtos 
clandestinos, remetendo a dois sentidos para um mesmo termo.

        

Gruta de São Francisco antes e com a instalação 
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O trabalho final se modifica, um pouco pelo repensar de idéias e muito 
pela falta de tempo em sala de aula para que as propostas pudessem ser colo-
cadas em prática. No momento em que um educando esquecia-se de levar um 
material necessário, a proposta tinha que ser repensada, pois em uma aula de 
artes com apenas uma hora semanal não haveria tempo para ‘deixar pra depois’. 
Enquanto alguns educandos demonstram disponibilidade e motivação em pro-
mover trabalhos que exigiam problematizações e diálogos críticos, outros apre-
sentam uma dificuldade imensa em conceituar seu trabalho, ocupando o tempo 
com acabamentos, como colorir todos os papéis brancos ou recortar incessante-
mente imagens, sem conseguir definir o que fazer com esse material, já que se 
faz necessário criar um problema, e não resolver algo imposto pelo professor, 
como normalmente estão acostumados. Como explica Kastrup:

A política da invenção consiste numa relação com o saber que não é de acu-
mular e consumir soluções, mas de experimentar e compartilhar proble-
matizações e a adoção da arte como ponto de vista faz parte desta política.

A perspectiva da arte libera a aprendizagem da solução de problemas, 
que faz da performance adaptada um valor em si. Pode-se concluir que 
as competências de nada valem se elas apenas intensificam a dimensão 
de controle do comportamento, e não são capazes de serem um meio de 
exercício da liberdade de fazer diferentemente, de ser diferentemente, de 
inventar a si e também um mundo.

Uma proposta iniciada no início do ano e desenvolvida durante todo o es-
tágio foi a elaboração do blog da turma, onde, normalmente, ao término de cada 

Instalação Letras
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produção, os educandos postavam imagens de suas pesquisas e as considera-
ções a respeito delas. Tarefa nem sempre fácil, já que o acesso ao laboratório de 
informática exigia um agendamento com uma antecedência muito grande e as 
datas e horários disponíveis eram bem restritos. 

Restando apenas uma aula para o encerramento do ano letivo, proponho a 
idéia de produções partidas do conceito de palimpsesto, ou seja, onde uma obra é 
criada sobre e a partir dos vestígios de outra existente anteriormente no mesmo lo-
cal e assim, sucessivamente. Os educandos são convidados a formar grupos para 
a criação de trabalhos de grandes dimensões feitos com massa de modelar, onde 
desenharão o mapa da escola conforme suas relações pessoais com esses locais/
lugares, trabalhos que irão se modificando pela interferência dos demais colegas 
e que serão ainda expostos na escola para que outras relações sejam feitas por 
qualquer indivíduo que o desejar. Penso nessa proposta como um condensamento 
das idéias desenvolvidas ao longo do projeto, onde é possível pensar a questão 
da ocupação do espaço, a representação do lugar comum, no caso, a escola, nas 
subjetividades presentes pela forma como cada indivíduo percebe e se diferencia 
nesse espaço cotidiano. Temos também presente neste trabalho a efemeridade, 
em uma produção que já tem em sua origem a pretensão da finitude breve, ques-
tão já discutida anteriormente em diálogos acerca da Arte Contemporânea e nos 
trabalhos produzidos a partir das obras do artista Vik Muniz. Este trabalho atua 
como uma alegoria para a própria cidade, que nunca permanece a mesma, modi-
ficando e sendo modificada nas múltiplas relações criadas por quem nela constrói 
sua história (sua, a cidade; e sua, a si mesmo).

 Mapa criado a partir da idéia de palimpsesto
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Considerações Finais

Diante de todas essas experimentações e discussões, foi possível perce-
ber, ao final do semestre letivo, o quanto a necessidade de se expressar dentro 
de um lugar de tantas vivências cotidianas é interpelada pelo medo de ocupar 
um território cheio de limites impostos, direta ou indiretamente, por meio de sis-
temas que exigem enquadramentos, uniformizações, pretensamente chamados 
de identidades. A mídia impõe uma moda; a família, seus valores; os amigos, a 
melhor ‘tribo’; e a escola, a obediência a uma burocracia onde o educando não 
tem vez, nem voz, tampouco o direito de ocupar um lugar de fato seu, de sentir-
-se à vontade para circular por esse espaço que, inevitavelmente, torna-se parte 
integrante de grande parte da história de cada um.

 O fato de, nas aulas de Artes, terem a possibilidade de se expressar, mui-
tas vezes assusta, os deixa temerosos, como se a nova professora estivesse in-
fringindo às ordens da escola. “Riscar no chão e não no quadro-negro? Se nos 
virem vão nos xingar!”, “Trabalhar fora da sala de aula? Mas a vice nos mandou 
entrar pra aula!”, “Quem vai arrumar depois?” Questões surgidas durante os en-
contros que demonstram algumas das razões pelas quais há uma certa resistên-
cia por alguns estudantes quando se fala em produzir trabalhos que alcancem 
maiores visualidades pelo público freqüentador desses espaços.

Durante as aulas, diálogos sobre o próprio espaço passam a ocupar o coti-
diano dos educandos que, aos poucos, se vêem capazes de perceber as potencia-
lidades de criação presentes no lugar comum da escola que habitam, podendo, 
então, reinventar lugares a partir de si e de suas percepções do mundo.
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Resumo
Esse texto tem como objetivos: refletir sobre a utilização de um blog como ins-
trumento pedagógico e educacional; e apresentá-lo como um meio possível de 
interação entre educadora/ alunos (as). São reflexões importantes tanto para es-
tudantes quanto para educadores (as), pois situa questões, problemas e institui 
possibilidades metodológicas para educação de modo geral. 

Palavras-chave: blog, interação, tecnologia e educação.

Abstract
This text’s goals are: to reflect on the use of a blog as an educational and peda-
gogical tool, as well as introduce it as a possible mean of interaction between 
teacher/student in the presence education. Reflections are important both for 
students and for educators, situated as issues, problems and establishing metho-
dological possibilities for education in general.

Keywords: blog, interaction, technology and education.

O contexto em que vivemos

A Revolução Cientifico-Tecnológica da virada do século XIX para o XX, 
proporcionou diversas transformações tecnológicas que, além de desencadear 
uma revolução da informação e da comunicação, que vem sendo chamada de 
revolução digital, provocam mudanças com impactos sociais, culturais e educa-
cionais. São transformações que mudam a relação do ser humano com o mundo 
e o modo de recepção de sentido único.

Almeida acredita que 

para compreender o pensamento humano, a sociedade, a cultura e a 
educação é essencial ir além dos condicionantes da cibercultura e anali-
sar o papel da tecnologia como um suporte que permite estabelecer um 
diálogo entre o indivíduo e o grupo, a virtualidade e a realidade, a razão 
e a emoção, o analógico e o digital (2003, p. 205).
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A aliança entre os aparelhos tecnológicos e as pessoas que interagem 
em descobertas, em ambientes mediados pelo computador e redes “faz surgir o 
primeiro sistema amplamente disseminado que dá ao usuário a oportunidade de 
criar, distribuir, receber e consumir conteúdo audiovisual em um só equipamen-
to” (SANTAELLA, 2003, p.20).

A partir da década de 80 a internet tem sido um meio de comunicação de 
convergência digital das tecnologias de informação e comunicação (TICs) para 
desenvolver o ensino e a aprendizagem, pois “proporciona, por meio de hiper-
textos, a interdisciplinaridade e a interatividade entre o aluno e o mundo globa-
lizado” (DOTTA, 2003, p.2). Em uma modalidade de comunicação que permite 
romper com a linearidade ao incorporar o hipertexto e recursos de diferentes 
mídias que oferecem espaço para experimentações diversas entre o presencial 
e o virtual. 

O potencial interativo do uso da TIC no ato pedagógico se revela na pos-
sibilidade de criação dialógica e intersubjetiva propiciada pelas intera-
ções entre pensamentos, conceitos, imagens, mídias, idéias, nas quais o 
sujeito atua de forma consciente com os objetos do conhecimento (AL-
MEIDA, 2003, p. 205).

 E é nesse cenário que surge a educação a distância em seu futuro pro-
missor: online, questionando o modelo de ensino baseado na transmissão de 
conhecimentos prontos e oferecendo a possibilidade de uma ressignificação da 
própria concepção de escola. 

Os cursos a distância são uma possibilidade de polifonia, uma oportuni-
dade de reverter a relação monológica de certas salas de aula (....) A nova 
sala de aula é hipertextual, o espaço da polifonia, de todas as vozes, de 
todos os espaços sociais (MOSTAFA, 2006, p. 191).

É preciso refletir sobre as possibilidades de experimentação para o ensi-
no/aprendizagem por meio dos aparelhos tecnológicos que apontem caminhos 
onde o navegante pode se tornar autor do seu percurso. São experiências que 
podem conduzir professores (as) e alunos (as) a um processo educacional mais 
próximo do cotidiano.

A questão da experiência na educação é discutida por autores como Van 
Manen (2003) e Agirre (2005). Através da experiência o indivíduo se relaciona 
com o mundo para compreender a si próprio. Neste contexto, compreender 
pressupõe interpretar, “re-descrever a outros para redescobrirmos a nós mes-
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mos” (AGIRRE, p. 6). Esta compreensão, além de “(...) proporcionar conhecimen-
to sobre os demais, estimula a própria sensibilidade, enriquece os imaginários e 
dá sentido à experiência pessoal” (p. 6). O autor acredita que pela compreensão, 
sujeitos podem “transformar as experiências vitais e emotivas alheias em toma-
das de consciência sobre a própria existência” (p. 5). 

Para compreender a minha prática pedagógica e a experiência vivida com 
uma turma de alunos (as) proponho-me a relatar e refletir sobre a experiência 
vivida na sala de aula utilizando o blog como meio onde os alunos (as) possam 
ser produtores (as) e receptores (as) de sentidos. 

Os participantes

Somos participantes de uma experiência presencial, por meio de um blog. 
Nossos caminhos (professora e alunos) se cruzam no curso de Publicidade e 
Propaganda na Pontifícia Universidade Católica nas aulas de Arte e Publicidade 
na turma A01 composta por 39 mulheres e 22 homens de faixa etária entre 17 e 
29 anos.

Ministro a disciplina Arte e Publicidade que é uma das cinco disciplinas 
que fazem parte da grade do curso para o primeiro período. As aulas, ponto de 
partida para o relato dessa experiência, acontecem duas vezes na semana e têm 
a duração de 1h e 30 min. Após a divulgação em sala de aula de um blog, criado 
por um grupo de integrantes da turma2, nasce uma parceria entre eu e o grupo 
em busca de um canal que integre educadora, pesquisadora, alunos e alunas.

Desta forma, falamos como um grupo, mas em vozes que ora se manifes-
tam individualmente, ora em conjunto. São falas que se complementam na cons-
trução desse projeto. Para narrar nossas individualidades para compreensão de 
como e onde nos encontramos, começo apresentando o grupo: Letícia, Juliana, 
Rayane e João Pedro, finalizando comigo.

 Letícia Gratão tem dezessete anos de idade. Gosta muito de comunicação 
social e por isso escolheu cursar Publicidade e Propaganda. Rayane Franco tem 
dezenove anos e costuma dizer que “caiu de pára-quedas” no curso de Publicida-
de e Propaganda. Juliana tem dezesseis anos, nasceu e mora em Goiânia. Adora 
ler, assistir filmes, ouvir música e por ser bastante crítica (depoimento da aluna) 

2 As graduandas do Curso 
de Publicidade e Propagan-
da: Juliana Mariano, Letí-
cia Gratão, Rayane Franco 
e o graduando João Pedro 
França participaram desse 
projeto e contribuíram com 
a criação e informações 
sobre o blog pucpariu.
zip.net.
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resolveu fazer Publicidade e Propaganda. Já João Pedro, de 19 anos, escolheu 
o curso de publicidade na PUC-GO, pois tem um grande fascínio por essa área.

Desde 2008, eu Valéria, ministro aulas na Universidade Católica de 
Goiás (agora PUC-Goiás). Em 2009 se agregou a minha experiência de edu-
cadora na modalidade presencial a modalidade de ensino a distância, pois 
atuei como tutora na Universidade Federal de Goiás no Curso de Licencia-
tura em Artes Visuais (curso de minha formação). Desde então, venho vi-
venciando no ensino a distância a construção de conhecimento por meio de 
atividades assincrônicas: fóruns e e-mails e atividades sincrônicas: blogs, 
chats, webconferências. 

E essa experiência me permitiu pensar em conjunto com as alunas do 
1º período: Letícia, Juliana, Rayane e João Pedro na utilização do blog, criado 
por elas e ele, fora do moodle e dentro de um curso presencial. Levando em 
consideração que a utilizaçõão dos blogs geram possibilidades para processos 
de ensino/aprendizagem e tornam-se espaços de interação, tendo em vista que 
“na educação na era da informação, será preciso implementar um ensino mais 
próximo do cotidiano” (RAMAL, 2003, p.185).

Blog pucpariu.zip

No final da década de 90 aparecem na web os primeiros diários virtuais. 
“Em 1997 surgiu o termo “weblog” por Jorn Barger. Log significa diário, como 
um diário de capitão de navio. Seguindo a lógica, a palavra weblog, significa di-
ário na rede. Com o passar do tempo, o weblog, tornou-se somente blog” (FER-
REIRA, 2008, p.23).

   Hoje em dia, os blogs deixaram de ser vistos apenas como passatempo 
de adolescentes e estão sendo utilizados como fonte de informação e comunica-
ção em uma velocidade assustadora, visto a facilidade de sua criação. 

 No dia 28 de fevereiro de 2010 nasce o blog pucpariu, fruto da ima-
ginação de Juliana e parceria dos colegas de turma: Letícia, Rayane e João 
Pedro. O grupo levou em consideração um aspecto importante do blog: a 
interatividade que ele proporciona, pois existe a troca de opiniões por meio 
dos comentários.
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O blog “Pucpariu” está sendo freqüentado pela turma de primeiro período, 
tanto do matutino quanto do noturno, e começa a ser reconhecido por outras 
turmas dentro da Universidade. Com menos de dois meses já conta com 4000 
visitas, aproximadamente. É usado para entretenimento, fins acadêmicos e di-
vulgação de eventos relacionados a todos os campos da comunicação social. 

 Existem as “sessões” na página, onde cada dia da semana é publicado um 
conteúdo diferente. Na segunda-feira é a sessão “Fita k7”, onde sete alunos (as) 
freqüentadores (as) do blog escolhem músicas que supostamente serão escuta-
das, uma por dia, ao longo da semana. Terça-feira é o dia do “Textículo”, sessão 
em que é publicado um pequeno texto de autores como: Clarice Lispector, Fer-
nando Sabino, William Shakespeare, ou textos independentes como é o caso dos 
textos do aluno João Pedro. A quarta-feira é dedicada à vida na internet por meio 
da sessão: “Conectado”. São dadas dicas de blogs, twitters (site de compartilha-
mento de informação instantânea), flickers (site de compartilhamento de fotos) 
e sites para jovens. Quinta-feira é dia de outro site muito acessado, não só no 
Brasil, mas no mundo, o youtube. A sessão denominada “Petit Film” traz vídeos 
divertidos e/ou educativos. Sexta-feira é apresentado o “Blá blá blá”, que é o resu-
mo dos acontecimentos da semana. No sábado, os leitores (as) encontram dicas 
de filmes e livros na sessão “Bookstore e Cinema”. A maioria dos livros indica-
dos podem ser encontrados na biblioteca da PUC área V. E por fim, no domin-
go homenageia-se o curso da turma trazendo a “Publicidade da Semana”. Esse 
quadro conta com a participação efetiva da turma, pois são tratadas questões de 
interesse dos alunos (as) do curso relativas à publicidade.

Após a sua criação, o conteúdo do blog pucpariu.zip. net começou a ser 
utilizado pelos alunos e alunas como apoio para as aulas. Desta forma, são publi-
cados diariamente: datas das provas, atividades que deverão ser entregues em 
sala, informações que complementam as aulas, datas e locais de eventos como: 
palestras, congressos, conferências, web conferências e outros. Há espaço para 
a postagem de vídeos, textos, fotos, onde os alunos (as) podem participar (sele-
cionar, divulgar, publicar) e expor seus comentários. 

O conteúdo das disciplinas: Arte e Publicidade e Técnicas de Comunica-
ção são os que mais aparecem no blog. Pode-se citar como exemplo a postagem 
no dia 05/04, feita por Letícia Gratão, sobre exemplos de propagandas que utili-
zam a estética do “Grotesco” tema de uma das aulas da disciplina Arte e Publici-
dade (Figura 1).
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Outro exemplo foi a matéria feita por Juliana Mariano, no dia 1º de abril, 
explicando como deveriam ser feitas as quinze fotografias para o trabalho da 
disciplina de Fotografia. Juliana publicou um exemplo de cada foto com os esti-
los pedidos pelo professor e explicou o significado de cada técnica.

No curso de publicidade e propaganda há na grade do primeiro período 
disciplinas que acontecem de forma semipresencial, como é o caso da dis-
ciplina: Filosofia, Estética e Comunicação. São duas aulas por semana: uma 
presencial e uma semipresencial. Uma vez por semana os alunos (as) postam 
no site docente do professor a atividade pedida. A presença de cada aluno (a) 
é a entrada ou o envio de atividades pedidas. O site docente é uma página re-

Figura 1 – Blog http://pucpariu.zip.net/
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servada para os professores (as). Cada aluno (a) possui sua conta e cada vez 
que acessa a página, fica registrado como presença. O professor explica o que 
será colocado no site em sala de aula, e avisa com antecedência a data que es-
tará disponível para o envio. O blog pucpariu.zip.net procura sempre informar 
como esse processo funciona, e ainda, relembrar aos freqüentadores (as) do 
blog as atividades que foram pedidas.

É possível utilizar o blog como instrumento pedagógico e educacional?

 As pessoas envolvidas em um processo de ensino/aprendizagem têm o 
desafio de questionar o modelo de ensino que minimiza a interatividade no pro-
cesso educacional presencial “onde o professor tem assumido um papel pouco 
dinâmico, de transmissor de informações e o aluno, menos dinâmico ainda, de 
receptor acrítico dessas informações” (BELISÁRIO, 2003, p. 139).

Dentro do contexto educacional que participo e vivencio surgem vá-
rios questionamentos que sintetizei em dois: por que não estabelecer inter-
-relações entre as abordagens que fundamentam a educação presencial como 
a virtual por meio das tecnologias digitais? Por que não criar um equilíbrio 
entre o presencial e o virtual?

É preciso levar em consideração que “a evolução (ou revolução?!) do co-
nhecimento sobre aprendizagem permite-nos, agora, compreender melhor como 
nossos alunos aprendem e, em decorrência, se a maneira como ensinamos per-
mite ou facilita que aprendam” (LUCE, 2001, p.1).

São vários os comentários (Figura 2), mas cito aqui o da aluna: R. Santos 
(18 anos) que escreve “Ixe, estudar por aqui ta dando rox! X)3” e o de L. Cabral 
(19 anos) que esclarece “acho que eu gostei mais da explicação daqui do que a do 
professor... uhsuahsuahush: **”. Por meio da fala dessas duas alunas fica eviden-
te que o espaço dado às disciplinas do curso, em um blog criado pelos próprios 
alunos (as), começa a motivar uma interação entre os colegas e ainda pode ser 
um ambiente para que a pesquisa aconteça. 

3 Em linguagem usada 
na internet, ela diz que 
estudar pelo blog está 
dando certo.
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Percebe-se que o blog se torna um lugar de apoio ao conteúdo das aulas 
no depoimento do aluno M. Manhic (19 anos):

acesso o blog todos os dias, porque ele é bem legal e tem muito conteúdo. 
Já utilizei matérias postadas para estudar para a NI de Fotografia.Também 
gosto da parte dos avisos das tarefas; muitas vezes me esqueço quais 
atividades tem que ser feitas ou falto a aula, aí visito o blog e está tudo lá.

A utilização de um blog pode gerar um meio de interatividade dentro da 
sala de aula tecendo um ambiente de colaboração. Refletir sobre essa possibi-
lidade é o indicativo da necessidade de metodologias mais conectadas com o 
avanço tecnológico vivenciado pelos alunos (as). 

Figura 2 - – Blog http://pucpariu.zip.net/
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São reflexões que evidenciam que “a investigação do professorado se en-
contra profundamente arraigada em acontecimentos cotidianos das escolas e 
das aulas e em experiências vivas dos professores e estudantes” (BLACK ET 
ALL, 2002, p. 172). E me fazem refletir sobre a idéia de ‘unidade’ abordada por 
Dewey na sua discussão sobre o conceito de experiência: 

 Uma experiência possui uma unidade que lhe confere seu nome, aquela 
comida, aquela tempestade, aquela ruptura de amizade. A existência dessa 
unidade está constituída por uma qualidade única que penetra toda a expe-
riência, apesar da diferença de suas partes constitutivas (1980, p. 90). 

Esse sentido de ‘unidade’ “torna o mundo e nossa presença nele mais 
significativos e toleráveis” (DEWEY apud SHUSTERMAN,1998, p. 239). Nóvoa 
reforça e contextualiza o conceito de experiência instigando-me a rever e rea-
valiar minha própria concepção sobre este conceito. Segundo ele “o conceito de 
experiência não se refere apenas a um simples ‘viver os acontecimentos’ mas 
também abarca a forma como ‘as pessoas construíram os acontecimentos ao 
tempo em que os viviam” (2003, p. 65).

Esse texto propõe abrir espaço para reflexões de experiências que rom-
pam barreiras e privilegia um pensamento que faça convergir resultados peda-
gógicos e educativos.
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O OLHAR MASCULINO FRENTE ÀS IMAGENS QUE CORROBORAM 
A INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA
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Resumo
Este estudo é fruto de análises das imagens na infância atual realizadas no Curso 
de Especialização em Pedagogia da Arte e articulado com os estudos produzi-
dos na disciplina, “A fotografia e outras imagens na pesquisa em educação”. Na 
busca de uma continuidade ao estudo, realiza diálogos entre as preferências dos 
jovens e os modos como a escola está envolvida na sociedade multicultural. A 
análise aponta para as manifestações infantis masculinas diante das imagens 
que produzem e são produzidas pelos meninos em objetos de consumo – artefa-
to cultural presente no cotidiano familiar incorporado como mediador de subje-
tividade ao comportamento da infância contemporânea. 

Palavras-chave: Cultura Visual; masculinidade e infância. 

Abstract
This study is the result of analyses of current childhood images held in specia-
lization course in Pedagogy of art and articulated with the studies produced in 
discipline, “photography and other images in the search in education”. In search 
of a study, conducts dialogues between the preferences of young people and the 
ways in which the school is involved in the multicultural society. The analysis 
points to the demonstrations of male children face of images that produce and 
are produced by boys in objects of consumption – cultural artifact present in 
everyday family incorporated as mediator of subjectivity to the behaviour of chil-
dhood contemporary.

Keywords: Visual culture; masculinity and childhood.

Como pesquisadora e professora, percebo que a Cultura Visual transforma-
-se em uma das maneiras de produção aos modos de agir, consumir e direcionar 
o cotidiano das famílias e das instituições escolares às abordagens imagéticas que 
conduzem modos de vida das pessoas. Dessa forma, em minha volta observo um 
mundo com imagens, cores, modos e atitudes que implicam indagações constan-
tes. As imagens por si só mostram o potencial do que é preciso ver e do que é 
preciso analisar. Olho incansavelmente e percebo que a infância contemporânea 
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envolve muitos desafios que atentam para o desenvolvimento integral das crian-
ças. São muitos direcionamentos que conduzem os modos de olhar das famílias, 
dos educadores e do comércio a consumir e produzir cada vez mais formas de 
atrair e, de alguma maneira, “desenvolver potenciais” dos sujeitos. 

Num olhar histórico, as instituições da sociedade colonizada, aprenderam 
a regular as maneiras de pensar e agir sobre o mundo. Uma delas é a escola, 
que parece estar com os “olhos embaçados” para a multiplicidade de realidades 
entrelaçadas ao processo de ensino-aprendizagem e, diante dos estudos atuais, 
passa por um processo de valorização da realidade do educando com as expe-
riências da própria sociedade. Isso torna possível o entrelaçamento das produ-
ções sociais na infância com os objetivos escolares de “aprender a ser, aprender 
a aprender e aprender a conviver” proposta pelos pilares da educação. Muitos 
educandos que estão envolvidos nesse processo demonstram em suas ações, 
que a escola deve “enxergar melhor” seus objetivos e partir para ressignificações 
que acompanhem o movimento constante dos jovens. 

Este estudo é fruto de análises das imagens na infância atual realizadas no 
Curso de Especialização em Pedagogia da Arte e articulado com os estudos produzi-
dos na disciplina, “A fotografia e outras imagens na pesquisa em educação”. Na bus-
ca de uma continuidade ao estudo, esse, encontra-se com uma dessas realidades e 
realiza diálogos entre as preferências dos jovens e os modos como a escola está en-
volvida na sociedade multicultural. A análise aponta para as manifestações infantis 
masculinas diante das imagens que produzem e são produzidas pelos meninos em 
objetos de consumo – artefato cultural presente no cotidiano familiar incorporado 
como mediador de subjetividade ao comportamento da infância contemporânea. 

Dessa forma, o estudo focaliza-se num fragmento, um recorte da reali-
dade da Rede Particular de Ensino e discute sobre como as imagens da Cultura 
Visual estão presentes no cotidiano infantil e de que maneira as crianças, em 
especial os meninos, produzem os sentidos da Cultura Visual a partir do que as 
imagens mostram. Procura refletir sobre a Arte como meio de discussão, análise 
e produção de elementos teóricos e discursivos que contribuem com os questio-
namentos promovidos pela cultura visual contemporânea e, também, compreen-
der suas manifestações e representações na sociedade. 

Atraída por elementos apresentados no cotidiano dos educandos em sala 
de aula, que provocam uma imersão nas imagens e me instigam a conhecer cada 
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vez mais o enfoque sobre a cultura visual e a investigação, esta análise é subsi-
diada por teóricos como Fernando Hernández, que capta as experiências dos su-
jeitos e fornece os subsídios necessários às narrativas visuais que emergem na 
atualidade. Ressalta também, as perspectivas de Susana Rangel Vieira da Cunha 
que analisa diferentes produções da Cultura Visual em interstícios multicultu-
rais. Entre outros teóricos e pesquisadores importantes para a temática cultural, 
que cerca diferentes maneiras de pensar e agir no mundo, suas representações 
e significados, destaca Stuart Hall, que discute a cultura como centro de signifi-
cados usados pelas pessoas para organizar condutas.

Portanto, o presente estudo envolve uma cena ressonante da escola e suas 
relações com a Cultura Visual, mas, sobretudo, ao problematizar os modos como 
as crianças constituem suas representações do mundo envolvidas no contexto 
social da atualidade de modo a contribuir para que as diferentes percepções das 
crianças tenham a possibilidade de representar a si e o mundo de uma forma 
reflexiva, na busca da significação de si mesmas, do outro e do coletivo. 

Entrelaçando conceitos

As discussões propostas na disciplina “A fotografia e outras imagens na 
pesquisa em Educação”, ministrada pelos professores Susana Rangel Vieira da 
Cunha e Luiz Eduardo Achutti, tornaram-se importantes, pois permitiram o en-
volvimento nessas questões de maneira aprofundada, o que possibilitou um 
olhar diferenciado, que construiu e ainda constrói discursos e narrativas acer-
ca do que a infância contemporânea representa. De modo especial, meu olhar 
é direcionado para as manifestações dos meninos em sala de aula devido aos 
diferentes produtos apresentados no ambiente escolar e que fazem parte de mo-
mentos tanto de brincadeiras quanto de estudo e que são produzidos e represen-
tados na sociedade, tais como: cartas, materiais escolares, acessórios, vestuário 
e o que envolve tanto as necessidades básicas das crianças quanto do que objeto 
de desejo infantil.

Por um lado, a sociedade estabelece suas regras de conduta e seus modos 
de ver, o que se reflete no comportamento dos indivíduos e nas ações sociais. 
Por outro lado, os sujeitos percebem que podem produzir novos modos de ser 
e agir, tornando possível a transformação contínua da cultura. Como pesquisa-
dora, tenho a oportunidade de conhecer esses dois lados, analisar as transfor-
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mações culturais e seus reflexos na sociedade e, assim, possibilitar o acesso por 
outras pessoas ao estudo como uma forma de intervir e interagir socialmente.

A partir dessa realidade é possível perceber que a sociedade produz inter-
venções diante da identificação de algumas referências estabelecidas pelos edu-
candos. As crianças possuem diferentes experiências e as demonstram através 
de atitudes e artefatos que utilizam. Ao observar essa realidade, pude perceber 
que os produtos trazidos para a sala de aula pelos meninos corroboram suas 
preferências. São adesivos, cadernos, mochilas, brinquedos, acessórios e com-
portamentos relacionados ao que as crianças visualizam. 

É uma indústria nitidamente exclusiva para crianças, que produz cada vez 
mais objetos e comportamentos que se refletem no cotidiano escolar. Portanto, 
a narrativa que promove a continuidade do estudo torna-se importante, pois a 
visualidade na cultura é cada vez mais explorada pela mídia, atualmente sendo 
dominantes as imagens visuais na sociedade, tanto como produtoras quanto re-
ceptoras de subjetividades. 

As representações visuais destacadas são referentes à perspectiva de 
Hernández, ou seja, ao “movimento cultural que orienta a reflexão e as práticas 
relacionadas a maneiras de ver e de visualizar as representações culturais e, em 
particular, (...) às maneiras subjetivas e intra-subjetivas de ver o mundo e a si 
mesmo” (HERNÁNDEZ, 2007, p. 22). Dessa forma destaco neste segmento que 
a referência visual nas crianças é dominada pelo aprendizado, no sentido amplo, 
pois antes mesmo de serem alfabetizadas, já estão imersas no mundo visual.

Considerações sobre a Cultura Visual

Os estudos sobre a Cultura Visual têm se destacado no Brasil a partir da 
proposta de Fernando Hernández em suas publicações conhecidas desde 2000. 
Susana Rangel Vieira da Cunha mostra em sua Tese de Doutorado, intitulada 
Educação e cultura visual: uma trama entre imagens e infância em 2005, que 
cada vez mais questionamentos surgem com as diversas visualidades que a cul-
tura contemporânea corrobora entre as fronteiras educacionais.

Devo sublinhar, ainda, que o início dos estudos sobre a Cultura Visual 
surgiu a partir dos Estudos Culturais, que abordam os modos como os su-
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jeitos compreendem e significam as produções culturais desde o século XX. 
Desse modo, a Cultura Visual compreende a produção cultural e os significa-
dos entrelaçados com os sujeitos, porém, na busca em perceber as manifes-
tações da sociedade, nas experiências com a universalidade de imagens e nas 
relações produzidas e reproduzidas. É também um campo disciplinar que se 
articula com outros campos de estudos, tais como: a sociologia, as relações 
de gênero, o pós-estruturalismo e a semiótica, dentre outros que, de maneira 
interdisciplinar constituem “os modos de ver e as tecnologias da visão”, como 
ressalta Cunha (2005, p.30).

A cultura visual abrange os diferentes mundos que são criados a partir 
do modo como nos vemos o mundo e quem está ao nosso redor e, ainda, as 
imbricações tecnológicas que fazem parte dos signos cotidianos dos sujeitos 
que, através da visão (fisiologia ocular), torna possível a visualidade, ou seja, 
a construção cultural do olhar. A visão proporciona o contato direto com os 
elementos dispostos em diferentes lugares, com cores, formas e características 
atribuídas aos objetos e seres. A visualidade é o olhar profundamente atrelado 
às experiências de cada sujeito, que constrói significados distintos a cada con-
texto social. Atribui-se também à cultura e à construção imagética nos modos 
de aprendizagens escolares ou em outras instâncias como família e diferentes 
grupos sociais, que negociam as escolhas e constroem as experiências.

Gillian Rose (2001, apud CUNHA, 2005, p. 31) interpreta que as imagens 
são “janelas transparentes do mundo” tornando possível o acesso direto pelos 
sujeitos com as diferentes tecnologias de imagens, tais sejam: “fotografia, filme, 
vídeo, televisão, pinturas, esculturas, propagandas” entre tantas outras que o 
constituem ao longo dos tempos.

Nicholas Mirzoeff (apud CUNHA, 2005, p. 31) acredita que a cultura vi-
sual possui “um forte poder de verdade, um poder intervencionista que acaba 
transformando o mundo imagético na própria vida.” Ressalto esse ponto de vista, 
pois considero que o sujeito relaciona a escolha das imagens registradas como 
determinante da própria comprovação da história de vida, como a representação 
da realidade experienciada. Com o uso da tecnologia, forjar uma história, ou 
uma “realidade” é simples e, por isso, questiono o papel das imagens como pro-
dutoras de subjetividades, que possibilitam convencer os indivíduos e produzir 
novas constituições da vida contemporânea. 
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A busca pelas práticas do olhar  

A imagem invade a cultura ocidental desde que a igreja católica instituiu 
a devoção por imagens sacras, educando as pessoas para um olhar direciona-
do, intencionalmente fixado na visualidade. Cunha (2005) estabelece relações 
entre seus objetos de pesquisa, a infância, e sua viagem à Espanha, que produz 
direcionamentos imagéticos, da religiosidade à mídia, que produz a cultura e 
transforma-a com a tecnologia. A imagem, presente em “out doors”, materiais 
escolares, vestuário, informativos de compra, lojas em shoppings e tantos ou-
tros lugares em que é possível observar a presença de meninos com “poderes 
especiais”, relógios super sônicos e com a masculinidade da luta e do poder, 
instrumentaliza-se para direcionar o olhar dos indivíduos a partir das experiên-
cias e convicções formais ou informais. Há uma negociação de interesses entre 
ambos, pois os sujeitos continuam sendo educados por imagens, tanto no am-
biente escolar quanto fora dele.

A infância tem presente no cotidiano o contato com as imagens diante das 
tecnologias oferecidas na sociedade, perpetuando o culto imagético entre elas 
e os adultos. Muitos adultos e crianças por sua vez, não percebem que foram 
produzidos pelas imagens em desenhos, revistas, fotos, filmes e com os quais 
as crianças da atualidade também são constituídas. Há uma aceitação mórbida 
em diferentes públicos e meios sociais, implícita pela propaganda, que seduz e 
envolve o consumidor de modo que, este perpetue os ensinamentos, idealize 
modos de ver, viver e representar-se, o que torna o virtual, o imagético, a própria 
realidade.

Na perspectiva deste estudo, a ruptura frente às manifestações às ima-
gens trazidas pelos educandos é o olhar opositor, crítico e questionador, que 
provoca as diferentes instituições, inclusive a escola, a reverem os modos de va-
lorizar os conhecimentos que os educandos trazem para a sala de aula. O mundo 
está dentro da escola, construindo saberes que devem ser contextualizados, e 
dessa maneira, observar que a criança mostra sua realidade através do compor-
tamento e dos artefatos que leva ao ambiente escolar.

Na perspectiva de Cunha (2005, p. 35) “as práticas do olhar produzidas pe-
las corporações de entretenimento são de uma dócil adesão e não de questiona-
mento frente ao visto”. Sob essa ótica, a escola, os professores e os alunos estão 
sendo constituídos à passividade e qualquer sujeito que se oponha, está sujeito 
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à exclusão. Cabe ressaltar que o professor intervém na cultura e, por isso, é 
necessário propor que um novo olhar seja lançado, mas não o olhar passivo, 
dócil, mas um olhar social, cultural e identitário, que compreenda as relações en-
tre discurso e imagem, capacitando à diversidade em um contexto intertextual. 
Nesse sentido, ressalto as palavras de Cunha (2005, p.36): “a intertextualidade 
refere-se à forma dos sentidos de qualquer imagem ou texto discursivo depen-
derem não apenas de tal texto ou imagem, mas também dos sentidos de outras 
imagens e textos”. 

O que é construído torna-se significante diante das experiências do indiví-
duo e sua passividade ou mobilização depende de suas aprendizagens, formais 
ou informais, ao longo de sua vida. As maneiras como a pessoa se constitui dian-
te de convicções, crenças e o modo como vê a si própria, as experiências, tanto 
de imagens quanto dos discursos perpetuados socialmente, são fundamentais 
para que ela se estruture como sujeito. 

Para que essa construção seja observada pelo Educador e de tal forma 
experienciada pelo educando, é preciso que o pesquisador observe melhor os 
artefatos culturais trazidos pelas crianças. Essa é a proposta da análise presente. 

A escola como campo de investigação

Como professora da Rede Privada, estudante do Curso de Mestrado em 
Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e baseada nos estudos 
constantes, problematizo e aponto essa reflexão acerca dos artefatos culturais 
presentes na escola que produzem as preferências masculinas na sala de aula 
em que atuo. Deste modo, é importante ressaltar que o olhar foi produzido em 
sala de aula como Professora do segundo ano no Ensino Fundamental I. Perce-
bi durante a aula e nas atividades, que os meninos traziam cartas de desenhos 
como “Naruto”, “Ben 10” e outros personagens que instigam curiosidade e força, 
ou seja, produzem a masculinidade desses jovens. 

Dessa forma, destaco as ideias de Cardoso diante da perspectiva de que 
o mundo visível produz, constitui e representa aspectos da vida dos meninos na 
infância atual: 

No universo do olhar, no entanto, deparamos outra forma de articulação. 
Nele, vidente e visível misturam-se e confundem-se em cada modulação 
do mundo, em cada nó de sua tecelagem, mostram-se imbricados em cada 
ponto de sua indecisa extensão. E se a realidade os entrelaça, é porque 
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o mundo visível não se dá mais como conjunto de “coisas”, rígidas e ín-
tegras, positivas (como também não é matéria inerte nem caos que um 
sujeito, como demiurgo, molda, informa), mas como o contorno de um 
campo em que o sentido ora se adensa e se aglutina, ora se difunde e dilui 
numa existência rarefeita sempre vazado de lacunas e indeterminação. 
(CARDOSO, 1988, p. 349).

Diante das aprendizagens em sala de aula, em momentos de atividades 
escritas e discursivas, me chamou atenção que os meninos seguravam ou co-
locavam em cima de suas mesas as cartas do “Ben10” e “Naruto”, para que, ao 
terminarem as atividades, pudessem consultar suas forças e medir seus poderes 
(indicativos nas cartas). Também observei que os materiais escolares tinham as 
mesmas características.

Deste momento em diante, senti a necessidade de descobrir os lugares 
que esses materiais e, quem sabe, outros artefatos estariam presentes. Surpre-
endi-me! Na maioria dos lugares que passei havia um acessório, uma imagem 
ou um brinquedo do Ben 10. A realidade entrelaça-se com a vida escolar e as 
experiências infantis. É um conjunto de representações que caracterizam as pre-
ferências de consumo entre os meninos. É, também, uma maneira de molde, de 
regulação, pois as preferências da maioria dos meninos referem-se a produtos 
com a imagem do Ben 10. É uma imagem que se caracteriza pelo poder. Do ser 
menino e transformar-se em dragão, cujo poder pode salvar o mundo.

Ressalto Paiva, para mostrar que as preferências podem mudar cons-
tantemente:

A imagem, ela também, ao ser lida a posteriori pelo historiador, pelo espe-
cialista e pelo leigo é reconstruída a cada época. A ela, no conjunto ou nos 
detalhes, são agregados novos significados e valores. Por isso mesmo as 
imagens podem despertar maior ou menor interesse em cada momento 
histórico, de acordo com a apropriação que se faz delas (PAIVA, 2006, p. 20).

Cabe interpretar que, como tal, é uma fase da infância que pode ser dilu-
ída a qualquer momento, pois ao lançarem um novo produto, este logo estará 
presente no cotidiano infantil. Neste momento, o que observo, é a incorporação 
da imagem do Ben 10 como força visual do masculino infantil. Há uma identifi-
cação que atrai os meninos quanto ao que desejam ser, como podem se vestir e, 
até mesmo, como devem se comportar em determinados momentos. A fantasia 
corrobora a realidade e torna possível a transição de um processo que ensina, 
direciona e instiga a infância. 
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Na perspectiva de Cardoso o que era fantasia começa a fazer parte do real:

Com esta proliferação das imagens, entramos na era da produção do real. 
Aquilo que era pressuposto do olhar é agora o seu resultado. Não há mais 
distinção entre realidade e artifício, entre experiência e ficção, entre histó-
rias e estórias. Nossa identidade e lugar são constituídos a partir de um 
imaginário e uma iconografia criados pela indústria cultural. Este mediasca-
pe é a realidade onde os indivíduos hoje vivem. (CARDOSO, 1988, p. 362).

Essa percepção entre realidade e fantasia entrelaçadas ao cotidiano infantil 
pode ser percebida desde a entrada dos educandos na escola, na chegada à sala 
de aula, ao colocarem as cartinhas dos personagens na mesa, ao brincarem na 
hora do lanche. No recreio mais cartas estão presentes na interação dos meninos 
com os personagens e na troca de cartas mais “fortes” ou mais “fracas”, como eles 
mesmos expressam. Também, na volta à sala de aula, as cartas estão nas mãos 
dos meninos, o lápis e o caderno também possuem a estampa do personagem 
favorito. Na saída, as cartas, mochilas e tênis também podem ser observados. Há 
uma constância desse movimento com repetições em diferentes dias.

Ao sair da escola há um mundo visual extremamente rico em imagens 
relacionadas ao personagem observado, o Ben 10. São muitos artefatos produ-
zidos comercialmente e que fazem parte de objetos de uso diário dos meninos, 
tais como: lenços umedecidos, xampus, condicionadores, sabonetes, cotonetes, 
toalhas, cobertores, travesseiros, lençóis, chinelos, pantufas, almofadas, brace-
letes, pijamas, tapetes, computadores, mouses, notebooks, livros de histórias, 
adesivos e tantos outros produtos que produzem o masculino tanto pelo uso de 
acessórios de higiene, estudo e alimentação quanto pela formação dos modos de 
ver, tal como na perspectiva de Cunha (2007, p. 115) considerando que “o univer-
so visual modula nossos modos de ver”.

São modos de representação expressos na escola e fora dela como espa-
ços pedagógicos que produzem identidades ao modo como os meninos pensam 
o corpo, produzem o caráter cultural de forma a demarcar um ponto na história 
como algo naturalmente aceito entre as crianças. 

Os modos de ser menino na sociedade estão presentes nos artefatos que 
produzem conhecimentos e que formam o imaginário social. As vivências, a inte-
ração entre os meninos são corporificadas através da cultura visual. São padrões 
de comportamentos, de sentido estético e de identificação com os personagens 
que se entrelaçam aos valores sociais.
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A infância passa a ser reinventada através dos personagens, construindo 
as relações de poder, consumo e aprendizado. Há o desenvolvimento gradativo 
de um corpo masculino que, desde a infância, se estrutura a partir dos ensina-
mentos de processos de naturalização da própria masculinidade associada à for-
ça, poder e soberania aplicada à mão de uma população adulta que toca, seduz, 
protege e educa a criança.

A escola é um espaço de encontro de culturas que negocia os espaços 
culturais para apropriar-se das mesmas. É um dos lugares que serve de espaço 
para a expressão de preferências e de referências externas de modo que produz 
uma infância baseada no “ser melhor”, como o melhor período da vida o qual 
deve ser explorado intensamente. Por isso, os produtos são dirigidos e endere-
çados culturalmente. Tais produtos tornam-se representações de criança através 
da aprovação dos adultos, o que me proporciona indagar sobre os discursos, as 
imagens e experiências infantis e, da maneira como a educação do olhar ocorre.

Diante desse estudo observo tudo o que o constitui. A experiência em 
Educação por nove anos e desse tempo, três anos consecutivos, são dedicados 
à quarta série e atualmente ao segundo ano do Ensino Fundamental I. Fatores, 
esses, auxiliares na busca constante de subsídios que contribuem para os estu-
dos na Educação atual. 

Uma delas é a percepção sobre o quanto a educação escolar deve ser res-
significada, pois se apresenta descontextualizada para a infância atual. A veloci-
dade de informação, os conceitos produzidos pela mídia, as famílias reguladas 
por modos de perceber o mundo de forma fragmentada e estruturalista, mos-
tram os contrastes escolares que se estabelecem no aprisionamento de idéias e 
nas práticas sem significado. 

Ao defrontar-se com os elementos históricos das civilizações, é possível 
compreender que a visualidade cultural marca cada momento e, com isso a so-
ciedade aprende seus valores, percepções e necessidades. A escola precisa de 
mais ações que se ocupem das funções do ato de educar, que consiste em ques-
tionar, desvelar e produzir novos olhares frente ao que emerge na sociedade.

É importante ressaltar também, que as crianças desenvolvem a consciên-
cia do que desejam ser e de como desejam pensar a partir do que experimentam 
e visualizam na atualidade. Essa referência se reflete no modo como o sujeito 
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percebe o mundo que está envolvido de maneira a comprometer-se com ele. A 
imagem se ocupa dessas evidências e exerce seu olhar integrado às preferên-
cias, aos contextos, aos diferentes públicos influenciados pelas representações 
mundiais que dirigem concepções.

A sociedade contemporânea incorpora a Cultura Visual como um enfoque 
que articula novos olhares relacionados aos interstícios multifacetados e que, 
sem fronteiras, está cada vez mais presente no cotidiano dos indivíduos.

Para isso, é importante o desenvolvimento do corpo e da consciência de 
que somos transformadores de realidades e multiplicadores de experiências. O 
que os indivíduos vivenciam torna-se processo de pensamento e ação constru-
ído coletivamente. São necessárias iniciativas criativas que representem a itine-
rância do jovem, que valorizem as experiências e que produzam novos olhares, 
novos reflexos e novas ressonâncias que ativem a escola de maneira a aproximá-
-la das novas configurações sociais.

Um viés para a pesquisa

Esse estudo aborda as vozes dos educandos que ecoam significados, que dis-
cursam a construção social e que compartilham subjetividades. Contudo, as neces-
sidades imagéticas na infância são expressas pela movimentação, pelas maneiras 
em que ocupam espaços e pelas formas de demonstrarem suas preferências. Essas 
evidências contribuem ao campo da educação para que a escola esteja interligada 
aos aspectos cotidianos e, dessa forma, torne possível significar realidades.

 A trajetória de cada sujeito deve ser valorizada através do diálogo, das dife-
rentes formas de olhares entre si e para a realidade, como uma desconstrução que 
vai além dos reflexos inscritos sobre si, torna possível a ressignificação do olhar 
crítico, a partir de uma análise do cotidiano escolar interferido pela sedução visual. 

Dessa forma, o estudo tornou possível a visualização da importância do que 
ainda há para produzir, pois o masculino e suas manifestações visuais mostram-se 
como campo bastante rico para a pesquisa e para o estudo sobre a infância contem-
porânea. O próximo passo de estudo é focalizar as imagens do personagem Ben 10 
e produzir escritos sobre as análises diárias de como essas imagens produzem o 
masculino infantil numa crescente indústria imagética de representações.
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Resumo
Este artigo analisa o papel dos blogs de moda na difusão e assimilação de có-
digos visuais enquanto fenômeno que colabora para a constante recriação das 
identidades na atualidade, levando em consideração possíveis relações existen-
tes entre identidade, consumo, moda e a rede mundial de computadores.

Palavras-chave: Blogs, moda, identidade, consumo

Abstract
This article examines the role of blogs on fashion diffusion and assimilation of 
visual codes as a phenomenon that contributes to the constant re-creation of 
identities in today’s world, taking into account possible relationships between 
identity, consumption, fashion and the world wide web.

Keywords: Blogs, fashion, identity, consumption

1. Introdução

Diante da abundância de informações recebidas através de fontes visuais 
na atualidade, fenômeno que possui na rede mundial de computadores um de 
seus principais pilares, este artigo se propõe à análise de possíveis relações en-
tre a assimilação e decodificação das imagens através dos blogs que lidam com 
conteúdos de moda, buscando explicitar aspectos desta modalidade de comuni-
cação que possibilitem aos indivíduos absorver, reformular, compartilhar e vali-
dar os códigos visuais contidos nas propostas correntes de uso da indumentária 
enquanto ferramenta de exteriorização da identidade. 

A partir desta atitude reflexiva a respeito do que vestir e como fazê-lo, os 
blogs de moda acabam também por transformar o ato de consumir num gesto 
que denota senso crítico, priorizando a subjetividade do indivíduo e se distan-
ciando de uma atitude alienada; não obstante, o mundo da moda possui também 
uma finalidade lucrativa e, diante disso, este texto busca também observar como 
se equilibram a necessidade do indivíduo de usufruir da liberdade de escolha e 
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a finalidade lucrativa inerente à moda. A intenção do texto é discorrer a respeito 
dessa interação de modo a tornar visíveis nuances e criar possibilidades para 
um aprofundamento do assunto em estudos posteriores.

2. Imagens e identidade

 No mundo globalizado, o indivíduo encontra-se imerso numa grande 
quantidade de fontes de informação, sendo grande parte destas difundidas atra-
vés das imagens. Essas fontes visuais alcançam as pessoas de forma rápida e 
fluida, levando-as a absorver uma enormidade de conteúdos repletos de códigos 
a serem absorvidos pelos indivíduos, que lhes atribuem variados sentidos. Uma 
vez que as imagens podem ser dissecadas e conhecidas, possibilitando a for-
mação de uma teia dinâmica de significados, lida-se aqui com o termo imagem 
complexa, como proposto por Català, no qual:

Nos encontramos, por lo tanto, ante una eclosión del movimiento: movi-
miento de las imágenes, tanto interna como externamente, movimiento 
de la mirada dentro de la imagen y entre las imágenes, movimiento de la 
cognición através de cadenas de significados (Català, 2005, p. 47).

A imagem não é mais simplesmente algo que os olhos podem alcançar (no 
monitor do computador, no cinema ou nos outdoors, entre outros), mas também 
o que se compreende a partir deste ato. Esta imagem é prenhe de conteúdos 
que se comunicam com o leitor, permitindo que este possa extrair relações, con-
clusões, enfim, processar interiormente as imagens pelo processo cognitivo e 
fornecer a estas possíveis valores e sentidos.

Sendo assim, a profusão das informações visuais enquanto fenômeno glo-
bal difunde imagens a partir das quais o indivíduo pode construir para si uma 
identidade, agregando interpretações e adaptações das imagens que vê e segun-
do aquilo que considerar mais apropriado. Esta identidade já não é algo estático, 
que se possa elaborar ou compor de forma definitiva:

as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidade e fragmen-
tando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. 
A assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um pro-
cesso mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e 
processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros 
de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 
mundo social. (HALL, 1997, p.7)
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 A todo instante o ser humano recebe novas informações, não apenas 
visuais, mas também sonoras ou em forma de texto escrito, que continuam a 
alimentar este movimento ininterrupto de reedificação da identidade, seja com-
plementando-a segundo parâmetros já adotados de acordo com as preferências 
pessoais, seja modificando-a a partir de informações novas que exijam uma re-
leitura e reformulação do que o indivíduo tenha incorporado até então.

Esta mutabilidade da identidade é intrínseca à lógica do mundo atual, pau-
tado pela efemeridade do consumo, que exige a necessidade incessante de atu-
alização e no qual a obsolescência das informações e produtos é extremamente 
rápida: aquele que não se mantiver a par das novidades acaba por tornar-se um 
tanto anacrônico. Assim, o indivíduo é, ao mesmo tempo, receptor e difusor da 
novidade: processa as informações contidas nas imagens e as repassa ao meio 
em que está inserido conforme sua interpretação.

A internet, última fronteira da comunicação global, difunde um sem-nú-
mero de informações visuais que são incessantemente reinterpretadas e reava-
liadas por seus receptores: 

é porque somos incessantemente forçados a torcer e moldar as nossas 
identidades, sem ser permitido que nos fixemos a uma delas, mesmo 
querendo, que instrumentos eletrônicos para fazer exatamente isso nos 
são acessíveis e tendem a ser entusiasticamente adotados por milhões. 
(BAUMAN, 2005, p.97).

Logo, a comunicação virtual está inserida nas modalidades de perpetua-
ção e proliferação das informações visuais. A partir da rede mundial de computa-
dores, os meios de comunicação como jornais e revistas e as empresas dos mais 
variados ramos encontram uma maneira de se comunicar mais diretamente com 
o seu consumidor. A rede também permite que os próprios indivíduos usufru-
am da oportunidade de expressar suas opiniões e assim entrar em contato com 
outros que tenham opiniões semelhantes, o que pode ser visto como uma cons-
trução conjunta de aspectos das identidades individuais. 

3. Blogs de moda e assimilação de códigos visuais

Uma das modalidades de comunicação via internet mais comum hoje são 
os blogs. Surgidos como um equivalente virtual do tradicional diário pessoal, os 
blogs hoje atendem às mais diversas intenções, sendo que muitos deles funcio-
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nam como difusores para a publicidade de produtos e serviços. Através deles, 
as pessoas que acessam a rede podem expressar opiniões e compartilhar infor-
mações; a pluralidade de vozes atende ao propósito da construção identitária no 
sentido de validar ou não um código visual a partir da concordância ou discor-
dância entre autores e leitores; é uma troca de experiências pautada pela identi-
ficação com o tema e a assiduidade das postagens. 

Importa ressaltar que, vinculando-se ou não a alguma prática comercial, 
um blog geralmente tem seu sucesso definido pela autenticidade do conteúdo, 
enquanto exteriorização da persona de seu autor, como nos explica Gillmor: 

O que os melhores blogs individuais tendem a partilhar é a autenticida-
de – são peças claras, escritas por seres humanos, imbuídas de legítima 
paixão humana. (Gillmor, 2004, p. 47) 

Os blogs de moda podem incluir-se nas duas categorias: muitos surgiram 
como experiência pessoal e evoluíram para uma proposta mais comercial, divulgan-
do produtos através de propaganda, promoções e sorteios, possuindo como caracte-
rística marcante o fato de gerarem receita. Outros preservam o caráter pessoal, tendo 
talvez uma tímida publicidade em suas laterais que, contudo, não chega a ocupar 
grande destaque: a intenção e o conteúdo do blog é principalmente expor o ponto de 
vista de seu autor, seja ele pessoal ou profissional, ou ainda ambos. Diante disso, os 
blogs de moda possuem cada vez mais importância na difusão e aceitação dos pro-
dutos da moda e, mais importante aqui, na interpretação das imagens que exibem.

A moda é vista como uma das principais maneiras de expressão da iden-
tidade. As pessoas estão em contato com a moda todos os dias e, através dos 
códigos contidos nas roupas, sapatos e acessórios, os indivíduos – independen-
temente de pertencerem ou não a uma tribo – forjam para si uma imagem corres-
pondente à sua personalidade e às suas experiências interiores face ao mundo:

É a moda que exibe, por meio de signos mutantes, a corporificação, a 
externalização performática de subjetividades fragmentadas, sem con-
tornos fixos, movediças, escorregadias, mutáveis, flutuantes, voláteis. 
Em razão disso, a moda se constitui em laboratório privilegiado para o 
exame das subjetividades em trânsito. (Santaella, 2004, p.99)

 Esta imagem complexa e mutável, o look do cotidiano, serve também 
para que cada pessoa proponha à sociedade uma visão de si; ou seja, serve tanto 
para se identificar, enquanto necessidade pessoal, quanto para ser identificado, 
enquanto experiência social. A identidade é fluida e isso pode ser externalizado 
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através da vestimenta; a roupa diz ao mundo quem é aquela pessoa, portanto, 
compor um visual ou guarda-roupas, criar para si um estilo próprio é algo que se 
faz a partir de certas considerações, tornando o ato de consumir algo um tanto 
distante de uma atitude alienada e irrefletida.

4. Moda, consumo e identidade – a necessidade de usufruir 
da liberdade de escolha

A ideia corrente é que desfruta-se de uma liberdade sem limites nos dias 
atuais. A individualidade dispõe de muitas informações através dos recursos 
midiáticos para atender à sua necessidade de reafirmação constante através re-
formulação da imagem que as pessoas tem de si.

Uma verdadeira folia de referências visuais está dispersa por todos os ve-
ículos de comunicação e, quando se fala de moda, a internet é onde as pessoas 
podem acessar rapidamente todas as novidades que poderão ser vistas nas ruas 
de forma simultânea. As tendências são rapidamente assimiladas pelos inter-
nautas que acompanham blogs mostrando, em meio a uma grande diversidade 
de códigos visuais, vários aspectos comuns a cada estilo que serão incorporados 
por aqueles que com eles se identifiquem. 

Contudo, importa perceber que, mesmo diante de tanta liberdade para 
escolher, a moda obedece também a uma hierarquia, a um sistema de poder que 
a sustenta. Na conhecida obra O Império do Efêmero, Gilles Lipovetsky expõe 
a estrutura inicial de funcionamento da moda moderna que, apesar das muitas 
transformações ocorridas desde o momento histórico descrito pelo autor (início 
do século XX) até a atualidade, ainda se mostra uma visão pertinente: 

Os profissionais estrangeiros compram os modelos de sua escolha com o 
direito de reproduzi-los no mais das vezes em grande série em seus países 
(...) assim, muito rapidamente, em algumas semanas, a clientela estrangeira 
podia vestir-se na última moda da Alta Costura a preços acessíveis ou até 
muito baixos, segundo a categoria de confecção. (...) Instalou-se uma (...) 
renovação imperativa operada com data fixa por um grupo especializado. 
A moda moderna, (...) sob a égide luxuosa da Alta Costura, aparece assim 
como a primeira manifestação de um consumo de massa, homogêneo, es-
tandardizado, indiferente às fronteiras. (LIPOVETSKY, 2008, p. 73-74)

As criações das passarelas lançam propostas duas vezes ao ano, muitas ve-
zes confirmando tendências que já se insinuavam em meio aos profissionais de 
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moda de acordo com o contexto visual latente, mas também antecipando novas pro-
postas para o vestuário; essas propostas englobam todo o processo criativo: desde 
a modelagem das peças, as cores e os acessórios que se encaixam perfeitamente a 
elas até a postura necessária para se envergar esta ou aquela peça (por isso algumas 
modelos causam tanta comoção e transformam-se em ícones de estilo).

Mal terminam as temporadas, tudo o que foi criado já é disseminado através 
da rede e outros meios de comunicação, é analisado e dissecado por jornalistas e 
blogueiros; velozmente as versões genéricas estão nas araras das lojas de departa-
mentos, nas vitrines das marcas menos famosas, nas feirinhas que revendem os 
produtos das pequenas empresas de confecção. Todos podem dispor da variedade 
de ofertas conforme seu poder aquisitivo e como acharem mais coerente. A noção 
atual de identidade depende deste movimento de regeneração contínua:

o tédio é visto como uma ameaça porque destroi pouco a pouco nosso 
senso de identidade (...) por isso é constante a nossa necessidade de 
novos estímulos. (...) Daí a importância da moda – como mecanismo de 
introdução regular e controlada de “novos” produtos – , assim como o 
fato de os consumidores ficarem mesmo tentados a fazer, regularmente, 
mudanças significativas em suas identidades. (CAMPBELL, 2006, p.58)

Ao consumir moda, o indivíduo exercita a reformulação de sua identida-
de, tornando visível, através dos significados atribuídos às peças de sua indu-
mentária, sua experiência interior. Em suma, vestir-se é uma forma de tornar pú-
blica a subjetividade de cada um, de materializar os sentimentos. A validação das 
imagens, a aceitação dos códigos a serem consumidos está diretamente ligada 
ao significado que as pessoas decidem atribuir a estes. Assim, moda, consumo e 
identidade estão intimamente ligados:

a proliferação de escolhas, característica da sociedade consumidora moder-
na, é essencial para que venhamos a descobrir quem somos. (...) A atividade de 
consumir pode ser considerada um caminho vital e necessário para o autoconhe-
cimento, ao mesmo tempo que o mercado começa a se tornar indispensável para 
o processo de descoberta de quem realmente somos. (CAMPBELL. 2006, p.52) 

 Com a oportunidade de vestir o que quiser o consumidor é instigado a 
escolher, a se atualizar, a usufruir da liberdade de escolha em nome de uma nova 
versão de sua identidade, traduzida através dos códigos da moda. Todavia, essa 
livre autoexpressão é relativa: os códigos visuais podem ser manipulados à exaus-
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tão em inúmeras combinações, mas respeitam a um julgamento ditado vertical-
mente pelos desfiles das semanas de moda e as revistas especializadas, logo:

a cultura midiática é (...) esse lugar ambíguo, que tanto permite ampliar a 
margem de possibilidades para que os indivíduos construam suas subje-
tividades, quanto se presta às estratégias de legitimação do po der hege-
mônico. (ENNE, 2006, p.28)

 Este paradoxo explicita também uma faceta dialética entre o consumo e a 
experiência estética da moda enquanto exteriorização da subjetividade: se exis-
tem profissionais e empresas com o poder de lançar propostas visuais e códigos 
de vestimenta que são absorvidos por grande parte dos grupos sociais, também 
é fato que a indústria da moda depende de seus consumidores – ela não sobre-
viveria sem a vontade de consumir que é parte do processo de reformulação 
identitária incessante. 

Os dois pólos se estimulam mutuamente: a necessidade de consumir não 
é automatizada ou alienada, é fruto de uma ponderação acerca da maneira mais 
coerente de tornar visível aquilo que se pensa e sente na relação entre o indivíduo 
e o mundo: os estilistas e revistas de moda, para ter sucesso em seus propósitos, 
devem pressentir o que a coletividade deseja, o que vem a calhar no momento; é 
imprescindível que sua percepção seja capaz de captar as vontades dos consumi-
dores, aquilo que mais se adequa ao estilo e ao ritmo de suas vidas e seu cotidiano.

5. O blog de Ana Clara Garmendia

No blog da fotógrafa e jornalista brasileira radicada em Paris, Ana Clara 
Garmendia – http://anaclaragarmendia.blogspot.com – que servirá de exemplo a 
ser analisado – a profissional relata suas impressões sobre moda a partir de sua 
rotina de trabalho como fotógrafa, cobrindo os desfiles das temporadas parisien-
ses de moda e colaborando com diversas revistas, jornais e sites. No blog expõe 
também suas opiniões a respeito do uso que se faz dos códigos visuais da moda 
a partir da chamada moda de rua ou street style, isto é, como as pessoas estão 
absorvendo as propostas das marcas e transformando-as em moda cotidiana. 

O blog de Ana Clara Garmendia é um ótimo exemplo de blog pessoal que 
alcançou boa visibilidade no ciberespaço, contando com cerca de 450 seguido-
res. Isso se deve ao fato de que a fotógrafa e jornalista posta diretamente de 
Paris suas imagens e textos com comentários, oferecendo acesso direto aos se-
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guidores às maneiras de lidar com os códigos visuais da moda praticadas pelos 
habitantes de um de seus epicentros mundiais; ela comenta também as mais 
influentes publicações de moda e isso envolve os profissionais ligados a estas. 

Trata-se de um conteúdo autêntico, elaborado pela própria autora do blog 
e, portanto, longe do simples repasse de informações; o maior guia da autora é 
sua experiência e percepção de moda, reforçando a ideia de que a internet é um 
espaço ambíguo, no qual os negócios da moda estão presentes com sua intenção 
lucrativa, porém, a legitimação dos sentidos expressos nos produtos está sujeita 
à avaliação dos internautas a partir do compartilhamento e debate a respeito dos 
dados que recebem.

Através de correio eletrônico, propus à blogueira a seguinte questão: “Por 
quais motivos você mantém um blog?” ao que ela respondeu da seguinte forma 
(algumas palavras grifadas por este autor): 

(...) tenho meu blog desde 2006. (...) Comecei a escrevê-lo para ter um 
contato mais direto com meus leitores, sem limites de espaço. Venho de 
uma escola de jornalismo de jornal impresso, onde muitas vezes temos 
que cortar coisas importantes que queremos falar e mostrar. (...) O blog 
é também um exercício mental, onde uma profissional como eu tem que 
testar seu nível de conhecimento e de pressentimento. Não faço um blog 
simplesmente para repassar notícias que leio em outros lugares. Eu as 
crio, descubro tendências e isso é o valor fundamental que um blog de 
moda tem que ter hoje: produzir quase que a totalidade de seu conteúdo. 
E, para terminar, o maior motivo: mantenho meu blog por amar escrever, 
fotografar e saber que o que eu vivo e aprendo pode ser compartilhado 
com milhares de pessoas que não tem a mesma chance que eu de exercer 
a profissão de jornalista internacional de moda na sua integralidade.

Como é possível perceber, a resposta da profissional reforça o pensamen-
to de que os blogs de moda possuem essa capacidade de contribuir para a troca 
de experiências e pontos de vista a partir da interação entre autores e leitores. 
O que cativa em seu blog é a oportunidade de acessar a informação a partir de 
um contato direto com uma profissional que observa e participa da efusiva cria-
tividade de um dos pólos mundiais da moda e possui uma visão muito própria 
e bastante coerente sobre como os códigos visuais estão sendo articulados em 
prol da constante reafirmação das identidades dos indivíduos nas ruas. 

Importa ressaltar nesta resposta o emprego do termo “pressentimento”: 
como observadora astuta, Garmendia compartilha em seu blog imagens que cap-
tam sutilezas expressas no uso das roupas enquanto códigos visuais; ela busca 
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perceber para que direções a moda pode tender. A experiência de manter um 
blog também proporciona ao seu autor um retorno por parte dos leitores que 
emitem opiniões nos comentários, o que contribui para a validação do conteúdo 
e o compartilhamento de opiniões.

Numa postagem datada de outubro de 2007, um leitor não identificado 
deixou o seguinte comentário:

Adoro as suas impressões, desde a Semana de Paris até um anônimo 
fora das passarelas. Sensibilidade, inteligência e carisma na hora de in-
terpretar e comentar moda são essenciais e você prova isso como nin-
guém. É sempre um grande prazer acompanhar as “últimas” aqui.

Suas fotografias e textos exemplificam muito do que foi dito anteriormen-
te; é possível observar como as pessoas combinam as marcas em prol de sua 
satisfação pessoal, de uma expressão de si mesmas; os looks mais acertados 
para a jornalista são os que priorizam o próprio indivíduo e não a etiqueta da 
roupa; as propostas das marcas são transformadas e absorvidas pelas pessoas 
nas ruas. É claro que isto também convive com tendências mais abrangentes, 
que acabam tornando-se consenso entre consumidores, mas o que fica explícito 
é a atitude dinâmica de poder ou não usar o que todo mundo está usando, mas 
sempre de uma maneira própria, pessoal.

A questão do consumo inteligente, enquanto possibilidade de exibir a per-
sonalidade de cada pessoa é nitidamente valorizada. Para enfatizar, observe-se 
que, para acompanhar a imagem 01, postada em 15 de março deste ano, a blo-
gueira inseriu o seguinte texto:

Muita gente acha difícil ousar, mixar, mesclar, transgredir regras, mas o 
fato é que, quando vejo uma imagem assim, penso como é sem graça uma 
produção onde não existe o toque pessoal (...). A cada temporada apren-
do mais e mais, sobretudo quando vejo pessoas vivendo suas roupas. A 
moda ensaiada, vendida pronta pela grifes, não me interessa mais. O que 
eu quero é ver como juntar peças de marcas variadas e com elas inventar 
novos capítulos. Uniformes não me seduzem. Os códigos sim.

Com relação ao poder de incitar ao consumo – não exatamente de um pro-
duto específico, mas de uma proposta – exercido por um profissional da moda que 
ocupe uma posição de destaque mundial, isto pode ser ilustrado pela imagem 02, 
feita por Garmendia, da editora-chefe da revista Vogue Paris – Carine Roitfeld – e 
postada no blog em 19 de março deste ano, acompanhada do seguinte comentário:
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Para tirar dúvidas sobre o poder de Carine Roitfeld: ela realmente manda 
na moda e não precisa copiar nada de ninguém, pois é dela que o povo 
tira as maiores tendências. A editora-chefe da Vogue Paris começou a 
usar as peças militares, os cáquis, há mais de seis meses atrás... E agora 
é essa caquimania total! 

Diante disso, acredita-se que este blog reforça, através de um exemplo 
real, o que foi afirmado nas páginas anteriores. A moda através da internet, ainda 
que dotada de uma faceta pertencente à macroestrutura capitalista que vise ao 
comércio de produtos e capaz de influenciar as escolhas individuais, é atividade 
humana criativa que age também no sentido de favorecer o mutável e incessante 
exercício de implementação das identidades, reforçando o ato de consumir moda 
como revelador a respeito do ser, desvinculando-se de concepções que o consi-
derem uma atitude alienada. 

Imagem 01. Foto: Ana Clara Garmendia. Disponível em: 
http://anaclaragarmendia.blogspot.com/2010/03/ann-
-demeulemeester-paris-fashion-week.html

Imagem 02. Foto: Ana Clara Garmendia. Disponível em: http://anaclaragarmen-
dia.blogspot.com/2010/03/alexander-mcqueen-carine-roitfeld-jane.html
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6. Considerações finais

Os blogs de moda desempenham importante função nas transformações das 
identidades individuais. Através deles, usuários da internet acessam conteúdos de 
maneira veloz e a interação entre autores e seguidores dos blogs proporciona a vali-
dação dos códigos visuais expressos nas roupas e outros produtos da moda. 

Vestir-se é uma atitude que não obedece a uma lógica unilateral; apesar da 
moda moderna fazer uso do poder de convencimento de ferramentas e agentes 
como a publicidade ou os editores e jornalistas de moda, o que pode ser percebido é 
que a vontade de consumir não brota unicamente desta via de acesso aos produtos. 
Comprar presume empatia do consumidor pelo produto: a camiseta, o tênis ou a 
calça é adquirida para preencher uma necessidade de expressão interna do indiví-
duo. As pessoas consomem moda para tornar exterior aquilo que pensam e sentem 
diante do mundo; a moda proporciona ao indivíduo demonstrar que é. 

O consumo enquanto atividade expressiva é um fenômeno que preza a 
pluralidade e a proliferação de possibilidades em consonância com as atuais 
formas interativas de desenvolvimento que o ser humano pratica. Ao final, o que 
parece prevalecer é que a necessidade e vontade de tornar visível a subjetividade 
do indivíduo não é algo que possa ser subestimado, tendo em vista que, sem o 
impulso interior de traduzir em códigos visuais as mutáveis nuances da identi-
dade, o ato de comprar restaria despido de qualquer sentido – o que não seria 
interessante a ninguém.
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Resumo
Este texto passeia por inquietações que permearam três dissertações de mestrado 
em Cultura Visual na Faculdade de Artes Visuais/UFG. Na primeira parte, cada 
pesquisador/a expõe as abordagens escolhidas - margens, ensaios e dobras - que 
agenciaram as pesquisas como espaço privilegiado para tramas inventivas e reor-
denações a partir dos mirantes de investigadores/as. Em seguida, são abordadas 
direções multifocais percorridas e encontros com profanações que nos instigaram 
a reutilizar alguns processos rigorosos sugeridos pela estrutura acadêmica, na 
tentativa de brincar com eles. Na terceira parte lidamos com inscrição do sensível 
e relato do tato.

Palavras-chave: processos investigativos, rizoma, profanação.

Abstract
This text rides by concerns that permeated three dissertations in Visual Culture 
at the School of Visual Arts/ UFG. In the first part, each researcher exposes the 
approaches chosen - margins, testing and folds - that agenceraient the research 
as a privileged space for inventive plots and realignments from the viewpoints of 
researchers. Then, we discuss about directions multifocal that we have traveled 
and met with profanity that inspired us to reuse some rigorous processes sug-
gested by academic formant  in an attempt to play with them. In the third part we 
deal with registration of sensitive and report of touch.

Keywords: investigative processes, rhizome, profanation.

Este trabalho escrito a seis mãos e “cheio de dedos” é sobre o modo como 
abordamos e apresentamos nossas dissertações no mestrado em Cultura Visual 
na Faculdade de Artes Visuais/UFG. Iniciamos a escritura deste artigo a partir 
de conversas que trocamos sobre os processos e escolhas que permearam as 
investigações e os caminhos que cada um/a trilhou. Observamos algumas con-
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vergências em nossos trabalhos que tocavam em modos de fazer que de algum 
jeito soavam dissonantes aos pressupostos acadêmicos. Estes ruídos surgiram 
para cada um/a em momentos diferentes do percurso, mas alguns cruzamentos 
foram percebidos nos três processos: os inícios não suspeitavam sobre os fins. 
Os meios se moviam, mas para onde? E os finais pareciam não ter apetites para 
pontuações trancadas. As dúvidas dançavam: como propor entradas/saídas e 
faces visíveis da pesquisa de maneira que dialogasse com o processo percorrido 
e bordasse agenciamentos com o conjunto de crenças, pensamentos e senti-
mentos que cada investigador/a nutria em relação ao mundo, sua compreensão 
e suas possibilidades de estudos?

“Feito menino do interior, percorri as margens do rio de minha cidade 
natal e de lá apresentei possíveis cruzamentos entre oralidade, imagem e escrita 
naquilo que chamei de escrituragem. Em minha dissertação a idéia de escrita em 
camadas, misturando textos e imagens, sugeriu a ampliação do universo estético 
a partir da investigação de estratégias de pesquisa que aglutinassem a experiên-
cia acumulada por meus diferentes papéis como artista, designer e pesquisador. 
Uma espécie de cruzamento onde fragmentações e re-elaborações metodológi-
cas criassem espaços de saberes, unindo minhas memórias, histórias e dese-
nhos para revelar experiências em torno de imagens. Vi, ouvi, pensei, desenhei, 
imaginei, escrevi e re-escrevi em qualquer restinho de papel, apreendendo as 

WOLNEY F. DE OLIVEIRA. Histórias com Dona Prizulina - da beira do fogão à cultura visual. 
Goiânia: dissertação de mestrado em Cultura Visual. Faculdade de Artes Visuais/UFG, 2009.



1609

Sessão de 
Artigos

(GT3)
Culturas da Imagem 
e Processos 
de Mediação

idéias e carregando comigo o mínimo delas para que me ajudassem na escritura 
da experiência. Dessa forma, várias camadas de informações provenientes da 
oralidade e das imagens foram sobrepostas e interagiram em sua composição, 
em sua construção de sentidos. Esse movimento propôs, simultaneamente, a 
defesa de um espaço de exceção, expresso pela margem, e a inserção no entrelu-
gar indicado pela referência a uma terceira margem (ROSA, 2001). Situar-me na 
terceira margem, significou, portanto, “estar entre” duas áreas, em meio a um rio 
de conexões. Ora mergulhando, ora na superfície percebi que é muito comum a 
demarcação de uma fronteira entre os campos da imagem e da escrita, mesmo 
que, por vezes, a imagem seja tão contundente como a palavra e vice-versa. E 
mesmo em nome da igualdade, o que acaba prevalecendo é a diferença. Meu es-
forço em trançar imagem e escrita em camadas flutuantes não diluiu esta frontei-
ra, mas pelo menos tentou movê-la, estabelecendo possibilidades de travessias. 
Em minha pesquisa, não foi preciso escolher entre uma margem e outra, pois 
houve espaços intermediários onde foi possível habitar.”

“Pedi licença, limpei os sapatos, agucei os sentidos e entrei em casas de 
bricoladores para desenvolver minha pesquisa. Bricoladores, neste contexto, 
são pessoas que criam suas moradas com as próprias mãos e pensamentos, uti-
lizando materiais fragmentários achados, recolhidos, desviados de suas funções 

LAILA B. DA ROCHA LODDI. 
Casa de bricolador(a): cartografias de bricolagens. Goiânia: dissertação de mestrado em 
Cultura Visual. Faculdade de Artes Visuais/UFG, 2010.
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originais, lidando diretamente com o acaso e o imprevisto. O modo de operar 
enviesado e criativo da bricolagem (pinçado em LÉVI-STRAUSS, 1970) difere do 
projeto pré-concebido, com começo meio e fim. Ao me identificar também como 
bricoladora – ajuntando caquinhos teóricos, visuais, perceptivos, de procedên-
-cias variadas - fui me aproximando da noção de cartografia (ROLNIK, 2006), 
mordiscando o aperitivo deleuzo-guattariano que dá fome de devires e intensida-
des. A cartografia é o mapeamento da paisagem em suas transformações, e o(a) 
cartógrafo(a) é como um(a) antropófago(a), que se alimenta em fontes diversas 
para mergulhar na geografia dos afetos. Respigadora, visitei casas muito diferen-
tes das que eu já projetei ou morei; e entrevistei construtores bricoladores cujas 
falas revelam produções de subjetividades. Das falas, visualidades e conceitos 
cartografados durante a pesquisa emerge a potência própria do movimento, des-
te estado ativo de processo, de gerúndio. Inspiração para uma escritura de dis-
sertação composta por ensaios articulados, que vazam e se comunicam. Como 
no rizoma, onde há múltiplas entradas e conexões, a dissertação busca articu-
lar blocos que dialogam entre si, criando ramificações e deslocamentos. O re-
ferencial teórico percorre os ensaios, desenhando cruzamentos entre imagens, 
processos, lugares, sentidos. Ensaiando arranjos cartográficos, experimento a 
imagem para além da função ilustrativa, sobrepondo falas e olhares, compondo 
mapas com fragmentos catados por mim.”

ROSILANDES C.MARTINS
Desfiando Terezas e bordando Bicudas - a menina no quintal e as dobras do seu bornal. Goiânia: 
dissertação de mestrado em Cultura Visual. Faculdade de Artes Visuais/UFG, 2010.
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“Tramas de sentidos invisíveis se enlearam e se agregaram a sutilezas, for-
mando texturas de um patchwork sensível, na pesquisa que realizei. Conto sobre 
o tempo passado no quintal, como espaço para experiência e caminhos a percor-
rer entre o cuidado, o precário e o cotidiano dos saberes e fazeres. Essas imagens, 
sensações e percepções incluem as horas vividas próximas da máquina de costu-
ra da mãe, lugares que eu fabricava brinquedos e pensamentos sobre retalhos de 
tecidos, bordados, arabescos de flores, pés das pessoas, corpos de santos, enfeites 
de almanaque e ornamentos de calendário. Parti deste repertório de lembranças 
de infância e experiências estéticas para abordar as narrativas orais de Tereza Bi-
cuda, figura proveniente de um conjunto de narrativas que circulam desde a época 
colonial até os dias atuais na região do Brasil Central. Seguindo pelos labirintos 
da investigação, dancei perto de desejos e hesitações. Passei por encontros com o 
encantado e também fui habitada por impermanências e desencantos. Caminhei 
pelas “dobras” ouvindo o sussurro da noção de “dobra barroca” (DELEUZE, 1991), 
entendida como traço definidor e conceito operatório do barroco que conquista 
autonomia de signo de ruptura com o espaço da renascença como estilo de época. 
Esta noção ajuda na elaboração de abordagens escapantes de linearidade, crono-
logia e “limites históricos”. Com potencial de serem reconhecidas no modelo têxtil 
da vestimenta na pintura, as dobras “dilatadas” desta vestimenta barroca saem 
do quadro, e, distendidas, ganham autonomia, amplitude e tridimensionalidade. 
Estes conceitos circulantes estiveram pulverizados também no processo da confi-
guração imagética da investigação. Inseri papéis de embrulho e estampados para a 
impressão, as páginas sustentam dobras e a dissertação vem dentro de um bornal 
de tecido com pontos, bordados, costuras e burundangas.”

As três pesquisas apresentaram desejos de gambiarras conectivas e rizomá-
ticas. Nossas dimensões desejantes, na esfera da ética e da estética, nos moveram, 
não por acaso, para estas escolhas de urdimentos de investigação. Elas circulavam 
na vontade de “escutar” o que a pesquisa pedia e daí avançar em trilhas para apre-
sentar exemplos de experiências com imagens. “De maneira geral, a escrita educa-
cional é muito pouco inspiradora. Nossa nova tentativa é escrever diferente. Acredi-
to que pensar diferente implica em escrever diferente”. (SILVA, 2004, p. 85).

O “estilo” na escrita, para Silva (2004), em seus estudos sobre multiplicidade, 
serve para submeter a língua a um processo de variação contínua. A escrita liga es-
tilo, pensamento, política e vida, portanto, “escreve-se com estilo, para devir” (SILVA, 
2004, p. 46). Nos processos dos saberes, fazeres e prazeres das pesquisas, a escrita 
emergiu como exercício para “vir a ser” e “existir”, para se inventar e reinventar. 
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Escritura que não se fixa no texto com palavras e pula para outras conexões e dis-
solvências com imagens, narrativas, memórias, histórias pessoais. 

Riscos enviesados em tramas inventivas

- “Para que tudo isso?”
- “Isso é só pra impressionar a banca de defesa!”

- “Uau! Que coisa bonita! Deve ter sido uma trabalheira”
- “E pode fazer assim? A universidade aceita?”

- “Lá na minha faculdade isso não seria considerado pesquisa”
- “Então, este programa orienta para fazer pesquisa assim?”

As falas e expressões de espanto, dúvida e até rechaço diante de nossas 
dissertações mostram como diferentes elaborações são postas à prova a partir 
de uma concepção enrijecida sobre o processo e a forma como deve se configu-
rar uma dissertação de mestrado. Sob esta perspectiva, observamos que o saber 
é encarado como depósito enciclopédico, na medida em que ele ocupa apenas 
um ponto fixo ficando encapsulado apenas nos discursos de autoridade acadê-
mica. Os postulados desta autoridade estão atrelados a um conceito positivista 
de cientificidade, pois trazem embutidos em suas proposições o paradigma tra-
dicional do texto escrito (em terceira pessoa e dentro da forma tradicional das 
regras da ABNT) como única fonte geradora de conhecimento, domesticando e 
orientando o olhar de quem faz, apenas pelos paradigmas teóricos.

Sulcados/as pela linha reta e precisa destes paradigmas, vagamos em busca 
de possíveis brechas deixadas pelos impasses pedagógicos para riscar as diagonais 
que atravessam nossos desejos inquietos e duvidantes. Para tanto, foi preciso enca-
rar o risco de se expor, de [ar]riscar. Risco é uma palavra que nos cartografou por-
que nos posicionou em uma zona de desconforto, uma vez que havia a possibilidade 
de não acertarmos. Só avançamos nas pesquisas quando passamos a entender o 
risco como potência e não como fragilidade diante das seguintes questões:

• Qual o papel das imagens e visualidades dentro do exercício dissertativo 
de uma pós-graduação em Cultura Visual? 

• Como apresentar, sob o rigor acadêmico, nosso conhecimento que é, 
primordialmente, imagético? 
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• Que tipo de escrita propõe uma coerente apresentação das novas for-
mas de ver e fazer? 

• Como este(s) processo(s) se converte(m) em reflexões acerca do saber/
fazer acadêmico? 

Os ideais de cientificidade que, no início do século XX, fizeram as ciências hu-
manas enrijeceram-se no sentido de caber nos moldes das ciências exatas, começam 
a mudar de rumo. A flexibilidade de abordagem defendida pelos estudos culturais nos 
permitiu adotar uma pluralidade de recursos a fim de contemplar as necessidades de 
nossas pesquisas. Os tempos são outros e frente às variadas realidades vem desen-
volvendo-se um jeito complexo de olhar onde não parecem caber mais definições e 
classificações dominantes. Tudo é relativizado em um movimento que abre várias 
possibilidades de leitura dos fenômenos sociais que se multiplicam (LEITE, 1995). 

“O que antes estava marcado por formas firmes e rígidas de uma geo-
metria eurocêntrica agora é a imagem de contornos mutáveis do fluxo e 
da transformação química, à medida que as margens deslocam-se para o 
centro e o centro em direção às margens” (DENZIN, 2006, p. 405).

Esse movimento movediço, 
apresentado a nós pela academia, e 
mais especificamente pelo Programa 
de Pós-Graduação em Cultura Visual 
da UFG, fez escorregar algumas incon-
gruências e trouxe à tona diferenças e 
contradições com as quais precisamos 
lidar no cotidiano universitário. Talvez 
a maior delas tenha sido gerada pelo 
conceito de multiplicidade que propôs 
uma mudança na estrutura do saber 
que, se antes podia ser compreendi-
da pela imagem de uma árvore - onde 
toda elaboração necessariamente ti-
nha que passar pelo tronco - hoje, se 
configura pela idéia de rizoma. 

Foto: Calu Tegagni
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Suely Rolnik (2006), na esteira de Deleuze, relaciona o conceito de multi-
plicidade a uma imagem pertencente ao campo de estudos deste filósofo:

Ela [a multiplicidade] é como um rizoma, subterrâneo ou aéreo (o das 
samambaias, por exemplo), cuja evolução é feito do que se passa entre a 
planta e o que ela vai encontrando no meio em que se desenvolve – cla-
ridade, umidade, obstáculos, vãos, desvios. Nesse percurso, nada mais 
é fixo, nada mais é origem, nada mais é centro, nada mais é periferia. 
(ROLNIK, 2006, p. 61).

Para Gallo (2008, p. 26), “o paradigma rizomático é regido por seis princí-
pios básicos”:

• Conexão – qualquer ponto de um rizoma pode ser/estar conectado a 
qualquer outro. 

• Heterogeneidade – qualquer conexão é possível. 

• Multiplicidade – não é sujeito nem objeto, mas múltiplo. 

• Ruptura a–significante – não pressupõe hierarquização, é um rascunho, 
um devir. 

• Princípio da cartografia – o rizoma pode ser mapeado, cartografado.

• Princípio da decalcomania – colocar os mapas sobre as cópias, os rizo-
mas sobre as árvores, possibilitando o surgimento de novos territórios.

Mesmo instaurando o discurso de que a contemporaneidade não se en-
contra mais impregnada apenas por sentimentos racionalistas e funcionalistas 
ainda é muito comum depararmos com os dogmas acadêmicos que tendem a 
aplainar os desejos, descolar a experiência da prática e descartar as subjetivi-
dades dos processos de pesquisa instaurando um altar que ostenta a soberania 
absoluta da ciência sobre os sentidos. Para Adauto Novaes (1994, p. 9) “se a reali-
dade é o domínio do impreciso, das sombras e das coisas ocultas”, é preocupan-
te, nos tempos atuais, o que só se pode ser explicado pela tentativa de apagar as 
imperfeições do mundo: “só existe mundo da ordem para quem nunca se dispôs 
a ver”. Diante desta concepção pós-estruturalista refutamos o pensamento cons-
tituído com pretensões universalistas. 
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“A complexidade não está nas coisas, no objeto, mas no olhar que lança-
-mos sobre ele, no olhar do pesquisador, na maneira como o pesquisa-
dor constrói sua trajetória, na sua aproximação com a realidade a ser 
estudada” (MARTINS, 2000, p. 60).

Ao propor diferentes estruturas para nossas pesquisas, deixamos suben-
tendidas, nessa dinâmica, formas de diálogos em que idéias, percepções memó-
rias e experiências particulares se colocam como produto de re-interpretações 
num ato profano à estrutura linear e precisa que a universidade consagra. O 
pertencimento a este universo acadêmico instaura em nós desejos de profanar 
sem separar e cancelar caminhos, mas riscar para fora do prumo e abrir trieiros. 
Essa movimentação vai ressaltando a posição de sujeitos “que se encontram ao 
mesmo tempo dentro e fora do discurso dominante” (VERSIANI, 2005, p. 214). 
Nossa profanação nos instiga a reutilizações dos processos rigorosos na tentati-
va de brincar com eles, segundo a perspectiva apresentada por Agamben

“A profanação implica, por sua vez, uma neutralização daquilo que pro-
fana. Depois de ter sido profanado, o que estava indisponível é separado, 
perde a sua aura e acaba restituído ao uso. [...] A profanação desativa os 
dispositivos do poder e devolve ao uso comum os espaços que ele havia 
confiscado.” (AGAMBEN, 2007, p. 68).

Profanamos no desejo de elaborar estratégias para a construção de olhares e 
procedimentos que nos façam sair do papel de meros/as reprodutores/as de práti-
cas e regras, por vezes vazias de significados, para nos tornar propositores/as críti-
cos/as em um processo de apropriação de outros jeitos possíveis de saber e de fazer. 

“Deixa eu ver!”

Há um gesto muito comum que acompanha nossos modos de ver, quando, 
instintivamente, nossas mãos também avançam em direção àquilo que vemos. 
Naquela vontade de ampliar o olhar pelo tato, dizemos: “Deixa eu ver!”. Parece 
que vemos com mais clareza quando buscamos arrepios, memórias e perfumes. 

“Nos poros a contrair
Nas pétalas do jasmim

Com a brisa que vem roçar
Da outra margem do mar [...]

Na pele, braile pra ler
Na superfície de mim
Milímetros de prazer

Quilômetros de paixão.1

1 Trecho da música “A 
Alma e a Matéria” - Com-
posição: Carlinhos Brown, 
Marisa Monte, Arnaldo 
Antunes.
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Como em uma canção multissensorial, a configuração tridimensional de 
nossas pesquisas buscou estimular outros sentidos embutidos no “ver”. Foi a 
partir destes contextos que nasceu a expectativa de desenvolver trabalhos mais 
livres das estruturas já concebidas. Necessidade de criar linguagens híbridas, 
por vezes múltiplas, para que nelas pudéssemos enxergar e mostrar as frestas 
que se desenhavam na ampliação do olhar. As margens, dobras e ensaios fo-
ram tentativas de potencializar práticas narrativas que supostamente não devem 
depender apenas da escrita. O cuidado com a forma, com a dimensão plástica 
foi também desejo de pesquisar a partir de nossos contextos, nos movendo e 
trançando cruzamentos possíveis entre os diferentes papéis que nos constituem 
artistas-pesquisadores/as-educadores/as. Essas negociações nem sempre cons-
tituem um processo tranquilo, pois pressupõem suor de muito trabalho, é caro 
e, por vezes, nos machuca.

Para Aguirre (2009), desde o som de uma palavra, até o contato com uma 
pele, passando pela cor das folhas, pode servir para dramatizar o sentimento que 
um ser humano tem da sua própria identidade, porque coisas assim podem desem-
penhar em uma vida individual “o papel que os filósofos pensaram que podia ou, 
ao menos, devia ser desempenhado unicamente por coisas que eram universais, 
comuns a todos nós” (p. 179). Para este autor, “todo objeto, ação ou discurso é sus-
ceptível de aliar-se com a biografia de alguém para produzir uma experiência, que 
pode ser estética ou não, mas que em todo o caso, afeta a criação em si” (p. 179).

É possível exercitar a reflexão, a partir do lugar que se ocupa. Não há 
produção de conhecimento que não se enraíze no seu produtor, e esse produtor 
está situado, quer dizer, pertence a um contexto. Enxergar esse contexto como 
potencialidade ao pesquisar revelou uma preocupação com os aspectos meto-
dológicos de nossas dissertações, cuja dimensão epistemológica é definidora de 
suas próprias identidades. Pelas amarrações e gambiarras que engendramos foi 
possível reviver falas, memórias, aglutinar fazeres, estimular e misturar sentidos 
que extrapolam os limites e exigências do texto, naquilo que Schnaidermann 
chama de escuta que olha. “Para escutar o desejo, é preciso transformar o dis-
curso em imagem, é preciso ter uma escuta que olha. [...] Para escutar o signifi-
cante é preciso desenhar a palavra” (SCHNAIDERMANN, 1998, p. 25).

As relações entre as imagens e entre estas e o texto verbal, sua distribui-
ção ao longo do virar das páginas do texto escrito estabelecem um fluxo narra-
tivo que leva adiante, faz viajar para além delas criando novas questões e emba-
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tes, gerando cumplicidades, provocando distanciamentos e, por isso, renovando 
olhares. Em outras palavras, um fazer que se constrói a partir de cruzamentos 
conflitivos e se amplia nos espaços dialógicos.

Fronteiras que nos atravessam, travessias que nos complementam

Nós transitamos por regiões de artistas-pesquisadores/as-educadores/as. 
Falamos de um lugar de fronteira. Fronteira como ponto de vista que une/separa. 
Fronteira como um espaço possível de ser habitado e/ou cruzado. Lugar, ou melhor, 
não-lugar que nos faz mediadores/as entre espaços e tempos variados provocando 
deslocamentos por meio de imbricações culturais interpessoais ou encontros so-
ciais, institucionais incluindo aqui as práticas educativas, pois tencionam acessos, 
geram novos “modos de ver”, produzir, divulgar e legitimar o conhecimento.

Nem sempre estes cruzamentos são isentos de conflitos. Os processos de 
mediação pelos quais passa nossa experiência como atriz, arquiteta e designer 
são desvendados aos poucos. Por vezes, nos vemos encurralados/as pela neces-
sidade de refletir sobre determinadas ações. Por serem, na maioria, intuitivas, 
estas ações exigem de nós um esforço para destrinchá-las e entendê-las por 
outro viés epistemológico. Uma realidade que é constantemente transformada e 
recriada. Esta tarefa se configura num ‘exercício de imaginar’ e isso aproxima re-
alidades variadas num desenho cujo traçado vai revelando um emaranhado com 
diversas vias de acesso. O diálogo entre imaginação e realidade amplia nosso 
olhar sobre o processo de pesquisa, construindo pontes que ligam o imaginário 
à realidade que nos envolve, evitando separações ou concepções binárias e nos 
ajudando no entendimento que razão e emoção não possuem dimensões opos-
tas, mas complementares.

Em nossos caminhos, trilhas e desvios para propor as pesquisas, também 
observamos conexões com o pensamento da multiplicidade. Esta noção não bus-
ca relações de causa e efeito, pois “é por meio da escrita, de um estilo, que sim-
plesmente segue a senda, o sulco [...] agora, como precisamente chegar a isso, é 
uma questão de arte. De experimentação” (SILVA, 2004, p 53). 

Das experimentações pelas quais passamos, uma tríade de elaborações 
conceituais e metodológicas permanecem em nós como desejos de continuações 
em nosso exercício de mediação cotidiana. Pelo conceito de autoetnografia (VER-
SIANI, 2005) há uma sobreposição entre autor/a, objeto e o contexto sociocultural 
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narrados. A noção de sujeito utilizada pressupõe “a complexidade e singularidade 
do self como somatória e acúmulo de múltiplas pertenças e experiências passadas 
decorrentes de sua singular trajetória de identificações com diferentes grupos so-
cioculturais, memórias e tradições” (p. 23). Já o termo bricolagem (KINCHELOE, 
2007) é utilizado no espírito de Claude Lévi-Strauss, em “O pensamento selva-
gem”. A palavra francesa bricoleur descreve um “faz tudo”, que lança mão das 
ferramentas disponíveis para realizar uma tarefa. A bricolagem pode sugerir ele-
mentos inventivos e imaginativos e possui uma lógica pluralista. Em sintonia com 
esse espírito, “é possível escolher a partir de uma série de estruturas ou criar a 
sua própria” (p. 126). Enquanto na cartografia (ROLNIK, 2006) “o cartógrafo é um 
antropófago: vive de expropriar, se apropriar, devorar e desovar. Está sempre bus-
cando elementos/alimentos para compor suas cartografias” (p. 65). Nesta noção 
metodológica, teoria é sempre cartografia e, sendo assim, ela se faz juntamente 
com as paisagens cuja transformação o/a pesquisador/a acompanha.

 Esta tríade de elaborações nos ensina aprender a ouvir com os olhos o 
que dizem nossas mãos na tentativa de instaurar uma tensão entre uniformida-
de e diversidade e recompor gestos invisíveis e práticas subjugadas pela ciência 
moderna. É dançar do nosso jeito em meio a esse balé do poder que configura 
os variados modos de pesquisar. Ao questionar os regimes formais dessa prática 
percebemos que apenas os direcionamentos objetivos ou um posicionamento 
neutro, impessoal não cabem mais na prática como pesquisador/a.

Aqui, nossas dissertações são entendidas como ferramentas para inves-
tigações cognitivas; almoxarifados de referências produtivas e poéticas, docu-
mentadas em exercícios que ampliam o campo textual com imagens, recortes, 
papéis variados, interferências fotográficas etc. Quando utilizadas como recurso 
pedagógico, mostram-se elemento mediador que faz ponte entre reflexões e des-
cobertas feitas sobre o tema e a elaboração da pesquisa. Compreendê-las como 
instrumento que carrega não apenas reproduções de imagens, mas conteúdos 
visuais que realçam um tipo de subjetividade que se conecta a uma visão plural 
e necessária onde não se separa o conteúdo da forma. Se nossas visões de re-
alidade devem ser mais inclusivas, então é hora de ampliar a perspectiva sobre 
outras maneiras de articulação de sentidos e elaboração de discursos.
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Resumo
A montagem audiovisual Novos Ventos traz uma seqüência de quatro narrativas 
independentes sobre a temática da reinvenção do humano. A primeira apenas 
introduz o assunto, mostrando rapidamente imagens que mal conseguimos dis-
tinguir e fazendo pausas em algumas, para que possamos senti-las. A segunda 
reinventa duas obras modernistas brasileiras. A terceira, mais longa, trata da 
reinvenção discreta e diária da paisagem cotidiana, realizada por plantas e som-
bras percebidas em fotossínteses e vestígios. A quarta, finalmente, chega à pes-
soa, mostrando como a arte nos reinventa.

Palavras-chave: mudança; fotossíntese; natureza; arte; fotomontagem 

Abstract
 The audiovisual montage New Winds shows a sequence of four independent 
narratives on the theme of the reinvention of the human. The first one only in-
troduces the subject, showing images so quickly that we can scarcely distinguish 
one from another, but pauses here and there, so we can feel them. The second 
reinvents two Brazilian modernist painting works. The third, the longest one, 
deals with discrete, daily reinvention of plants and shadows, visible in photosyn-
thesis and traces of light. The fourth, finally, reaches the person, showing how 
art reinvents us.

Keywords: changing; photosynthesis; nature; arte; photomontage

Contextualização

Minha pesquisa se insere na perspectiva da montagem. Como prática, 
esta não é  nova, mas é no apagar das luzes da modernidade, no seio das van-
guardas modernistas, que a montagem eclode com força na beleza da fotografia 
surrealista, da pintura cubista, da poesia dada (dadaísta). Concomitantemente, 
alguns cineastas, em especial Lev Kulechov e Serguei Eisenstein1, inventam, ex-
perimentam, teorizam e escrevem sobre um outro tipo de montagem, ligada à 
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idéia de justaposição seqüencial de quadros fotográficos em movimento. Mais 
do que se preocupar com os aspectos semânticos e narrativos da junção das 
partes de um filme, visando a criação de um sentido – o que à época vinha sendo 
construído na América do Norte pelas hábeis mãos de D. W. Griffith -, os russos 
estavam interessados nos aspectos estéticos, mais nucleares, da justaposição de 
fotogramas: que sensações eles causavam juntos e separados no tempo, vistos 
um depois do outro? De contraste, de contradição, de mascaramento, de reifica-
ção? Um pequeno conjunto de fotogramas não valiam por si, mas eram alterados 
(em termos de sentido) por sua relação com os outros, os que lhes antecediam 
ou lhes seguiam, e desse todo é que se depreendia a sensação que o filme exa-
lava. Na relação das partes entre si e das partes entre o todo estaria a estética, 
a beleza ou a força dessa nova forma de arte, o cinema, ainda que  estruturado, 
naquele momento histórico, no encadeamento semântico das partes, capaz de 
assegurar a compreensão da narrativa.  

Na pós-modernidade, percebemos a arte como um conjunto de chaves de 
abertura para novas dimensões da realidade e não apenas como um conjunto 
sistematizado de técnicas de representação, sejam elas idealistas, realistas, etno 
ou egocêntricas. Multiplicam-se a olhos vistos formas expressivas envolvendo 
as mais diversas modalidades artísticas, num  processo irresistível de estetiza-
ção do cotidiano, ou presenteísmo2. Uma dessas formas, que foi paulatinamente 
se instituindo e conquistou grande popularidade na cibercultura, é o slide show. 
Trata-se de uma seqüência de fotos que se alternam ao som de uma música. 
Eventualmente, frases e dizeres se mesclam ao conjunto. Não se trata de cine-
ma, nem de vídeo, nem de fotografia, quanto menos de pintura, mas de algo que 
pode ser apreendido a partir da noção de montagem, que perpassa todas essas 
linguagens artísticas, sendo especialmente preciosa ao cinema, como aludimos 
acima, ao vídeo televisivo e às estéticas surrealistas, cubistas e dadaístas, por 
favorecer o livre jogo de associações de idéias, as colagens de fragmentos e ca-
cos, e por quebrar a ilusão dos sentidos fechados, jogando-nos de frente para o 
absurdo, para a imprevisibilidade da vida. 

Essa noção de montagem conhece pelo menos duas variações no âm-
bito técnico. Uma a liga à idéia de composição e reincide no plano do quadro, 
da imagem estática, e da articulação de seus elementos; podemos chamá-la de 
montagem visual. Outra a liga à idéia de composição musical, que se dá na linha 
do tempo e na sucessão dos acontecimentos (filmados, tocados ou gravados) – 
podemos chamá-la de montagem audiovisual. O trabalho que aqui apresento, 

2 Cf. MAFFESOLI, Michel. 
No fundo das aparências. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 
1996.
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Novos Ventos, explora ambas vertentes da noção de montagem, a visual e a au-
diovisual, ora fundindo fotos, ora entrando em pinturas, ora propondo narrativas 
abertas, de sentido fluido e quase fugidio. 

Sobre Novos Ventos

No primeiro movimento, procurei sublinhar o problema da velocidade e 
do ritmo frenético da sucessão de imagens, corriqueiro na cultura contemporâ-
nea. Em meio a essa superabundância do visual, parece-me necessário reinven-
tar nossa capacidade de ver e sentir imagens, parar para pensá-las, tomá-las nas 
mãos, apreciá-las. Sei que a própria idéia de contemplação está aparentemente 
fora de moda, mas ela me parece essencial. Essa capacidade de ver e de entrar 
em sintonia com o que vemos, ou seja, de contemplar, suspende a ordem linear 
do tempo moderno, aflito e objetivo, permite-nos entrar no instante, comunicar-
mo-nos ou dialogar em silêncio com pessoas, coisas, formas, sons. Pretendi criar 
pausas desse tipo no meio da exposição rápida, quadro a quadro, de imagens 
que mal conseguimos perceber.   

O segundo movimento é composto por duas intervenções digitais, uma 
na obra Pipas, de Cândido Portinari, outra no quadro Paisagem de Santo Ama-
ro, de Anita Malfatti. Na primeira, quis acentuar a sensação de leveza (tão boa) 
que aquela pintura me traz. Multipliquei as pipas, rebati-as horizontal e verti-
calmente, para que o chão se fizesse também céu, e alterei a chave cromática 
original, puxando tudo para o rosa. Já na Paisagem de Santo Amaro, imaginei 
um crescimento populacional e urbano. Acrescentei várias casinhas e uma ár-
vore à cena originalmente retratada, procurando mostrar no plano simbólico a 
mudança, nem sempre inventiva, que operamos nas paisagens naturais. Não se 
trata aqui de releitura, mas de interpretação ou leitura poética3 de dois clássicos 
do modernismo brasileiro.

A terceira narrativa, inspirada em Jorge Luis Borges4, gira em torno dos 
duplos, das dualidades, da sombra e da luz, das plantas e das coisas. A idéia não 
é realçar dicotomias, mas sim o caráter pacífico das convivências amorosas, do 
estar junto, dos pares e múltiplos que não se misturam, guardam suas individu-
alidades e idiossincrasias, mas ao mesmo tempo se dissolvem no espaço e no 
tempo comuns, compartilhando suas vivências anódinas, participantes de algo 
maior e incompreensível. 

3 Cf. BACHELARD, Gaston.  
La poétique de la rêverie. 4. 
ed. Paris: Quadrige / PUF, 
1993.
4 Cf. BORGES, Jorge Luis. O 
livro de areia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 
2009.
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Finalmente, o quarto movimento se apresenta como o mais explicitamente 
narrativo. A história de Seu Atanázio é contada, verbalmente, em poucas linhas, 
antes do filme começar. O leitor, já de posse do sentido assim revelado, pode se 
entregar à fruição estética das fotomontagens ao som do berimbau, criando or-
dens de significação mais soltas e despojadas. Junto a isso, a própria história de 
Seu Atanázio nos faz pensar nessa potência de transformação de realidades que 
é arte, capaz de reinventar histórias e vidas, humanizando-nos renovadamente a 
cada dia, em imaginações e gestos.
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Resumo
Este trabalho refere-se à criação de projeto editorial-gráfico e ilustrações para o 
livro “Quem tem medo do Mapinguary”, realizado em co-autoria com a jornalista 
paraense Vassia Silveira e publicado pela editora Letras Brasileiras de Florianó-
polis em 2008. O tema centraliza a questão dos medos infantis e sua superação, 
localizando a narrativa em uma floresta não especificada da Amazonia, mas que 
pode ser imaginada no contexto do Acre, em áreas de florestas-seringais e é pro-
tagonizada por um menino ribeirinho e seu tio, personagem arquetipizada pela 
figura do “destemido caçador”. Ilustrações foram feitas em aquarela sobre papel 
Fabriano e o projeto inclui uma sequencia visual central, sem palavras. 

Palavras-chave: Literatura infantil, ilustração, book design, Amazônia.

Abstract 
This paper refers to the creation of graphic design and editorial illustrations for 
the book “Quem tem medo do Mapinguary”, held in co-authorship with the jour-
nalist Vassia Silveira and published by Letras Brasileiras of Florianópolis, in 2008. 
The theme centralizes the issue of childhood fears and overcome them, locating 
the narrative in an unspecified jungle of the Amazon, but that can be imagined in 
the context of ACRE, in forest-syringe, and is led by a boy and his uncle riverside 
, a character by the archetypical figure of the fearless hunter. Illustrations were 
done in watercolor on Fabriano paper and the project includes a central visual 
sequence without words.

Keywords: Children`s literature, illustration, book design, Amazon rainforest.

Situada na instigante paisagem interior de uma floresta amazônica, recor-
tada por inúmeros rios e igarapés, a história apresentada a mim pela escritora 
Vassia Silveira, permitiu-me vislumbrar uma narrativa visual isenta de palavras, 
no cerne da narrativa mesma, conduzida pelo texto literário. Dessa forma, além 
do trabalho típico do ilustrador a partir de um texto literário que, nesse caso, 
solicitava a pesquisa acerca de um ambiente e uma cultura local, meu projeto 
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de livro direcionou –se de tal forma que eu pudesse incluir cadernos centrais 
na paginação, para abrigar uma outra narrativa, não exatamente paralela mas 
algo como um longo parênteses, uma janela ou porta alternativa dentro do texto 
literário. Algo como perceber e trabalhar dentro de uma lacuna do texto não sig-
nificou mudar a rota dos acontecimentos narrativos, mas sim intervir no tempo 
narrativo em andamento e no aprofundamento de uma questão central à história 
contada, sem querer esgotá-la ou apresentar solução mas sim procurando apro-
fundar os níveis de leitura e o grau de acolhimento de narrativas internas, inti-
mistas e pessoais tanto quanto arquetípicas e psico-sociais dos leitores-crianças.

Essa questão central, tratando de medos infantis capazes de imobilizar os 
sujeitos deixando-os `a margem dos processos vitais mais simples do dia a dia, 
foi tratada de forma lúdica, buscando uma outra disposição interna das crianças, 
que tem a ver com a relativização do poder dos adultos, tomando-lhes um qui-
nhão desse poder e decisão, capaz de torná-los igualmente indispensáveis para 
resolver as questões da vida. Tratada no nível emocional, essa outra narrativa, 
imagética, focaliza uma forma desse empoderamento infantil.

Optei por dispensar a representação visual do principal motivador do 
medo infantil em curso na história – o Mapinguary – lendário personagem típico 
da cultura popular acreana, descrito como um cíclope agressivo e assustador 
que assume a forma de macaco. Concentrei minha abordagem na possibilidade 
libertadora promovida pelo encantamento: afastando o personagem central do 
seu estado de paralisia pelo medo, movendo-o pela curiosidade e colocando-o na 
perspectiva do encantado, desloquei alguns clichês do medo para uma posição 
paralela e subalterna nas cenas envolvendo a criança e, inversamente, domi-
nantes e motivadoras de desgaste nas cenas envolvendo o tio- bravo-caçador, 
personagem que se arroga capaz de desfazer os medos de seu sobrinho mas se 
vê derrotado pelos seus mesmos. 

Como forma de brincar com o leitor, escondi uma imagem do Mapinguary 
atrás de uma das orelhas da capa. Nesta representação ele é destituído de seu 
caráter agressivo mas não menos monstruoso.

As capas receberam um tratamento de ilustração que emendam com o 
primeiro caderno de miolo, numa representação de floresta que acolhe o leitor 
da porta de entrada do livro até sua saída. E, no caderno central, as páginas se 
desdobram e duplicam o livro para os lados, numa representação do menino 
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frente a grandeza da floresta. Ao contrário do que sucede nos clássicos contos 
de fadas, onde as florestas exibem sua natureza inóspita, o sentimento trabalha-
do é o do “abraço”, do acolhimento da natureza, do “se ver fazer parte”, como 
igualmente capaz de promover a mudança de humor, a passagem para o encan-
tamento e a solução dos conflitos narrativos. Uso, como é freqüente em meu 
trabalho, a noção de empatia.

Essa mesma noção permeou as experiências vividas em aldeia indígenas, 
em meu trabalho como artista e educadora em diferentes comunidades na Ama-
zonia e Tocantins, em diversas viagens e aproximações e trocas culturais ocor-
ridas ao longo dos últimos 30 anos, experiência que me serviu especialmente 
como referencia para este trabalho.

A realização plástica voltou-se para uma produção em aquarelas, técnica 
de pintura mais clássica dentre as linguagens da ilustração pós-gravuras, tendo 
muitas referencias importantes dentre os artistas viajantes que integraram expe-
dições científicas ao largo dos sec. XVIII e XIX e mais modernamente o trabalho 
da ilustradora botânica que dedicou grande parte de sua vida ao Brasil e à Ama-
zonia, Margareth Mee. 
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Resumo
Através de uma abordagem lúdica e despretensiosa, a narrativa se propõe a ana-
lisar a lógica dos espaços hegemônicos, questionando o lugar do novo e do dife-
rente dentro das diversas possibilidades de normativizações sociais, evidencian-
do-se ao final, a desconstrução da heteronormatividade. Para tanto, remete-se 
em sua construção, à noção foucaultiana de poder, com o claro propósito de se 
demonstrar que “onde há resistência, há poder”.

Palavras-chave: Espaços hegemônicos, heteronormatividade, resistência, poder.

Abstract
Through a playful and unpretentious, the narrative is to analyze the logic of he-
gemonic spaces, questioning the place of new and different in the various pos-
sibilities of social normalization, showing up at the end, the deconstruction of 
heteronormativity. To this end, reference is made in its construction, the Foucaul-
dian notion of power, with the clear purpose of demonstrating that where there 
is resistance, there is power.“

Keywords: Spaces hegemonic, heteronormativity, endurance, power.

A partir da pesquisa “Políticas públicas para população LGBT: um mape-
amento crítico preliminar”1, que vem sendo desenvolvida pelo Ser-Tão – Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade começamos a pensar novos 
horizontes para a abordagem de uma problemática central, logo percebida em 
seus primeiros resultados: o quão grande é a dimensão do preconceito e, pior: 
no contexto da pesquisa, o quão inimaginável é a homofobia institucional, mas-
siçamente presente nos órgãos governamentais, e quase unanimidade quanto ao 
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ponto de ser um dos maiores desafios a se vencer na encruzilhada pela concre-
tização de políticas públicas para essa população.

Pois bem, uma discussão que se fez e se faz presente ao longo da pesqui-
sa, mais precisamente a partir do momento em que tivemos em mãos o produto 
final de dezenas de entrevistas em campo (com gestores federais, estaduais e 
municipais, de nove unidades da federação e do DF, além de ativistas da socieda-
de civil), foi basicamente a concepção de políticas públicas. Isso porque não es-
perávamos uma gama tão vasta de respostas para uma pergunta aparentemente 
simples: o que são políticas públicas?

Num momento em que ainda existem fortes resistências ao reconheci-
mento da legitimidade da garantia de direitos civis para pessoas LGBT e do com-
bate a práticas de discriminação relacionadas à orientação sexual e identidade 
de gênero, esta parece ser uma questão fundamental. Organizar eventos que 
promovam a visibilidade da luta pela garantia da cidadania de pessoas LGBT é 
uma política pública? Aprovar leis municipais e estaduais que instituem dia do 
orgulho gay, lésbico, travesti, transexual ou LGBT é uma iniciativa que se mate-
rializa em políticas públicas? A criação de “cursos de capacitação” sobre direitos 
sexuais e combate à homofobia, voltados para segmentos profissionais e sociais 
diversos, constitui uma política pública?

A resposta a essas e outras questões, que se reportam a um número sig-
nificativo de ações hoje promovidas pelos governos federal, estadual e municipal 
para a população LGBT, será quase sempre negativa. Tais iniciativas, no máxi-
mo, seriam a expressão da boa vontade e dedicação de um grupo reduzido de 
gestoras/es, não estando articuladas, ainda, aos instrumentos de planejamento 
do Estado potencialmente capazes de lhes assegurar efetividade, em especial o 
orçamento público. 

Partindo dessa premissa, pensamos: tudo bem, uma narrativa visual tam-
bém não seria uma política pública, mas muito provavelmente teria mais chan-
ces de efetivar, de forma mais concreta, resultados no mundo real. Não dizemos 
concreta para os potenciais destinatários das políticas públicas – eles já estão 
cansados de ver e saber tudo o que estará lá contido - mas para os interlocutores 
exteriores, os “outros” que assistem a tudo do lado de fora e não têm a sensibili-
dade suficiente para “sentir” a dimensão do problema, pois:
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Só quem tem necessidades radicais pode querer e fazer a transformação 
da vida. Essas necessidades ganham sentido na falta de sentido da vida 
cotidiana. Só pode desejar o impossível aquele para quem a vida cotidia-
na se tornou insuportável, justamente porque essa vida já não pode ser 
manipulada. (HELLER, 2004, p. 18).

Isso porque vimos como está o andar da carruagem: simplesmente ela 
não anda. E considerando que a homofobia institucional não atinge somente se-
tores governamentais; ao revés, está presente em todas as instituições, de forma 
mais ou menos intensa, incluindo o meio acadêmico, que, muitas vezes, ainda 
se mostra silente e resistente quando o assunto permeia questões que envolvem 
pessoas LGBT.

Por falar em resistência, é nela o foco da abordagem da narrativa, pois te-
mos que ela é essencial e imprescindível para o empoderamento e emancipação 
de quaisquer sujeitos que se pretendam de direito. Isso porque “resistir é inventar 
seu projeto de vida, não apenas negar os valores do outro que me domina”, sendo 
que [...] “para a resistência, o enfrentamento com o poder não se dá em momentos 
determinados, é atividade cotidiana”. (SEFFNER, p. 52, 2009). Segundo Foucault: 

[...] se não há resistência, não há relações de poder. Porque tudo seria 
simplesmente uma questão de obediência. [...] A resistência vem em pri-
meiro lugar, e ela permanece superior a todas as forças do processo, seu 
efeito obriga a mudarem as relações de poder. (FOUCAULT, 2008).

Foi utilizada na narrativa, portanto, uma estratégia de construção que evi-
denciasse a resistência e posteriormente a “desconstrução” da ”heteronormativi-
dade2 e de todas as outras formas de padrões sociais hegemônicos, pois: 

A heterogeneidade é imprescindível para conseguir essa ‘explicitação 
normal’ [que a sociedade se recusa a aceitar] da cotidianidade; e esse 
funcionamento rotineiro da hierarquia espontânea é igualmente neces-
sário para que as esferas heterogêneas se mantenham em movimento 
simultâneo. (HELLER, 2004, p. 18).

Assim, pretendeu-se mostrar que, com resistência sempre haverá lugar 
para o novo e o diferente na sociedade, quer queiram ou não os ditadores da or-
dem social vigente (ver figura 2). A musica escolhida, por outro lado – Fuck you, 
de Lily Alen - completa a lógica da resistência: com forte carga apelativa, tem a 
intenção de dar o tom lúdico e despretensioso ao tema, transparecendo ao mes-
mo tempo, uma forma de protesto. É também um suporte para se fugir um pouco 
das formalidades e seriedade inerentes ao ambiente acadêmico.

2 Normas, condutas e valo-
res socialmente impostos 
que apontam no sentido 
de uma heterossexualida-
de compulsória.
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Resumo
Este artigo contextualiza a criação da história em quadrinhos (HQ) “Gênesis Re-
visto”, trabalho publicado no número 3 da revista em quadrinhos “Artlectos e 
Pós-humanos”. Destaco os referenciais teóricos e midiáticos que serviram de 
base para a criação da HQ e minhas intenções poéticas e estéticas. A HQ está 
inserida no contexto do universo ficcional transmídia da “Aurora Pós-humana”, 
mundo de ficção científica inspirado pelos avanços tecnológicos em campos 
como biotecnologia, nanorobótica e realidade virtual, assim como às manifesta-
ções tecnognósticas que vêm atreladas ao desenvolvimento tecnocientífico. 

Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos, Processo Criativo, Pós-humano, Tec-
nognose.

Abstract
This article gives context to the creation of the comic Gênesis Revisto (Reviewed 
Genesis), a work published in the 3rd edition of the comic book Artlectos e Pós-
-humanos. It underlines theoretical and media references that were used as basis 
for the creation of the comic, and also its poetic and esthetic intentions. The comic 
is inserted in the context of the transmedia fictional universe Aurora Pós-humana 
(Posthuman Dawn), a sci-fi world inspired by technological advances in the fields 
of biotechnology, nano-robotics and virtual reality, as well as by techno-gnostic 
manifestations that arise together with the techno-scientific development. 

Keywords: Comics, Creative Process, Posthuman, Techgnosis.

Quadrinhos Poético-Filosóficos

A HQ “Gênesis Revisto”, analisada nesse breve artigo, se insere no con-
texto da produção de vanguarda dos quadrinhos brasileiros, enquadrando-se 
em um gênero de quadrinhos autorais com características muito peculiares que 
é denominado de gênero “poético-filosófico”. Segundo Santos Neto (2009:71), 
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entre os principais representantes deste grupo de artistas estão: Flávio Calazans, 
Edgar Franco, Gazy Andraus, Henry e Maria Jaepelt e Antonio Amaral. 

A primeira maneira encontrada para tentar classificar esses trabalhos foi 
chamá-los de poéticos, fazendo um paralelo com a literatura, ou seja, os quadrinhos 
tradicionais estariam para a prosa assim como os “quadrinhos poéticos” estariam 
para a poesia. Posteriormente a insuficiência conceitual do rótulo “quadrinhos poé-
ticos” levou-me a criar o termo “quadrinhos poético-filosóficos” (FRANCO, 1997:54), 
anexando a palavra “filosóficos” à denominação por verificar que a maioria dos qua-
drinhistas desse gênero também apresentavam trabalhos com a pretensão filosófica 
de levar o leitor a refletir sobre alguma questão existencial. Esse termo foi adotado 
pelo Dr. Elydio dos Santos Neto em sua pesquisa de pós-doutorado. Santos Neto 
(2009:90) resume as características principais dessas HQs:

 São, portanto, três as características que principalmente 
definem uma história em quadrinhos poético-filosófica: 1. 
A intencionalidade poética e filosófica; 2. Histórias curtas 
que exigem uma leitura diferente da convencional; 3. Ino-
vação na linguagem quadrinhística em relação aos padrões 
de narrativas tradicionais nas histórias em quadrinhos.

A Aurora Pós-humana: O Contexto de Gênesis Revisto.

O universo ficcional transmídia da “Aurora Pós-humana” é um work-in-pro-
gress inspirado pelos avanços tecnocientíficos e seus desdobramentos sócio-cultu-
rais. Eu tomo como base as prospecções da tecnociência e das artes de ponta para 
reestruturar constantemente suas características, a partir dele já foram desenvolvi-
dos uma série de trabalhos artísticos em diversas mídias e suportes – como HQs, 
HQtrônicas, web arte, instalações interativas, ilustrações híbridas, performances 
multimídia e música eletrônica – atualmente outras obras estão em andamento. 

A “Aurora Pós-humana” situa a Terra em um futuro não muito distante, no 
qual a maioria das proposições tecnológicas de ponta são uma realidade trivial. 
Nesse futuro a transferência da consciência humana para chips de computador é 
algo comum. Milhões de pessoas abandonaram seus corpos orgânicos por novas 
interfaces robóticas. A bioengenharia já avançou tanto que permite a hibridização 
genética entre humanos, animais e vegetais, gerando infinitas possibilidades de 
mixagem antropomórfica. Finalmente imaginei que estas duas “espécies” pós-hu-
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manas tornaram-se culturas antagônicas e hegemônicas disputando o poder em 
cidades estado ao redor do globo enquanto uma pequena parcela da população, 
uma casta oprimida e em vias de extinção, insiste em preservar as características 
humanas, resistindo às mudanças.

A Revista Artlectos e Pós-humanos

A revista em quadrinhos “Artlectos e Pós-humanos”, é um título autoral 
de quadrinhos com periodicidade anual. Ela se propõe a editar HQs curtas de-
senvolvidas por Edgar Franco no contexto do universo ficcional da Aurora Pós-
-humana. A revista tem um formato próximo ao meio-ofício lembrando os gibis 
tradicionais e apresenta capa colorida e miolo preto e branco, somando 32 pá-
ginas em cada número. Até o momento a revista teve 4 edições publicadas, as 
duas primeiras pela editora paulista SM e os dois números recentes pela editora 
paraibana Marca de Fantasia.

A HQ “Gênesis Revisto”, um trabalho de 4 páginas, foi publicada no terceiro 
número da revista, lançado em 2009. A edição recebeu o Troféu Bigorna como 
melhor revista brasileira de quadrinhos de aventura do ano. Ela incluiu 7 HQs 
curtas destacando especialmente tecnognose, tecnoxamanismo e transcendência.

Gênesis Revisto: Realidades Vegetais e a Reconexão com o Universo.

A HQ “Gênesis Revisto” surgiu sob forte influência da leitura dos livros “O 
Pão dos Deuses (2004)” e “Alucinações Reais (1993)” do etnobotânico norte ameri-
cano Terence McKenna, um estudioso dos enteógenos de base xamânica e de seu 
potencial de expansão da consciência e transcendência dos níveis ordinários de 
realidade. À leitura dos referidos textos somou-se também a revisão do pensamen-
to do ciberartista e pesquisador inglês Roy Ascott (2003), sobretudo sua teoria das 
três RVs: A Realidade Validada – nossa experiência cotidiana do real; a Realidade 
Vegetal – o acesso a outros níveis de consciência através das ancestrais tecnolo-
gias vegetais, a ingestão de enteógenos como Ayahuasca ou o cogumelo Psylocibe 
Cubensis; e finalmente a Realidade Virtual – a expansão da consciência através da 
imersão e criação de cosmogonias virtuais em ambientes simulados.

Na verdade, o argumento da história surgiu de minha percepção de que os 
processos tecnológicos – o avanço da tecnociência e da vida em sociedades cosmo-
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politas – afastou gradativamente a espécie humana de sua compreensão intrínseca 
de que ela é parte da natureza e está conectada diretamente aos fluxos dinâmicos 
complexos da vida no sistema simbiótico do planeta Terra, chamado de “Gaia” pelo 
biólogo inglês James Lovelock (2010). Essa desconexão gradativa alcançou o seu 
auge no século XX, difundida pelo avanço do cartesianismo e de uma visão do pla-
neta como espaço de exploração para atender aos desejos do ego humano, uma 
visão presente inclusive em alguns dos tomos sagrados mais importantes do mun-
do ocidental, como no livro do Gênesis bíblico, no qual podemos ler um trecho que 
reforça o domínio do homem sobre todas as outras criaturas vivas. 

Em “Gênesis Revisto” trago um vislumbre de possibilidades de regenera-
ção do homem diante da catástrofe anunciada a tempo de garantir sua existência 
antes da fúria final do sistema sinergético vivo chamado Gaia. Na história ressal-
to o surgimento de novos canais transcendentes através de processos tecnog-
nósticos, a tecnologia finalmente auxiliando o homem a perceber a importância 
de reconectar-se à sua natureza terrestre e cósmica. O encontro das tecnologias 
ancestrais vegetais que promovem essa visão holística do homem e da natureza 
com as novas tecnologias de ligação em rede que expandem as possibilidades in-
formacionais e afastam o homem gradativamente das mídias alienantes, alimen-
tadoras do consumo e do individualismo que vicejaram no século passado. Para 
esclarecer a presença dessa mensagem no contexto da HQ, tratarei brevemente 
do conteúdo visual e textual de cada uma das 4 páginas.

Página 1: A figura do “universo” – o princípio criador – é representada 
na forma de um bufão mítico que coça um cogumelo em sua cabeça. Ele gera 
a espécie humana como uma das suas criações mais complexas, pois lhe dá a 
consciência de questionar sua origem. O homem mantem apenas um cordão 
“umbiliuniversal” que continua ligando-o à sua origem cósmica. Essa informa-
ção é representada por um feto como marionete, com seus cordões controlado-
res cortados, e apenas o cordão umbilical permanece intacto.

Página 2: Nessa página apresento o avanço tecnológico na forma de be-
bês-fetos pós-humanos que possuem um terceiro braço nas costas e as cabeças 
conectadas a dispositivos de recepção remota. Eles já não têm o cordão umbilical 
– a tecnologia os afastou da natureza, desligou-os completamente dela. Ao centro 
da composição a figura de um rosto pós-humano composto por apenas uma va-
gina na testa e 9 pênis eretos ejaculando ao redor da cabeça representa o poder 
falocrático masculino, individualista, racional, cartesiano, de cérebro esquerdo 
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que dominou a cultura humana nos últimos milênios e oprimiu a visão feminina, 
maternal, intuitiva, coletivista, de cérebro direito. 

Página 3: A página trabalha também uma composição simétrica como a 
anterior, aqui a figura feminina começa a reaparecer no contexto hipertecnoló-
gico, é uma mudança positiva, mas ainda muito sutil, pois o princípio feminino 
ainda está contaminado pelo desejo de poder egóico da falacrocia, as criaturas 
femininas pós-humanas têm canhões como braços e lâminas como pernas. O 
texto destaca o avanço biotecnológico que permite ao homem recriar-se a partir 
da manipulação do DNA.

Página 4: A página final da HQ apresenta dois fetos-bebês pós-humanos 
que têm como cordão umbilical grandes cogumelos – uma alusão simbólica ao 
reencontro com a visão transcendente e a reconexão com a natureza. Nas costas 
dos fetos pós-humanos grandes asas de borboleta representam essa mutação 
positiva. O texto ressalta a transmutação das realidades virtuais em realidades 
vegetais, ou seja, o momento em que a hipertecnologia nos ajudará a reconectar-
mo-nos à nossa essência univérsica.
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Resumo
Este artigo contextualiza a criação do videoclipe The Omega Neocortex, faixa do 
CD Neocortex Plug-in da banda Posthuman Tantra. Destacamos os referenciais 
teóricos e midiáticos que serviram de base para a criação do vídeo e nossas in-
tenções poéticas e estéticas. O videoclipe está inserido no contexto do universo 
ficcional transmídia da “Aurora Pós-humana”, mundo de ficção científica inspira-
do pelos avanços tecnológicos em campos como biotecnologia, nanorobótica e 
realidade virtual, assim como às manifestações tecnognósticas que vêm atrela-
das ao desenvolvimento tecnocientífico. 

Palavras-chave: Videoclipe, Processo Criativo, Pós-humano, Tecnognose.

Abstract
This article gives context to the creation of the video clip The Omega Neocortex, a 
track from the album Neocortex Plug-in of the band Posthuman Tantra. It under-
lines theoretical and media references that were used as basis for the creation 
of the comic, and also its poetic and esthetic intentions. The video is inserted in 
the context of the transmedia fictional universe Aurora Pós-humana (Posthuman 
Dawn), a sci-fi world inspired by technological advances in the fields of biotech-
nology, nano-robotics and virtual reality, as well as by techno-gnostic manifesta-
tions that arise together with the techno-scientific development. 

Keywords: Video clip, Creative Process, Posthuman, Techgnosis.

O Projeto musical Posthuman Tantra no contexto da “Aurora Pós-humana”.

O Posthuman Tantra pretende ser um casamento constante entre as cria-
ções artísticas em múltiplas mídias de Edgar Franco & o universo da música 
eletrônica. Desde sua criação o projeto já participou de dezenas de compilações 
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em três continentes e lançou álbuns em parceria com a banda francesa Melek-
-tha, além dos CDs Pissing Nanorobots (Independente, 2004) e Neocortex Plug-in, 
lançado pelo selo suíço Legatus Records em 2007. O Posthuman Tantra foi um 
dos primeiros projetos de música eletrônica ambient do Brasil a assinar com 
um selo europeu. A one-man-band tem recebido resenhas positivas em impor-
tantes veículos como na revista Judas Kiss da Inglaterra, no site bielorusso The 
Machinist (no qual Pissing Nanorobots recebeu nota 9) e na revista brasileira Rock 
Hard Valhalla (a qual incluiu entrevista e resenha de Neocortex Plug-in – também 
com nota 9). Atualmente o Posthuman Tantra está finalizando o seu novo álbum 
que, além das músicas, envolve um trabalho conceitual plástico nas ilustrações 
do CD, e faixa multimídia composta por uma nova animação. O trabalho será 
lançado pela Legatus Records em 2010. O estilo musical praticado pelo projeto 
pode ser classificado como Sci-Fi Ambient, ou seja, “música ambiental de ficção 
científica”. Toda a música é gerada digitalmente a partir de múltiplos softwares e 
plug-ins musicais, além de teclados controladores e sintetizadores.

O Posthuman Tantra surgiu da necessidade intrínseca de pensar todos os 
aspectos relativos à “Aurora Pós-humana”, um universo ficcional multimídia inspi-
rado pela emergência transumana e criado por Edgar Franco para ambientar suas 
criações artísticas em múltiplas mídias, das histórias em quadrinhos à instalação 
interativa. A partir de uma experiência anterior com música e do encontro com as 
sonoridades eletrônico-digitais o artista decidiu criar um projeto musical-multimí-
dia que gerasse as ambiências sonoras para sua ficção e que corroborasse a visão 
prospectiva sobre o futuro pós-humano em suas concepções líricas. É importante 
esclarecer que desde o início o Posthuman Tantra nasceu com uma proposta mul-
timidiática, não é simplesmente a música experimental eletrônico-digital que o en-
gendra, mas também a parte visual composta por ilustrações, cards, videoclipes, 
HQtrônicas e toda uma performance multimídia – construída a partir de desenhos, 
animações e narrativas intermídia.

O nome Posthuman Tantra apresenta esse paradoxo poético curioso: qual 
seria a dinâmica energético-sexual tântrica para essas novas criaturas híbridas 
pós-humanas? Também funde tecnologia & transcendência, numa espécie de 
“tecnomística”, como destaca Erik Davis:

A tecnologia tem ajudado a desmistificar o mundo, forçando as redes 
simbólicas ancestrais a abrirem caminho para os confusos e seculares 
planos de desenvolvimento econômico e progresso material. Mas os ve-
lhos fantasmas e questionamentos metafísicos não desapareceram, mui-
tas vezes eles estão mascarados no underground infiltrando-se na cultu-
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ra, psicologia e motivações mitológicas que formam o mundo moderno. 
Os impulsos místicos, algumas vezes estão incorporados nas muitas 
tecnologias que supostamente ajudariam a livrar-se deles. Esses são os 
impulsos tecnomísticos, muitas vezes sublimados, ou mascarados nos 
detritos pop da ficção científica e dos videogames (DAVIS, 1998:5).

A “Aurora Pós-humana” é um universo ficcional futurista inspirado por artis-
tas, cientistas e filósofos que refletem sobre o impacto das novas tecnologias: bio-
engenharia, nanotecnologia, robótica, telemática e realidade virtual sobre a espé-
cie humana. A base bibliográfica para o desenvolvimento da “Aurora Pós-humana” 
envolve o estudo das obras e artigos de artistas como Stelarc, Roy Ascott, Natasha 
Vita-more, Eduardo Kac, Mark Pauline, Orlan, H.R.Giger, Diana Domingues; de 
filósofos, cientistas e sociológos como Max More, Ray Kurzweil, Laymert Garcia, 
Hans Moravec, Vernon Vinge, James Lovelock, Teilhard de Chardin, Maturana e 
Varella, Stanislav Grof, entre outros. Para sua criação Edgar Franco também se ins-
pirou no reflexo desses questionamentos na cultura de massa, com o surgimento 
de filmes (Matrix, 13º Andar, Gattaca, A.I. – Inteligência Artificial, Avatar) e de sei-
tas como as dos “Extropianos”, “Prometeístas”, “Transtopianos” e “Raelianos”. As 
discussões levantadas por filósofos e cientistas sociais tomam muitas vezes como 
base os vislumbres da ficção científica e muitos movimentos que têm aflorado no 
seio da cibercultura chamam de estágio “transhumano” o momento que estamos 
atravessando com destino à pós-humanidade.

A idéia básica da “Aurora Pós-humana” foi imaginar um futuro, não muito 
distante, no qual a maioria das proposições tecnológicas de ponta são uma realidade 
trivial. Nesse futuro a transferência da consciência humana para chips de computa-
dor é algo comum. Milhões de pessoas abandonaram seus corpos orgânicos por no-
vas interfaces robóticas. A bioengenharia já avançou tanto que permite a hibridiza-
ção genética entre humanos, animais e vegetais, gerando infinitas possibilidades de 
mixagem antropomórfica. Estas duas “espécies” pós-humanas tornaram-se culturas 
antagônicas e hegemônicas disputando o poder em cidades estado ao redor do glo-
bo enquanto uma pequena parcela da população, uma casta oprimida e em vias de 
extinção, insiste em preservar as características humanas, resistindo às mudanças.

O videoclipe para a faixa The Omega Neocortex

Neocortex Plug-in, primeiro álbum oficial do Posthuman Tantra, foi lançado 
na Suíça pela gravadora Legatus Records. O álbum conta com participações muito 
especiais de músicos da cena darkwave e industrial como Lord Evil do Melek-
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-Tha, e o músico e renomado escritor cyberpunk japonês Kenji Siratori, além de 
Mike Vonlanthen da respeitada banda suíça de EBM TransZendenZ, entre outros 
convidados especiais como o quadrinhista autoral brasileiro Gazy Andraus que 
colobora brevemente nos vocais de uma faixa. A temática de todas as músicas 
do CD envolve o embate entre os possíveis caminhos da nossa relação com os 
avanços tecnológicos e a transcendência.

The Omega Neocortex (4:34’) é a faixa instrumental que abre o álbum 
Neocortex Plug-in, ela investe em forte clima onírico & transcendente. Tentei cap-
turar a essência da proposta do visionário Teilhard de Chardin, ele anteviu o 
surgimento de uma rede global que conectaria a consciência de todos os homens 
e seres vivos do planeta, chamou essa rede de Noosfera. O pensador Roy As-
cott também aponta para a emergência de uma consciência global através dos 
avanços tecnológicos e eu introduzo nessas reflexões a importância de reconec-
tarmo-nos à nossa essência natural. Na faixa o contexto sonoro trata da criação 
dessa rede hiperconsciente de Gaia, quando ela estiver completa, a Terra acor-
dará como um planeta consciente e nós seremos seus bilhões de neurônios, 
neurônios do grande “Neocortex Ômega de Gaia”.

O vídeo-clipe trabalha esse conceito da busca da espécie humana por sua 
reconexão com a natureza e o cosmos a partir do distanciamento instituído pelo 
pensamento cartesiano-racionalista. Utilizamos na criação do vídeo ilustrações 
criadas por Edgar Franco no contexto da “Aurora Pós-humana”, trabalhos basea-
dos em símbolos e arquétipos do inconsciente coletivo que sinalizam essas fases 
de ascensão em direção à consciência planetária. 

No início do vídeo o afastamento do homem de sua natureza cósmica é 
representado por quatro demônios alados de tons sanguíneos – obscurecendo 
o equilíbrio dos quatro elementos alquímicos, eles se fundem em um. Logo esse 
“demônio” que metaforiza o isolamento da humanidade sofre o primeiro baque 
ao ser alvejado por um arqueiro pós-humano que porta o ovo-cósmico em uma 
de suas mãos - a totalidade. Na próxima animação a tonalidade vermelha esmae-
ce, mas o homem continua ensimesmado, preso à sua própria sombra.

Finalmente o vídeo muda para a tonalidade azulada, denotando a transição 
de estado da consciência, uma figura de feições rígidas olha o espectador nos 
olhos. A próxima imagem, também em tons azuis, mostra a pós-humanidade re-
presentada por um homem serpente. Sua ascensão gradativa é sucedida pela apro-
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ximação do dragão cósmico, outra representação da unidade e da reconexão com 
a natureza. Ao final da aproximação desse dragão, a pós-humanidade ainda reluta, 
mas a língua do dragão a toca e eles se tornam multicolores. A próxima imagem 
reafirma esse reencontro com a unidade cósmica e a transcendência, trata-se de 
uma ilustração simétrica multicolorida, repleta de símbolos, na qual se destaca 
uma baleia voadora. A imagem que fecha o vídeo apresenta uma flor de lótus es-
tilizada com múltiplas cores pulsando ao fundo. Ela representa o fim do ciclo e o 
desabrochar da pós-humanidade para o êxtase da reconexão com o universo.
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elydio@gmail.com  

Universidade Metodista de São Paulo 

Resumo
O artigo inicia apresentando rapidamente Stanislav Grof e sua pesquisa sobre a 
consciência humana, afirmando sua visão do ser humano como hilo-holotrópico. 
Justifica porque este autor escolheu as histórias em quadrinhos poético-filosófi-
cas como objeto de seu estudo. Apresenta a história em quadrinhos “Não basta 
nascer” mostrando sua relação com a abordagem transpessoal de Grof e a cul-
tura contemporânea tendo como foco o processo de construção do ser humano.

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos; Stanislav Grof; quadrinhos poético-
filosóficos.

Abstract
The article briefly presents Stanislav Grof and his research into human cons-
ciousness, refining his concept of the human being as hilo-holotropic. It con-
firms why the author of this article selected poetic-philosophical comics as his 
central issue. It presents the pictorial story Beyond birth, by unfolding its connec-
tion with Grof’s transpersonal approach and the contemporary culture, and by 
putting the human being and his constitution into perspective.

Keywords: Comics; Stanislav Grof; poetic-philosophical comics.

Condição humana e educação à luz da abordagem 
transpessoal de Stanislav Grof

Stanislav Grof (1987) tem investigado a consciência humana por meio dos 
estados ampliados de consciência, estados obtidos inicialmente com o uso do 
ácido lisérgico (LSD) e, posteriormente, com a respiração holotrópica (Santos 
Neto, 1998). Já em suas primeiras pesquisas, na década de 1950, registrou e 
gravou em fitas magnéticas os conteúdos elaborados pelos sujeitos de sua in-
vestigação. Coletou tais relatos, catalogou-os, organizou-os e ousou uma nova 
interpretação que vai além do inconsciente pessoal como proposto por Freud. A 
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cartografia que propôs é fruto de suas investigações com os estados ampliados 
de consciência e, portanto, tem uma base empírica. Esta cartografia distingue 
quatro níveis na consciência: a barreira sensorial, o nível biográfico-rememora-
tivo, o nível perinatal e o nível transpessoal.

 Para a compreensão da história em quadrinhos que criei interessa-me, de 
modo especial, o nível perinatal. O terceiro nível, o perinatal, diz respeito à me-
mória e ao aprendizado experimentado por ocasião do processo de nascimento 
dos seres humanos, processo este que Grof chama de morte-renascimento, por 
toda dramaticidade e risco que traz. Sua cartografia sugere a existência, no nível 
perinatal, de quatro matrizes de aprendizado que se constituem neste momento 
e que, embora permaneçam inconscientes, atuam na vida pós-uterina, interferin-
do na definição de nossas características pessoais e no processo de construção 
de nossa identidade. Grof sugere que experiências de muita dor e sofrimento 
numa dessas matrizes podem fazer com que o sujeito em questão guarde com 
esta matriz uma relação negativa, Matriz Negativa, e afirma que “muitas observa-
ções sobre o indivíduo que está sob forte influência de matrizes perinatais nega-
tivas sugerem que ele encara a vida e seus problemas de um modo não somen-
te vazio, mas com conseqüências destrutivas para si e para os outros, a longo 
prazo” (Grof, 1987, p. 307-308). Entretanto, afirma também que tais experiências 
podem ser acessadas (criou um processo para isto: a Respiração Holotrópica) e 
liberadas tornando a vida do sujeito mais adequada ao desenvolvimento pleno. 
Por sua vez a experiência positiva, vivida no útero e no processo de nascimen-
to, ajuda a preparação, desde os primeiros instantes da vida, para a vivência da 
“tempestuosa busca de ser”.

No campo perinatal Grof detectou a titânica luta do feto pela vida: amea-
çado pela morte, no processo doloroso do parto, ele luta para sobreviver. Sim-
bolicamente pode-se dizer que tal processo é uma “descida aos infernos” e uma 
“subida para ressurreição”: morte e renascimento. Assim, logo ao nascer apren-
demos uma importante lição: existe uma dinâmica de morte e renascimento que 
perpassa os movimentos de evolução da vida. Compreender a vida assim signi-
fica trazer a necessidade de educar os seres humanos para o processo morte-
-renascimento: morrer para as concepções estáticas e imobilizadoras de vida; 
renascer para processos que auxiliem a caminhar para frente, rumo ao amadu-
recimento e à plenitude.
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Tenho me empenhado em pensar a educação nesta perspectiva transpes-
soal proposta por Grof (Santos Neto, 2006), e aí está um dos motivos pelos quais 
cheguei à arte e, posteriormente, a recuperar o trabalho com as histórias em 
quadrinhos, arte pela qual tenho um grande amor desde minha infância.

Histórias em quadrinhos poético-filosóficas: arte/narrativa que favorece 
a reflexão, o autoconhecimento e um pensar sobre a cultura 

 Os estudos em torno da abordagem de Grof me fizeram ver a importância 
fundamental do processo de autoexploração, compreendida aqui no sentido do 
autoconhecimento. Como educador compreendi que as pessoas terão maiores 
probabilidades de se transformarem positivamente se aliarem ao trabalho que 
estiverem fazendo, seja ele qual for, o trabalho com o autoconhecimento. E a 
arte, tão precariamente trabalhada na grande maioria de nossas escolas, apare-
ce aqui como um caminho privilegiado de produção, de expressão, de fruição 
daquilo de que nos constituímos e, consequentemente, num espaço especial de 
autoconhecimento e, talvez, pela autoformação, também de transformações não 
apenas individuais, mas também coletivas.

 Em meio a estas elaborações descobri os autores brasileiros que produ-
zem histórias em quadrinhos poético-filosóficas (Santos Neto, 2009), de modo 
especial, Gazy Andraus, Edgar Franco e Flávio Calazans. Com eles recuperei 
meu gosto e amor pelas histórias em quadrinhos e vi que existiam narrativas 
gráficas que possibilitavam refletir sobre o ser em seus aspectos individual e 
coletivo. Estou prestes a concluir um pós-doutoramento no Instituto de Artes 
da UNESP, em São Paulo, que tem por objeto as histórias em quadrinhos po-
ético-filosóficas colocando foco nas interfaces arte, educação e comunicação, 
pois sigo pensando que vivemos um momento de especial crise antropológica 
onde voltamos a nos indagar, com profundidade, sobre o que temos sido e o 
que queremos ser. Entendo que as histórias em quadrinhos poético-filosóficas, 
à luz da abordagem transpessoal de Grof, podem dar uma interessante contri-
buição aos seres humanos neste contemporâneo tempo de reconsiderações 
sobre nossa condição.
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Não basta nascer: o ser humano hilo-holotrópico e a construção do si 
mesmo no mundo da cultura

 Coerentemente com o que falei acima esta história em quadrinhos refere-
-se, em parte, à minha experiência pessoal, mas, em parte também às experiên-
cias de outros, muitos, seres humanos.

 A história é curta, tem apenas uma página. Divide-se em três requadros 
que estão interligados.

 O requadro de baixo assemelha-se a um grande útero que gera, com a 
amorosidade da energia feminina, um coração forte e cheio de vida. Se esta pers-
pectiva é hilotrópica (direcionada à matéria) porque nascemos biologicamente, 
ela é também holotrópica (direcionada à totalidade), porque por meio dela é pos-
sível perceber nossa ligação cósmica com todos os aspectos da vida. Deste cora-
ção parte um cordão, que além de ser o cordão umbilical que nos permitiu viver 
no útero materno, é também o “cordão umbilical cósmico”, boa parte das vezes 
imperceptível, mas que nos lembra de nossa ligação com a vida univérsica.

 O requadro do meio não traz uma criança num útero materno, mas traz 
um adulto em posição fetal num útero que é de cimento. Este adulto já nasceu, 
mas “não basta nascer” do útero biológico. Ele segue sendo gestado dentro de 
outro útero, a nossa cultura contemporânea, que se tornou técnica, cartesiana, 
instrumental. Este útero de cimento traz, do lado esquerdo, sob a forma de uma 
estante com livros, os aspectos da infraestrutura e superestrutura como identifica-
das por Marx/Gramsci: no lado correspondente à sociedade civil estão os “livros” 
da escola, família, moral e religião; no lado correspondente à sociedade política 
estão o governo, as leis e a polícia; abaixo, correspondendo à infraestrutura, es-
tão o capital, o trabalho, a exploração e o lucro. No lado direito o útero de cimen-
to tem três relógios que marcam respectivamente 8 horas, 16 horas e 24 horas, 
apontando para o dia que passa cada vez mais célere. No processo de constituir-
-se a si mesmo este adulto terá que enfrentar os determinantes sugeridos por 
Marx/Gramsci e ainda realizar a luta com Cronos que lhe devora os dias. Dentro 
do útero de cimento, no entanto, ele sonha com outra realidade, com outro mun-
do, com a vida: a terra, a planta, o sol, a chuva.

 O terceiro requadro, no plano superior ao sonhador, mostra que esta vida 
sonhada existe de fato e que tem ligação com o “cordão umbilical cósmico”. O 
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adulto gestado na cultura contemporânea, entretanto, não está nela. Sonha com 
ela. Precisará movimentar-se, nascer de novo. Lutar para reconhecer sua ligação 
cósmica, mas ao mesmo tempo examinar criticamente como se colocar diante da 
cultura na qual nasceu e vive. Não basta nascer, é preciso construir uma nova 
cultura a partir daquela em que vivemos e uma nova postura individual a partir 
daquele ser que já se é. Jornada heróica que exige destreza na dinâmica de mor-
rer e renascer: morrer para aquilo que já não significa vida e renascer para as 
possibilidades de nova vida. Tarefa de Hércules, trabalho difícil, pois somos hu-
manos hilo-holotrópicos, inacabados, mas com a possibilidade da vida sempre... 
Há esperança, mas não basta nascer...
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Resumo
Relato, nesta narrativa, situações de minha experiência no Estágio Supervisiona-
do da Licenciatura em Artes Visuais com uma oitava série da Educação Básica da 
Escola Augusto Ruschi, na cidade de Santa Maria-RS. É mostrada a proposta ini-
cial, de trabalhar questões da arte utilizando para isso a linguagem das histórias 
em quadrinhos, a pesquisa empreendida no intuito de solucionar o problema 
de sua relativa inadequação aos interesses dos educandos, e a gradual adapta-
ção para possibilidades que melhor se relacionam a este contexto, entre elas a 
criação fotográfica e uma aproximação à arte pública através de intervenções no 
espaço escolar.

Palavras-Chave: Arte-Educação, Narratividade, Quadrinhos, Cultura Visual.

Abstract
This narrative reports situations from my experience of Supervised Training in 
Visual Arts Teaching with an eight series of Basic Education at Augusto Ruschi 
School, Santa Maria-RS, Brazil. The initial proposition, of working art questions 
using comics for that end, is shown, followed by the research which was em-
ployed to solve the problem of its relative inadequateness to the students’ in-
terests, and by its gradual adaptation to possibilities which better relate to this 
context, amongst them the photographic creation and an approach to public art 
through interventions at the school space.

Keywords: Art-Education, Narrative, Comics, Visual Culture.

Este trabalho foi realizado para, a princípio, servir como a apresentação 
que acompanhava o artigo de minha defesa de Estágio Supervisionado IV na Li-
cenciatura em Artes Visuais na UFSM. No entanto, creio ter atingido, através das 
imagens, melhor clareza do que com o texto. 

A linguagem das histórias em quadrinhos (HQs) foi minha escolha para 
abordar questões das artes visuais nesta experiência docente, devido à pesquisa 
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que já desenvolvia sobre o tema, e também por crer que o ato de criar e narrar 
histórias através de imagens seria bem-vindo entre adolescentes. Entendi, já nos 
primeiros meses lecionando para uma oitava série da Escola Augusto Ruschi, 
que que estes educandos não se identificam com a forma narrativa escolhida 
como previsto.

No primeiro semestre foram trabalhadas algumas linguagens da arte atra-
vés da HQ: uma proposta de narratividade livre, uma pouco compreendida de 
criação alegórica, a apropriação dadaísta através da colagem, o desenho linear 
através da caricatura e da criação de cenários, e, por último, os três mais apre-
ciados: a plasticidade e gestualidade escultóricas, primeiro em papel e depois em 
argila, as fotonovelas e um princípio de intervenções. Temáticas como o sexo e a 
violência se fazem fortemente presentes em trabalhos apresentados, o que não 
surpreende se considerarmos o primor da mídia em confundir valores e reforçar 
tabus, e a própria violência imposta de forma velada pelo sistema de educação 
formal. Algumas questões pendiam na transição entre os dois semestres do es-
tágio, e é o ponto de onde parto nesta narrativa:

– Como continuar o trabalho, percebendo que a linguagem dos quadri-
nhos não marca o cotidiano desses jovens como foi com o meu?

– Como incitar e organizar o debate sobre tantas questões da Cultura Vi-
sual que pulsam em seus hormônios?

– Como mediar, dentro do ambiente formatado e obrigatório da educação 
formal, essa ânsia por liberdade, sexo e violência, demonstrada nas atitudes e 
expressada nos trabalhos?

Recorri a uma pesquisa entre autores da educação libertária e da cultura 
visual, assim como da HQ, a fim de obter subsídios para descobrir as respostas 
a estas questões. Peciar (in SIQUEIRA, 2009) sugere que não se ensina arte, 
mas que se pode motivar o estudante a aprender sozinho. Corrêa (in SIQUEIRA, 
2009) critica a compulsoriedade e imobilização do sistema escolar, alegando que 
a possibilidade de obter prazer na experiência de conhecer, não só em arte, é 
severamente dificultada por estas características instituídas.

A rebeldia e desinteresse adolescentes que transparecem nos relatos so-
bre este estágio não são sem-causa, ao mesmo tempo, não se dão somente como 
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reação à educação escolar. Há uma crescente diversidade de práticas e artefatos 
dentro da cultura contemporânea com potencialidade tanto para educar quanto 
para deseducar, e a perspectiva da cultura visual (HERNÁNDEZ, 2009, CHAR-
RÉAU, 2007) nos mostra que há como problematizar, ver, perceber até onde es-
tamos sendo doutrinados por uma ideologia hegemônica ou aprendendo algo 
proveitoso, mesmo através dela. 

A visualidade cotidiana está carregada de ícones que alimentam nosso 
imaginário com impressões a serem interpretadas, digeridas. Podemos dizer que 
os artefatos da cultura visual possuem grande influência em nossos meios de 
ver o mundo e de agir em relação a ele. No entanto, em alguns momentos da 
história, pessoas amargas e conservadoras utilizaram esse argumento para fazer 
a humanidade desacreditar de certas formas de arte, generalizá-las como “influ-
ências nefastas”, como no caso da história em quadrinhos. Como em toda forma 
de arte, encontramos exemplos de histórias que, ao serem lidas sem uma ade-
quada contextualização, podem desvirtuar, ser mal-interpretadas ou reforçar a 
alienação hegemônica, mas também se pode ver esta linguagem como um vasto 
campo de possibilidades artísticas, expressivas, ou comunicativas. 

O caráter misto da HQ, a junção entre texto e imagem, que demonstra 
a diluição contemporânea das fronteiras entre os meios artísticos (LUYTEN, 
1985), serviu como ponto de partida para o trabalho desenvolvido no segundo 
semestre, onde busquei dar continuidade às propostas que obtiveram melhor 
aceitação: a intervenção no espaço escolar, pautada em um pouco de pesquisa 
e de apreciação artística, a criação narrativa fotográfica e a expressão através 
do desenho e da palavra oral. Nessa narrativa visual, realizada na linguagem da 
fotonovela, comunico alguns dos problemas encontrados no percurso e das al-
ternativas por mim encontradas para contorná-los, assim como as interessantes 
potencialidades artísticas descobertas dentro dessa turma de oitava série. Tam-
bém cito momentos chave de minha pesquisa e concluo procurando deixar no 
ar certas questões sobre a instituição escolar e seus problemas e possibilidades.
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Resumo
Esta narrativa visual cria uma comparação entre duas instituições culturais, cada 
qual dotada de uma identidade específica. Apesar de serem tratadas como enti-
dades pertencentes a esferas de atuação diversas, pretendemos mostrar, através 
do encadeamento de imagens, que existe mais proximidade entre seus rituais e 
práticas do que somos comumente levados a acreditar.

Palavras-chave: Discurso; identidade; cultura.

Abstract
This movie intents to make a comparison between two cultural institutions, each 
one endowed with a specific identity. Although they are treated as entities be-
longing to different spheres of action, we intent to show, through the linking of 
images, there is more closeness between their rituals and practices than we are 
commonly led to believe.

Keywords: Speech; identity; culture.

A presente narrativa foi desenvolvida como uma das atividades de en-
cerramento da disciplina Teorias da Imagem e da Cultura Visual, ministrada pelo 
prof. Raimundo Martins, no Programa de Pós-Graduação em Cultura Visual da 
FAV/UFG. Durante esta disciplina, entramos em contato com uma série de pen-
sadores do estruturalismo, como Michael Foucault e, principalmente, do pós-
-estruturalismo, como Frederic Jameson, Stuart Hall e Terry Eagleton. Muitos 
destes pensadores apresentaram propostas de questionamento acerca dos dis-
cursos vigentes em nossa cultura, e das possibilidades de análise dos mesmos 
enquanto ferramentas tanto de dominação, por parte dos tradicionais centros 
hegemônicos, quanto de resistência, por parte das ditas periferias.
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Alimentados por esses referenciais, fomos levados a questionar o papel 
da academia enquanto produtora de discurso, agindo tanto como centro, ao pro-
duzir discursos como forma de perpetuação da ordem vigente, quanto como 
periferia, ao gerar críticas e novas possibilidades de pensamento. Percebemos 
que esta possibilidade de análise perpassa outras instituições de nossa socie-
dade, e permite o estabelecimento de paralelos e analogias. Isso foi o que guiou 
nosso processo criativo: estabelecer um paralelo entre duas instituições que se 
pautam no estabelecimento de discursos, significados e explicações sobre nos-
sa realidade. Instituições guiadas por axiomas e paradigmas distintos, mas que 
apresentam mais semelhanças do que somos comumente levados a crer. Aqui, 
criamos um vínculo imagético entre seus rituais. Outros vínculos são certamen-
te possíveis.
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NEFELIBANTES PAREIDÓLICOS: UM NEFELIBATA EM BUSCA DA PAREIDOLIA EXPLICADA
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Resumo
Ver formas em superfícies é instintivo à natureza humana. O exercício de olhar 
para nuvens ou pedras pode promover novas visualizações. Tal ato, admirado pe-
los nefelibatas aguça formas pareidólicas nas nuvens, cuja informação narrativa 
serve de material para os fanzines – revistas alternativas manufaturadas –, que 
possibilitam a veiculação de ideias, conceitos e imagens narrativas compartilhá-
veis, tanto pelo suporte físico, como Internet, sendo em si mesmos, devido à liber-
dade conceitual e formas inusitadas com que se apresentam, narrativas visuais 
por excelência, promovendo o ato criativo. Este zine traz tal exercício do olhar.

Palavras-chave: fanzine; nefelibata; pareidolia; criatividade.

Abstract
Seeing forms on surfaces is instinctive to the human nature. The exercise to 
look up to the clouds or stones can promote new images. This act, admired by 
nephelibates stimulates pareidolics forms in clouds, from wich narrative infor-
mation feeds fanzines – manufactured alternative magazines –, making possible 
to spread ideas, concepts and shared narrative images. It can be possible by phi-
sic support, or internet, being these magazines, due to conceptual freedom and 
unusual forms that fanzines can appear, excelent visual narratives, promoting 
creative act. This fanzine brings this looking exercise.

Keywords: fanzine; nephelibate; pareidolia; creativity.

A arte de observar e recriar formas e imagens é inerente ao ser humano, 
principalmente na fase infantil, quando a criança tem prazer em recriar objetos 
e figuras, olhando, por exemplo, nas formas das nuvens. É esta mesma possi-
bilidade que o artista renascentista Leonardo Da Vinci prescreve como parte de 
uma experiência e exercício de criatividade:

 “Quero inserir, entre os preceitos que dou, uma nova maneira de es-
peculação, que ainda que pareça de pouca importância, e quase digna 
de riso, nem por isso deixa de ser muito útil para motivar o iniciante à 
invenção profunda. Assim, quando vires alguma parede manchada, ou 
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algumas pedras ásperas, poderás, olhando-as com cuidado e atenção, 
adivinhar e descobrir grande semelhança com alguns países, batalhas, 
portes de figuras, fisionomias estranhas, roupas particulares e outras 
infinitas coisas. Porque é de semelhantes configurações que o gênio tira 
novas invenções.” (DA VINCI, 1985, p.72)

McCloud (1985, págs. 32-33) demonstra que o ser humano tem uma ne-
cessidade inerente de ver rostos em desenhos, como em uma tomada na parede, 
cujas aberturas se assemelham a dois olhos e uma boca (a entrada do plugue 
elétrico contendo saída para o fio-terra).

É interessante perceber que muitas vezes, principalmente ao vislumbrar 
desenhos, a mente humana se compraz em completar as imagens, como nos de-
senhos “abertos” de Henfil. Esta necessidade de “completar” as lacunas encontra 
também respaldo na psicologia da gestalt, em que o todo é mais do que a simples 
soma das partes.

No livro A arte secreta de Michelangelo: uma lição de anatomia na capela 
sistina, Barreto e OLIVEIRA (2004) também descrevem possibilidades de cone-
xão entre as pinturas da Capela Sistina realizadas por Michelangelo, e seu co-
nhecimento de anatomia, como proposital, comparando partes da pintura cujas 
formas trariam desenhos embutidos de órgãos internos (fig. 1). 

Em realidade, estas conjecturas podem ter origem na Pareidolia (do grego 
para – junto de, ao lado de – e eidolon – imagem, figura, forma), que remete a algo 
paralelo à imagem: um fenômeno que acossa por vezes multidões, como relatos 
coletivos de pessoas que veem a imagem de uma santa formada na janela de 

Fig. 1: BARRETO E OLIVEIRA (2001). Desenho de detalhe da pintura 
que corresponde à base do encéfalo (a), (b), (c), (c) e (d).
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uma igreja graças à chuva que vai “formatando” o desenho do contorno da figura 
religiosa.

Estas visões poderiam tanto ser delírios imagéticos de um olhar natural 
humano que se compraz em rearranjar as formas, como bem afirmou McCloud, 
assim como serviriam para estimular a capacidade criativa, como bem queria Da 
Vinci, ou ainda até como estímulo de vaticínio, caso se considere tal possibilida-
de, imbricada às questões de atemporalidade graças à física quântica.

Outra maneira de se reinventar imagens, é a de contemplar as nuvens. 
Tal apreciação não é apenas um ato infantil ou relegado, pois há espalhadas pelo 
planeta, inúmeras pessoas e grupos que se detêm em determinados períodos 
apenas para a visualização estética das nuvens e suas formas: são os nefelibatas, 
cuja palavra tem origem do grego nephele é nuvem e batha em que se pode an-
dar, ou seja, seria literalmente aquele que anda nas nuvens (na literatura, diz-se 
do escritor que não obedece às regras literárias). Pode-se também aplicar a deno-
minação quando trata-se de uma pessoa idealista, que vive fugindo da realidade.

Porém, os apreciadores de nuvens conseguem fazer de algo natural e 
inadvertido, uma força de processamento criativo, aliando isso à própria mani-
festação da natureza (as nuvens).

Por fim, é no ato de desenhar, que se pode recriar formas inusitadas e 
sempre renovadas. Apesar destas incursões em que o ato de ver “ao léu” (ne-
felibata), e de naturalmente irromper uma forma a outra parecida (pareidolia), 
possam sugerir acidentes criativos da mente humana, pode mesmo haver uma 
necessidade inerente gestaltica mental e de equilíbrio ambi-hemisferial do cére-
bro de se realizarem esses exercícios.

De Gregori (1999), com sua teoria do cérebro triuno, expõe que aos dois 
hemisférios correspondem tarefas específicas: no direito há a criatividade, não 
linearidade e imaginação, enquanto que no esquerdo há a racionalidade, lineari-
dade e organização. Dessa forma, De Gregori diz que deveria haver uma utiliza-
ção proporcional entre o hemisfério esquerdo (racionalidade) e o direito (criativi-
dade). A ciência atual sabe que os desenhos (imagens), bem como os ideogramas 
chineses, são lidos pelo hemisfério direito cerebral, enquanto que os fonemas e 
a leitura racional cartesiana ativa áreas do hemisfério cerebral esquerdo. Assim, 
o ato de ver e elaborar desenhos estimula este equilíbrio sistêmico do cérebro, e 
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por isso, como afirmou Da Vinci, o exercício criativo de ver desenhos pode moti-
var uma “invenção profunda”.

Os fanzines: revistas de formatos diferenciados 
que estimulam a criatividade

        

Estas produções artesanais tem um tremendo potencial criativo de de-
sign e conteúdo vanguardista, promovendo a auto-editoração e confraternização 
(aproximação) social universal. Em geral, os fanzines (ou simplesmente zines)1 
são edições em que os autores amadores e/ou profissionais divulgam suas ar-
tes (fig.2). Muitos são trabalhos ousados e de vanguarda que só enriquecem a 
criatividade, explorando a própria formatação dos fanzines que podem ter va-
riados temas e formatos, bem como versem acerca de diversos assuntos, sendo 
revistas alternativas de arte (poesia, quadrinhos etc) ou trazendo impressas em 
suas inusitadas páginas artigos e textos até mesmo acadêmicos, desde a ficção-
-científica até a resistência cultural. 

O zine “Nefelibantes Pareidólicos”: a imagem que se (re)forma

Assim, este trabalho tem por finalidade cooptar esta questão da pareidolia 
detectável pelos nefelibatas, através de uma narrativa visual que se apresenta 

Fig. 3: taco no chão e o desenho com a pareidoliaFig. 2: Fanzines de vários formatos e temas

1 A gênese oficial dos 
zines data de 1930, nos 
EUA, graças a fãs da 
ficção científica, que 
escreviam boletins de 
informação e artigos sobre 
esse gênero. Seu batismo 
nominal se deu em 1941, 
por Russ Chauvenet, que 
aglutinou duas palavras 
inglesas (fan + magazine) 
numa mistura criativa 
resultando no neologismo 
original usado no mundo 
inteiro, e que foi até nome 
de programa cultural na 
televisão brasileira.
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num fanzine, em especial esse sustentando duplamente o ato de ver/fazer cria-
tivo: tanto pelo formato diferenciado com sua capa propositalmente de difícil lei-
tura, como pelos desenhos que se encontram no zine, impulsionados pela visão 
de nuvens, papéis amassados, pós de café e tacos de assoalho (fig. 3), além da 
possibilidade de leitura de seu conteúdo online (e que será mostrado na apresen-
tação dessa narrativa visual).
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NARATIVA: 2324
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Resumo
O vídeo aqui apresentado é um exercício de linguagem  narrativa videográfica 
experimental. Esse trabalho integra o corpo de exercícios artísticos desenvolvi-
dos dentro da pesquisa As Trilhas da Narrativa na Videoarte Brasileira, meu projeto 
de mestrado, que propõe uma investigação teórica e prática dos usos da lingua-
gem audiovisual narrativa nas artes visuais.

Palavras-chave: audiovisual, narrativa, videoarte, ficção, realidade

Abstract
The video presented here is an exercise, an experimental video with narrative 
language. This work integrates a body of artistic exercises developed in the re-
search of The Narrative Tracks in Brazilian Video Art, my master’s thesis project, 
which proposes a theoretical and practical investigation of the uses of audiovisu-
al narrative language in the visual arts.

Keywords: audiovisual, narrative, video art, fiction, reality

A pesquisa

As Trilhas da Narrativa na Videoarte Brasileira é minha pesquisa de mestra-
do que está sendo desenvolvida na FASM. O objetivo é delimitar o atual estado 
da arte da narrativa experimental no Brasil, tendo como foco não a produção 
cinematográfica ou televisual, mas sim as propostas que existem no âmbito das 
artes visuais e, mais especificamente, da videoarte.

A pesquisa envolve uma parte teórica de investigação e a realização de 
conjunto de exercícios práticos. Em um primeiro momento, estará focada no 
objetivo de estudar o instrumental de linguagem proposto pela narrativa audio-
visual clássica originada no cinema americano no início do século XX. Para em 
seguida, passar brevemente por algumas possibilidades de enfrentamento que 
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já foram propostos a esse método clássico, com especial atenção às idéias de 
Eisenstein, no cinema russo da década de 20. 

Em um segundo momento, será focado o universo da narrativa na video-
arte brasileira, a partir dos anos 80 até o presente ano. O objetivo é  mostrar 
como o instrumental proposto pelos realizadores, do que se convencionou cha-
mar, de narrativa clássica audiovisual, é utilizado pelos artistas em obras que 
imaginamos serem propostas de quebra de paradigmas preeminentes.

Ao final, o projeto pretende explicitar o modo de operar artístico em narra-
tivas não convencionais, aliando a pesquisa de análise qualitativa de um período, 
(entre os anos 1980 e 2010) e um aspecto (o da narrativa audiovisual experimen-
tal) à pesquisa empírica e práxis artística contemporânea.

Será apresentado um corpo de trabalhos e exercícios desenvolvidos du-
rante a pesquisa. Essa proposta não se dispõe a ser uma ilustração dos modos 
de operar que serão observados durante o processo de pesquisa, mas sim, uma 
proposta autoral nutrida das idéias, técnicas, formas de produção que serão co-
nhecidas, durante o desenvolvimento do trabalho como um todo.

A contribuição dessa pesquisa visa a um alargamento do conhecimento 
no campo da arte contemporânea brasileira sobre um período recente em um 
campo ainda em processo de ser desvendado.

Proposta narrativa na videoarte

A intenção é a realização de exercícios em vídeo que poderão ou não levar 
a concepção de obras maiores e mais elaboradas tentando estabelecer uma breve 
estratégia de desmonte do modelo canônico de narrativa audiovisual, observan-
do questões como continuidade e linearidade; relação tempo-espaço; relações 
de causalidade; campo / contracampo, elementos de continuidade e montagem. 
Na ruptura ou mesmo na negação e no não uso intencional desses elementos, 
tão caros a narrativa audiovisual clássica, procura-se uma quebra de paradig-
ma, identificável com os chamados procedimentos desconstrutivos presentes 
na arte contemporânea. Procedimentos que dizem respeito ”(...) em um primeiro 
momento a uma negação do próprio meio e em um segundo momento a neces-
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sidade de expansão de seus limites criativos.” e assim estabelecer uma tentativa 
de constituir novas abordagens estéticas para a narrativa audiovisual.¹

Crio ensaios audiovisuais, alguns para serem vistos em canais singulares, 
outros para exposição em instalações. Procuro realizar um trabalho que tente 
dar conta de destrinchar um instrumental modelar, experimentando o potencial 
poético dessa ação elucidativa.

Dentro desta proposta  desconstrutiva e contaminada, opero com espa-
ços/ambientes que se opõem e se completam: o espaço público, urbano, con-
temporâneo e o espaço interior, de dentro dos lares, da intimidade conjugal e 
familiar, da individualidade, da solidão. Investigo a percepção do indivíduo nes-
ses espaços/ambientes. Em ambos, lido com questões como a relação tempo e 
espaço, a percepção, a memória, a ética, as relações interpessoais. Interessa-me 
lançar sobre a vida um certo olhar permeado de uma percepção narrativa, obser-
vando instantes de conflito, de resolução, de acontecimento e os tempos mortos, 
os tempos de passagem, os tempos outros.

2324

O vídeo 2324 é um exercício integra um corpo de trabalhos que fazem par-
te do desenvolvimento de minha pesquisa.

Nesse vídeo específico, é abordada a questão do deslocamento espaço/
temporal. Numa situação em que o espaço interno, dentro de um lar, que se 
projeta para o exterior em forma de fluxo emocional, quando provocado por um 
fator externo. Uma notícia desconcertante que chega durante a  madrugada, é 
capaz de chocar e alterar modo perceptivo da personagem, confundindo os ins-
tantes e dando um breve salto no tempo. No vídeo existe um deslocamento de 
ações que não estão em sua ordem linear, assim como o som também é deslo-
cado dentro da breve situação que se coloca. No processo de produção trabalhei 
exclusivamente com material colhido diretamente. Não existe aqui uma trilha 
sonora adicionada, todos os sons foram captados junto com as imagens, no en-
tanto foram editados e deslocados. 

A intenção era produzir o instante em que uma narrativa se modifica, e 
seus desdobramentos imediatos.

1 MELLO, Christine. Extre-
midades do Vídeo. São Paulo: 
Editora SENAC, 2008.
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Resumo
O referido texto trata de uma experiência pessoal no campo da criação de Histó-
rias em Quadrinhos. Tomando como base o processo criativo do psicanalista es-
tadunidense Rollo May foi verificado e documentado o passo-a-passo do descrito 
por ele e sentido pelo autor da história/artigo. A intensão do texto é demonstrar 
o processo criativo de uma história em quadrinho do gênero Poético-Filosófico, 
o qual, muita das vezes, se dá de maneira inusitada.

Palavras-chave: História em quadrinhos; poético-filosófico; processo criativo; 
criatividade. 

Abstract
The text is about a personal experience at the field of comics. Observing the cre-
ative process described by the american psychoanalyst Rollo May it was verified 
and documented step by step the researched and felt by the autor of the history. 
The intension of the text is demonstrate the creative process of a poetic philoso-
phical comics history genre, which frequently happens in an unusual way

Keywords: Comics; poetic philosophical; creative process; creativity.

A grande maioria das pessoas conhece as tradicionais Histórias em Qua-
drinhos (HQs), o que muitos não sabem é que esta mídia possui um gênero sin-
gular, envolto em questionamentos e análises a respeito da condição humana. 
Por alguns é chamado de poético-filosófico, por outro de fantástico-filosófico.

O pesquisador Elydio dos Santos Neto conta que, entre o final da década 
de 1980, um singular grupo de quadrinhistas passou a trabalhar com histórias 
fora do padrão convencional. Esses artistas são: Flávio Calazans, Edgar Franco, 
Gazy Andraus, Henry e Maria Jaepelt, Wally Viana, Joacy Jamys, Luciano Irr-
thum, Eduardo Manzano e Antonio Amaral (NETO, 2009, p. 71).
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Muitos desses autores foram reunidos no fanzine Barata, editado por Ca-
lazans. Para Edgar Franco (1997, p. 56), Calazans pode ser considerado como 
um dos precursores dos quadrinhos poético-filosóficos no país. Além do Barata, 
houve ainda a revista Tyli-Tyli, editada posteriormente pela Marca de Fantasia, 
de Henrique Magalhães. Mais tarde, no número 9, a publicação foi rebatizada de 
Mandala (NETO, 2009, p. 2). Durante as 13 edições da publicação, ela ampliou 
o leque de autores e abriu espaço para a discussão dos quadrinhos poéticos-
-filosóficos. Foi o primeiro passo para a consolidação do estilo (NETO, 2009, p. 2 
e 3). Com o fim da Mandala, em 2001, os autores voltaram a publicar em fanzines 
de maneira independente ou em formato digital. Em 2008, uma nova publicação 
surge dando abertura maior ao estilo poético, a Camiño di Rato, editada por Ma-
theus Moura.

No gênero, os autores não se limitam a simplesmente contar histórias, 
experimentando as possibilidades narrativas da HQ. Elydio define três carac-
terísticas básicas desses quadrinhos como: 1) A intencionalidade poética e fi-
losófica; 2) Histórias curtas que exigem uma leitura diferente da convencional; 
3) Inovação na linguagem quadrinhística em relação aos padrões de narrativas 
tradicionais dos quadrinhos (NETO, 2009, p. 90).

A HQ selecionada é uma histórias poético-filosófica por tratar de aspectos 
da personalidade humana, deixar aberta para múltiplas interpretações e o prin-
cipal: forçar o leitor a questionar e a pensar. Por outro lado, o intuito do artigo 
não é discutir a HQ Encontro, mas seu processo criativo. Como projeto, para um 
futuro mestrado na FAV-UFG, há a ideia de trabalhar justamente os aspectos que 
compõem o processo criativo de uma HQ poético-filosófica. Uma vez que esse 
estilo de quadrinho por si só já é singular, suscita dúvidas como: seu próprio 
processo criativo se dá de maneira convencional, ou não? Quais critérios são 
avaliados pelo artista na criação? Quais suas motivações?

O Encontro

A história foi construída por mim primeiro por meio de roteiro e desenha-
da por Guilherme Silveira. A criação da história teve como início um “pesadelo”. 
Nesse sonho, vi uma mulher que foge de algo não mostrado. Logo, eu (persona-
gem no sonho) estou em um local sujo, feio e entro em uma casa. Nela, há um 
monstro humanoide-molusco que diz coisas desconexas. Depois desse encontro 
macabro, acordei, anotei o que vi – principalmente a ideia do monstro e o local 
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em que ele se encontrava. Os dias se passaram e mais de seis meses já haviam 
transcorrido desde o pesadelo. Durante esse período, de tempos em tempos me 
recordava da criatura e pensava em desenvolver algo com ela.

No dia 7 de abril de 2010, dei início a leitura de A Coragem de Criar, es-
crito pelo psicanalista, Rollo May. Na primeira metade do livro, Rollo trata prin-
cipalmente das etapas mentais e comportamentais de criação, além de definir o 
que venha a ser criatividade e a coragem de criar. A maneira como o artista age, 
pensa e sente momentos antes do “encontro”, ou seja, do surgimento do ato cria-
tivo, que o levará ao seu próprio “mundo objetivo”. Para Rollo o “mundo objetivo” 
vai além do físico palpável, é o mundo interior do artista, aquele com que ele irá 
adentrar no momento de criação extrapolando o sentido de mundo como “am-
biente ou ‘soma total’ das coisas” (MAY, 1982, p. 49) e da relação objeto sujeito. 
O autor explica que isso se deve à relação dinâmica entre indivíduo e mundo 
externo. Dessa forma, o que exprime como obra de arte tem, invariavelmente, 
influência de seu tempo e sociedade. 

O “encontro”, mencionado e descrito pelo autor, é quando o artista se 
depara com o que lhe impele a criar. A grosso modo seria a inspiração. No meu 
caso, o encontro foi no sonho. No livro, Rollo até mesmo cita um exemplo de um 
professor de Nova Iorque que, por meio de sonho, teve um encontro que lhe 
rendeu o prêmio Nobel (MAY, 1982, p. 44). Para o psicanalista, o encontro está 
como o princípio do processo criativo. No caso, o meu iniciou há vários meses, 
quando despertei de um pesadelo e anotei seus pontos principais.

É interessante notar que o encontro não necessariamente é realizado de 
modo consciente. O meu, por exemplo, irrompeu do sonho. Como diz Rollo, “a 
resolução de problemas que nos vêm em devaneios ou sonhos não são produtos 
do acaso” (MAY, 1982, p. 45). Pelo contrário, essas soluções, ou encontros, só 
são possíveis surgirem em sonhos e devaneios por terem sido antes trabalhadas 
“com afinco e determinação” (MAY, 1982, p. 45). Isso, então, irá designar o nível 
de compromisso do indivíduo com seu ato criativo.

Mais do que a maneira como o encontro se dá, para Rollo o importante é 
o “grau de absorção, o grau de intensidade” (MAY, 1982, p. 40) desse encontro. É 
por meio do encontro que o autor distingue dois tipos básicos de criatividade: a 
escapista e a genuína. De modo simples e direto, a principal distinção entre uma 
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e outra é que na primeira há ausência de encontro enquanto na segunda, além 
de haver o encontro ele é intenso e de envolvimento completo (MAY, 1982, p. 42).

Encontro e ansiedade

Rollo May, destaca alguns fatores do processo criativo. O primeiro deles 
é o sentimento de medo de errar momentos antes de iniciar um novo trabalho. 
Isso gera ansiedade. O surgimento dessa ansiedade “acompanha o nascimento 
da ideia inconsciente” (MAY, 1982, p. 60). May dá o exemplo do artista plástico 
Alberto Giacometti, que, antes de pintar, era arrebatado por grande sentimento 
de ansiedade e agonia (MAY, 1982, p. 83).

O segundo fator é a “claridade” (MAY, 1982, p. 60), que faz o artista, ser 
tomado por um sentimento de que tudo está mais nítido. Suas percepções são 
afloradas, os sons são mais límpidos, as cores mais vivas. O terceiro é a Gestalt, 
a formação inconsciente que delimita uma forma ainda não bem definida, mas 
que impele o artista à criar. “(...) a forma não formada, pode ser definida como 
o ‘chamado’ ao qual o inconsciente respondeu” (MAY, 1982, p. 61). Por fim, o 
quarto fator: a intuição, que surge em um momento de transição entre trabalho 
e repouso.

No meu caso os quatro fatores foram muito bem delineados. Primeiro, du-
rante a leitura do livro passei a sentir uma certa inquietação que aumentou gra-
dualmente. Segundo, juntamente com a ansiedade passei a prestar mais atenção 
ao que estava a minha volta, principalmente ao livro em minhas mãos. Terceiro, 
senti que uma peça, não muito bem definida acabara de se juntar a outra já for-
mada. O quarto e último fator, eu estava em um momento de leitura (trabalho) e 
parcialmente disperso da leitura. Foi então que decidi pôr-me a escrever.

Durante o processo de escrita, o texto fluiu com naturalidade. Não preci-
sei nem ao menos recapitular o que havia escrito sobre o sonho. Porém, ao final 
do texto travei. Havia chegado a um momento em que, assim como a mulher da 
história, estava sem saída. Sabia como queria terminar o conto, mas com o seu 
desenrolar meu final, previamente concebido, agora era um estorvo, uma vez 
que me limitava a desenvolvê-lo apropriadamente. Salvei o arquivo de texto e 
resolvi espairecer. Ao me afastar da frente do computador e a me colocar nova-
mente em um estado de repouso, subitamente um novo final, agora de acordo 
com o desenrolar da trama, surgiu do inconsciente levando-me a experimentar 
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outro aspecto descrito por Rollo: a gratificação. “Regozijamo-nos por participar 
do que a física e outras ciências naturais chamam de uma experiência ‘elegante’” 
(MAY, 1982, p. 60).
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EN ROUTE [ALONG THE WAY]: ESTRATO DA SÉRIE “PAISAGEM-PERCURSO”
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Resumo
En route [along the way] é um estrato audiovisual realizado em 2009 com 55 se-
gundos de duração, que integra a série “paisagem-percurso”. En route significa 
basicamente “colocar-se a caminho”. O vídeo é uma metáfora para o percurso de 
vida, trata de representações de movimentos, lugares e situações que se cruzam 
e que podem ser feitos e percebidos de diversas formas.

Palavras-chave: Audiovisual, paisagem, percurso

Abstract
En route [along the way] is a stratum audiovisual (2009) with 55 seconds du-
ration, includes on the series “paisagem-percurso.” En route basically means 
“along the way.” The video is a metaphor for the journey of life, with representa-
tions of movements, places and situations that cross and that can be made and 
perceived in different ways.

Keywords: Audio-visual, landscape, way

En route [along the way] é um estrato audiovisual que integra a série “pai-
sagem-percurso”, tendo sido apresentado no Vivo arte.mov – 4º Festival Inter-
nacional de Arte em Mídias Móveis. En route, em francês, significa basicamente 
“colocar-se a caminho”. O vídeo é uma metáfora para o percurso de vida que se 
relaciona a locais de passagem, trata de documentações de movimentos, lugares 
e situações que se cruzam e que podem ser feitas ou conectadas as experiências 
do observador, nesse sentido a construção das sequencias e imagens procura 
remeter a uma sensação de dejà vu.

O audiovisual foi realizado inteiramente com captação de imagens por came-
ra de celular. A idéia de utilização desse modo de captura está presente nos traba-
lhos das série propondo um questionamento sobre o poder dos sistemas de infor-
mação e tecnologias de localização e o modo de lidar com esses aparatos e como 
eles podem fazer parte de e/ou dialogar com processos de construção poética.
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em 2007 no 62º Salão Pa-
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Nesse aspecto o formato do vídeo e seu tempo de duração (de 55 segundos) 
foi estruturado para ser compatível com a visualização em aparelhos de celular.

A série “paisagem-percurso” é a centro de minha pesquisa artística atual, 
que está sendo desenvolvida no Grupo Pesquisa e Produção em Arte, linha de 
Poéticas Visuais da PUC-Campinas. Tem como base o estudo da paisagem e a 
construção poética a partir de uma relação entre o espaço, o tempo e a memória 
afetiva, utilizando linguagens como o vídeo, a fotografia e processos gráficos.

A pesquisa trabalha com a possibilidade de um conceito expandido de 
paisagem determinando uma produção artística que explora o deslocamento a 
partir de um determinando sítio, resgatando assim a situação de flâneur, de cami-
nhante a deriva, que se deixa levar pelas sensações e observações do momento, 
que capta elementos significativos da experiência do percurso, permitindo assim 
uma estratégia de ação artística que combina fragmentos de experiências (visual, 
sonora etc.) e que vão dando forma ao espaço, ou melhor, a um novo olhar sobre 
o espaço, reinventado e reestruturado, que pode, ou não, guardar semelhanças 
com o espaço real.

En route [along the way], explora uma prática artística que busca nas de-
ambulações e nas possibilidades oferecidas pelas linguagens contemporâneas 
a captação de imagens do percurso em uma espécie de documentação sobre a 
experiência poética do caminhar.

Algunhas das prácticas creativas contemporâneas teñen que ver con ca-
miñadas e camiños, despois de que a figura do flâneur primeiro e da land 
art posteriormente instituísen unha forma directa e vivencial de relación 
coa nosa contorna a través da disciplina que supón camiñar. O povera, 
o conceptual, as desviacións situacionistas - por citar algúns exemplos 
posteriores - non fixeron máis que ampliar unha liña de traballo que 
entronca con actividades moi antigas dentro da historia da humanidade. 
O paseo, así, convértese na orixe da experiencia estética.

Todo itinerario entre dous puntos leva o potencial de ser un camiñar 
poético, e a consciencia desa posibilidade é unha forma estruturadora 
de coñecemento e emoción que chega a nós dependendo de como se 
constrúa e con que ritmo se realizara o percorrido. Todo camiño ten um 
punto de destino, pero quizas o importante é o método necesario para 
levalo a cabo. Esa é unha premisa básica coa que se enfronta toda persoa 
cando se propón un exercicio de entrega e disciplina. (OLVEIRA, 2007. 
In: VILLAR, 2007)
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Nessa pesquisa em curso, vários aspectos acabam determinando a paisa-
gem e o percurso como constructo, ou seja uma elaboração conceitual que pode 
extrapolar a noção básica de paisagem como uma simples representação imagé-
tica/estática para algo que é vivenciado e experimentado.

Assim a produção estabelece conexões e aproximações com uma noção 
expandida de paisagem e de percurso, onde processos e elementos poéticos 
propõe o espaço como um contenedor de histórias que podem ser reveladas, rein-
ventadas e reestruturadas a partir da experiência resignificada de caminhada.
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PIRARUCU Z- 32 E A FOTOGRAFIA DOCUMENTAL NA AMAZÔNIA
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Resumo
Esta narrativa visual tem por objetivo apresentar uma série de fotografias produzi-
das por mim entre 2006 e 2009 sobre o manejo de pesca realizado pela Colônia Z-32 
de Maraã, no Amazonas. Investigando tais imagens, através das quais procurei (re)
construir a história do manejo de pesca do pirarucu e do tambaqui, do ponto de vista 
social, econômico e ambiental, com foco nas relações sociais entre os pescadores e 
destes com o meio ambiente, pretendo verificar as aproximações e possíveis hibri-
dações da fotografia documental com a antropologia e o fotojornalismo.

Palavras-chave: Fotografia documental, antropologia visual, visualidade na 
Amazônia, manejo de pesca.

Abstract
This visual narrative aims to present my research about a fisheries management 
developed by Fisher Colony Z-32 in the district of Maraã, Amazonas, which I have 
been working on since 2006.  Investigating this group of images which tries to (re) 
construct the pirarucu (Arapaima gigas) and tambaqui (Colossoma macropomum) fi-
sheries management history, from the social, economical and environmental point 
of view, I intend to verify the documentary photography frontiers between and its 
possible hybridizing with photojournalism and visual antrophology.  

Keywords: Documentary photography, visual anthropology, Amazonian visuali-
ties, fisheries’ management.

Visualidade na Amazônia

No início de 2006 estive no município de Maraã, no Amazonas, para es-
crever uma reportagem sobre o curso de Formação de Agente Ambiental Vo-
luntário que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) oferecera aos moradores da cidade. Sou jornalista e, na 
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ocasião, trabalhava como assessor de imprensa para o Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável Mamirauá (IDSM)1. Naquele momento, pude conhecer os 
membros da Colônia de Pescadores Z-322 e, para a minha surpresa, assistir a 
um vídeo amador sobre os trabalhos de manejo de pesca que fora gravado em 
2004. Aquelas imagens nunca me saíram da cabeça: filas extensas de canoas 
no igarapé de acesso aos lagos, uma enorme quantidade de pirarucus vindo à 
superfície a todo o momento para respirar, o frenesi de pescadores conversando 
animados entre si e comemorando a cada pirarucu capturado, e, é claro, a natu-
reza exuberante da selva amazônica compondo um cenário bucólico de homens 
em meio à mata verde.

Poucos meses depois me encontrei com Luiz Gonzaga, Presidente da Co-
lônia Z-32 na época, e, ao saber da inexistência de uma documentação sistemáti-
ca sobre o manejo de pirarucu e sobre a história da instituição, propus-lhe uma 
parceria de trabalho que foi aceita.

A intenção, no início, era a de registrar as etapas do manejo: as técnicas de 
captura do pirarucu (Arapaima gigas) e tambaqui (Colossoma macropomum), seu 
transporte e comercialização, ou seja, documentar a cadeia produtiva do pescado 
proveniente do manejo de Maraã, tendo em vista a publicação de uma reportagem 
e, obviamente, o retorno das fotografias  à Colônia, parceira do projeto.  

Durante minha primeira estadia em Maraã, entre os meses de julho e de-
zembro de 2006, dividia meu tempo entre as entrevistas na cidade e as viagens 
a campo para acompanhar os trabalhos de manejo nos lagos. Pude acompanhar 
a rotina de vida dos pescadores, quer no dia-a-dia com suas famílias e amigos, 
quer em seus trabalhos de pesca e proteção dos lagos da região. 

De 2007 a 2009, não podendo viver em Maraã, concentrei minhas pesqui-
sas à distância, retornando aos lagos somente durante o mês de outubro, época 
da despesca. Ao longo destes anos, vivenciei – e documentei fotograficamente 
- todo o processo de organização, produção e comercialização do pescado do 
município de Maraã, desde as reuniões de pescadores para a definição do calen-
dário das atividades e das regras de manejo até a contagem dos pirarucus nos 
lagos, a pesca e o escoamento do pescado para os mercados de Manaus.  

O resultado deste trabalho é um acervo com mais de seis mil fotografias 
em preto-e-branco, textos, cópias de documentos oficiais e cerca de 50 entrevis-

1 O Instituto de Desen-
volvimento Sustentável 
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Juntamente com o Centro 
Estadual de Unidades de 
Conservação (CEUC/SDS), 
o IDSM é responsável pela 
co-gestão das Reservas de 
Desenvolvimento Susten-
tável Mamirauá e Amanã e 
atua no desenvolvimento 
de pesquisa, monitora-
mento e extensão visando 
a conservação da biodiver-
sidade da Amazônia pelo 
uso sustentado dos recur-
sos naturais e participati-
vo das comunidades.

2 A Colônia de Pescadores 
Z-32 de Maraã (COLPE-
MA), no Amazonas, reúne 
cerca de 500 pescadores 
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manejo de pesca desde 
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quilômetros quadrados, 
inserida na Reserva de De-
senvolvimento Sustentável 
Mamirauá (RDSM).
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tas gravadas com pescadores, membros da diretoria da Colônia Z-32, técnicos 
em pesca e pesquisadores de diversas instituições privadas e governamentais 
ligadas à gestão da Reserva Mamirauá em Maraã, Tefé, Manaus e Brasília, além 
de donos de barcos, despachantes, comerciantes, empresários e consumidores.

Com uma grande quantidade de dados produzida, decidi abandonar a 
idéia inicial de escrever apenas uma reportagem. Surgiu, então, uma nova ques-
tão: como organizar tais dados no sentido de elaborar uma narrativa visual a 
partir das imagens produzidas tendo em vista a publicação de um livro. Mas não 
um livro-reportagem ou um livro comercial de fotografias sobre o manejo.

De que forma a interação das fotografias com as entrevistas e anotações 
de campo feitas durante a observação participativa em minha pesquisa pode re-
constituir a história cultural deste grupo social de pescadores quando produzida 
e apresentada com base num conjunto de categorias, de conceitos e de referên-
cias teóricas e metodológicas?

Considerando a fotografia como um instrumento capaz de transmitir o 
que não é imediatamente transmissível no plano lingüístico e o objetivo de mi-
nha pesquisa de mestrado como uma proposta de analisar através da fotografia 
uma atividade socioeconômica com fortes raízes tradicionais, como é a pesca no 
norte do país, esta narrativa procura estimular a reflexão sobre a importância da 
fotografia dentro do cenário da cultura visual na Amazônia para os estudos de 
identidade, representação e história cultural.

Após vivenciar todo o processo de organização dos pescadores e produ-
ção e comercialização deste pescado, procuro (re) construir a história do manejo 
do ponto de vista social, econômico e ambiental, com foco nas relações sociais 
entre os pescadores e destes com o meio ambiente. E, apesar de reconhecer - e 
expor - a importância do manejo de Maraã para a cadeia produtiva do pescado 
oriundo da pesca artesanal sustentável na Amazônia, esta narrativa busca enfa-
tizar a vida do caboclo pescador da região: onde vive, seu cotidiano, sua família 
e suas formas de sobrevivência. 
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Resumo
Procurando despertar a curiosidade dos leitores de quadrinhos, o Gibiozine – 
um gibi que tem como princípio a divulgação científica utilizando a linguagem 
do humor – brinca com as informações de modo a provocar no leitor o interesse 
pelas respostas. As histórias em quadrinhos são elaboradas em parceria com 
alunos e professores, e particularmente neste texto aprofunda-se sobre a ques-
tão da criação artística dos quadrinhos enfocando o processo em um dos autores 
colaboradores da revista.

Palavras-chave: Histórias em quadrinhos; Divulgação Científica; Biologia.

Abstract
In the quest to awaken the curiosity of comic readers, Gibiozine – a comic book 
which has the principle of scientific dissemination in a good-humored way – 
plays with such information as to provoke the reader to look for answers. His-
tories are created by students and teachers, this text delves into the question of 
artistic creation of these comics, focusing on the process of one of the contribu-
ting authors of the magazine. 

Keywords: Comics; Scientific Divulgation; Biology.

Este trabalho é o resultado do casamento entre a Ciência e a Arte, do 
qual nasceu o GIBIOzine. O GIBIOzine surgiu para reunir as histórias em qua-
drinhos criadas pelos primeiros alunos de graduação do curso de Licenciatura 
plena em Ciências Biológicas da UFSCar – Campus Sorocaba. A enorme tiragem 
de 50 exemplares do Gibio esgotou-se rapidamente e o sucesso foi tanto que no 
semestre seguinte ganhou continuação, o Gibio 2, temático para comemorar a 
Semana de Ciência e Tecnologia de São Carlos (2007), que tratava sobre BIOtec-
nologia. Aqui será enfocada a trajetória de um personagem criado para o Gibio 2 
e que esteve presente em todas as edições posteriores, sofrendo transformações 

* Aluna de graduação do 
curso de Licenciatura Ple-
na em Ciências Biológicas 
pela Universidade Federal 
de São Carlos – Campus 
Sorocaba. Fez diversos 
trabalhos com produção 
de caricaturas de colegas 
e professores, ilustrando 
o convite da formatura da 
turma e as camisetas de 
cada formando com esse 
trabalho. O presente proje-
to vem sendo desenvolvi-
do desde seu segundo ano 
de graduação e é seu tema 
de defesa do trabalho de 
conclusão de curso.
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e requintes graduais, processo sobre o qual a autora deve tecer suas reflexões 
sobre criação.

Biotecnologia sempre me remete a laboratórios, células tronco e modifi-
cações genéticas. Aventurei-me pensando em uma célula tronco diferenciada e 
personificada, o Sr. Toti, que mal sabia eu, seria minha principal criação artística 
e a partir das histórias deste personagem encontrei motivação para meus planos 
acadêmicos: trabalhar Biologia, divulgando a Ciência e fazendo arte.

O objetivo é contextualizar a história em um ambiente biológico, com 
enfoque nas personagens, na aventura, e ao contrário das cartilhas educativas 
nas quais o didatismo surge de forma ostensiva. No Gibio não se almeja ter 
como base explicar cada informação, não se deseja esmiuçar conceitos, mas 
sim deixar lacunas entre o gibi e o leitor, forçando-o a interpretar, imaginar, e se 
sua curiosidade for instigada, espera-se que vá em busca de seus significados, 
aprendendo por querer.

Sr. Toti

Utilizando trocadilhos de biologia, como neurônios “um pouco nervosos”, 
ou “não tive fibra suficiente” (referência às fibras de nervos), nasceu o Sr. Toti: 
uma célula tronco diferenciada em neurônio que não se adaptou ao ambiente 
neural por ser calmo, despreocupado e zen. Toti vem da palavra TOTIpotente, 
um tipo de célula tronco embrionária capaz de se diferenciar em qualquer tecido 
corporal. No Gibio 3, houve uma tentativa frustrada dele em participar do BO-
PEC - Batalhão Organizado Para Emergências Corporais, fazendo uma alusão ao 
BOPE, que ficou mundialmente conhecido com o filme “Tropa de Elite”. Toti foi 
tido como um fanfarrão e deu adeus às suas chances de defender as células cor-
porais dos organismos invasores. No Gibio 4, aparece Lina, referente à bainha de 
MieLINA que se forma ao redor dos axônios dos neurônios, enrolando-se forte-
mente à eles e fazendo com que os estímulos nervosos saltem e aumentem a sua 
velocidade de transmissão de impulsos; por isso mesmo ela diz “Sou a bainha de 
mielina que vai eletrizar a sua vida!”. Ciumenta e possessiva, ela foi deixando o Sr. 
Toti (que não admitia ser seu namorado) “à beira de um ataque de nervos”, mas no 
final ele acaba gostando dela e se rendendo ao seu jeito único.

Quando penso nas próximas HQs para o Gibio é como se uma antena para-
bólica se abrisse da minha cabeça para que as possíveis ideias interessantes sejam 
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captadas. As últimas duas histórias do Toti (Família Toti: Uma biografia autorizada 
e Toti em: Concurso de Beleza do Microuniverso) têm passado por um certo pro-
cesso de seleção mais criterioso: folheio livros didáticos de Biologia ou Ciências 
(por exemplo: Biologia vol. 1 e 2 de Uzunian e Birner, 2005), livros acadêmicos (ex: 
Histologia Básica de Junqueira e Carneiro, 2004), sites “nerds/científicos/geeks”, 
aulas ou às vezes o próprio cotidiano me faz deparar com alguma palavra, notícia, 
imagem que dispara uma sucessão de pensamentos que se encaixam perfeita-
mente com as possibilidades de cenas para as histórias do Toti.

A forma como o pensamento ocorre ainda é um assunto cheio de mistérios 
e difícil de explicar, mesmo para os mais renomados cientistas da mente, e a única 
parte em que me arrisco a falar um pouco, é sobre meu processo de criação. 

Processo de criação

Em 1952 diversos pesquisadores, artistas, filósofos, psiquiatras, psicólo-
gos, pensadores se reuniram para debater sobre a criatividade, e é visível por 
parte de quem cria a vontade de criar, “há uma necessidade social desesperada de 
um comportamento criador” (Rogers, 1995, p.299), a arte como forma emergencial 
de realização, arte como uma necessidade do artista (Fernandes, 2003, manus-
crito), na qual a exteriorização do ser proporciona a calmaria e o deleite que su-
cedem o temporal agonizante de registrar a idéia que sente ter potencial. Quan-
tas vezes uma situação se transforma imediatamente em uma história ou tirinha 
em minha mente e eu quero que ela seja real, que ela possa ser vista não apenas 
por mim, dentro de mim, mas pelas outras pessoas também? Um pensamento 
não pode ser definido como criador se ele não for observável, seja na forma de 
palavras, pintura, desenho ou invenção (Rogers, 1995, p.301). 

A vida do Toti depende do que os meus neurônios conseguem “sinapsar” 
em momentos de brainstorm, e isso me preocupa, pois ele tem a sua vida, mesmo 
sendo no papel ou em telas de computador, e a cada história elaborada, sinto que 
na verdade não estou criando o Toti, mas apenas desvelando o que já está lá. É 
como a frase atribuída a Michelangelo Buonarroti:

“Em cada bloco de mármore vejo uma estátua; vejo-a tão claramente 
como se estivesse na minha frente, moldada e perfeita na pose e no efei-
to. Tenho apenas de desbastar as paredes brutas que aprisionam a ado-
rável aparição para revelá-la a outros olhos como os meus já a vêem.” 
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É exatamente assim que me sinto agora, como Merleau-Ponty (1980) dis-
corre sobre o artista que lança sua obra de arte para o mundo sem saber o que 
acontecerá, fico muito feliz em sentir que o Toti tomou as rédeas de sua própria 
vida e hoje a constrói, eu apenas expresso em forma de desenho o que ele faz. 
Ele tem sua namorada neurótica, sua própria personalidade, seus amigos, suas 
aventuras, a sua vida. 

Rogers (1995) define três condições internas da criatividade construtiva: 
abertura à experiência; um centro interior de apreciação; e a capacidade para 
lidar com elementos e conceitos. A primeira se refere à capacidade de perceber 
a realidade pela sua própria experiência, deixando moldes. Como disse Cézan-
ne “A arte é uma apercepção pessoal. Coloco esta apercepção na sensação e peço à 
inteligência organizá-la em obra” (Merleau-Ponty, 1980, p.116). Tudo que é visto 
sofre minimamente uma modificação pelos hábitos adquiridos (Pernoud, 1953). 
O “real” (não entremos na questão do que é ou não é a realidade) sofre distorções 
pelas minhas experiências e toma uma nova forma. Quando quero contar, escre-
ver, desenhar exatamente a cena que vi, percebo que ela já não é a cena original, 
mas a cena que eu formei na minha cabeça, é a cena concebida.

A segunda condição de Rogers (1995) discorre sobre o valor do seu pro-
duto. O elogio ou a crítica alheia são opiniões coadjuvantes em relação a quem 
realmente julga o trabalho: o próprio criador. Quando a crítica é pertinente, você 
sabe muito bem disso e apenas não quer admitir, e ela pode ser um empurrão 
pra você arregaçar as mangas e voltar ao trabalho. Lidar com um personagem 
próprio é complicado, pois gera uma série de expectativas suas e dos leitores que 
querem saber mais da vida do seu “filho” (que você próprio também não sabe!).

A terceira condição é a capacidade de moldar, combinar, transpor, mon-
tar, transformar, é a forma com a qual cada indivíduo se utiliza das idéias, das 
experiências, das cores, das formas, é a capacidade de lidar com o caos interior, 
evidenciando uma ou outra possibilidade que mais lhe agrada. De maneira ins-
tintiva segui justamente o que Rogers (1995) descreve como potencial para a 
criação de um produto construtivo e pessoal reunindo essas três condições, “(o 
ato criador) é a incógnita que temos de aceitar como incognoscível até que se produza. 
É o improvável que se torna provável” (Rogers. 1995, p.306).

Merleau-Ponty (1980) aponta que um artista não deve apenas criar e ter 
suas impressões expostas, mas incitar novas experiências em outras pessoas. 
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“Se a obra é bem sucedida, tem o estranho poder de transmitir-se por si [...] e o leitor 
ou expectador acaba por reencontrar o que se lhe quis comunicar” (p.121), é isso que 
buscamos ao tentar divulgar a ciência com o Gibio, que a Ciência seja entendida 
e que o interesse por ela se espalhe, é assim que tento alcançar novas consciên-
cias com as histórias do Sr. Toti.
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RG – NARRATIVAS VISUAIS DE IDENTIDADES HÍBRIDAS
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Resumo
RG, narrativas visuais de identidades híbridas – entre a arte e a docência, refere-
-se a um estágio de investigação por meio da arte e mediações tecnológicas, sob 
um enfoque autobiográfico de identidades multiplicadas, hibridizadas em pro-
cesso de construção de sentidos que tem como ponto de referência às implica-
ções do ser artista – professor e a reverberação entre estes universos enquanto 
experiências que se interligam e se modificam mutuamente. Quando o som das 
palavras parece perder o sentido, o discurso do corpo se faz ouvir / ver.

Palavras-chave: Identidades; narrativas visuais; tecnologia.

Abstract
RG, visual narratives of hybrid identities – between art and teaching, refers to a 
stage research through art and technological mediations, from a perspective of 
autobiographical identities multiplied hybridized in the process of meaning cons-
truction that has as its reference to the implications of being an artist – teacher 
and reverberation between these universes as experiences that are intertwined 
and change each other. When the sound of words seems to lose the sense, the 
discourse of the body that is heard / seen.

Keywords: Identities; visual narratives; technology.

Narrativas Visuais – discursos do fazer.

A produção do videodança RG, encontra-se articulada com o projeto de 
pesquisa Mediações tecnológicas na produção artística contemporânea: arte e 
educação inserido na linha de pesquisa Arte, Educação e Cultura.

Formalizado a partir as experiências vividas em processos de orientação 
de trabalhos de conclusão de curso que adentraram o universo da arte e media-
ções tecnológicas.
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A partir do trabalho de Edyna de Fátima dos Santos Pereira desenvolvido 
em 2007 “Hídrido: dança e tecnologia para videodança” iniciou-se uma trajetória 
investigativa sobre estas relações – arte e tecnologia. Estas experiências acaba-
ram por instigar a pesquisas do docente neste terreno alterando perspectivas 
conceituais, estéticas e de sentido da produção artística – artista professor.

A orientação do trabalho de Edyna gerou uma “identidade” docente rela-
cionada às mediações tecnológicas fomentando outras produções como: Frag-
mentos: experimentações do processo de criação artística dentro da estética da 
videodança (2007), de Olvídia Dias da Cruz Sobrinha, e ainda Cotidiano: a estéti-
ca do videodança no contexto escolar, da mesma autora.

Decorre deste processo a criação do Grupo de Estudos Difusão Digital, 
pioneiro em Manaus, voltado para o estudo, mapeamento e produção de video-
dança (2008-2009), onde se assumiu a condição de artista-professor e mediador.

RG sintetiza essa fase inicial, uma vez que aponta para estas alterações 
e interações entre estados de ser, hora professor, hora artista, o que leva a uma 
exposição e diálogo intrínseco entre o corpo-identidades.

Aproximadamente 30 trabalhos forma produzidos pelo grupo no período 
de um ano, articulando a produção artística local (Manaus) ao cenário nacional e 
internacional deste segmento.

Ainda hoje investigamos os desdobramentos destes processos, suas im-
plicações em nossas “identidades” e no âmbito da produção artística no contexto 
universitário e sua repercussão no espaço social.

Decorre dessa trajetória a inclusão na nova grade curricular do Curso 
de Dança da Universidade do Estado do Amazonas a disciplina Dança e Media-
ções Tecnológicas, criada anteriormente como disciplina optativa com o nome de 
Dança e Novas Tecnologias como espaço para discutirmos, pesquisarmos e pro-
duzirmos nesse campo. A investigação sobre os aspectos, impactos e possibili-
dades abertas a partir de novas ou outras configurações do cenário contemporâ-
neo atual e que evidencia uma considerável influência no contexto educacional e 
artístico, fundamentou as proposições inicias desta disciplina.
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Desta forma não só as influências e convergências ocorrem no âmbito 
personalizado de seus protagonizadores como se articula com as dimensões 
sócio-históricas e culturais em que estes convivem.

Ainda que fundamentadas todas as argumentações apresentadas até aqui 
estejam embasadas em um conjunto de referencias, teóricos e práticos, e não 
desmerecendo o crédito a esses autores, optou-se por uma abordagem narrativa 
(textual) de um processo igualmente hibridizada e portador de diferentes formas 
narrativas, acreditando que neste momento esta forma aproxima-se da aborda-
gem do trabalho.
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CULTURA VISUAL: UMA NARRATIVA COM IMAGENS

Vânia Olária Pereira
vania.olaria@gmail.com
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Resumo
Com essa narrativa visual, busco discutir como imagens podem deflagrar pro-
cessos investigativos no lugar de apenas ilustrarem dados e fatos da pesquisa, 
reforçando noções de agência e heterogeneidade de interpretações para as mes-
mas. A reflexão se faz por meio de experiências vivenciadas por mim no proces-
so de construção da pesquisa com o hip hop – reflexões desenvolvidas no âmago 
do Mestrado em Cultura Visual – FAV/UFG.

Palavras-chave: Imagens, investigação, experiência, cultura visual.

Abstract
With this visual narrative, I search to argue as images can deflagrate investiga-
tion processors if place of only illustrating given and to facts of research, streng-
thening slight knowledge of agency and heterogeneity and interpretations for 
the same ones. The reflection makes itself by means of experiences lived deeply 
for me in the process of construction of the research with hip hop – reflections 
developed in center of the Mestrado in Visual Culture - FAV/UFG

Keywords: Images, investigation, experience, visual culture.

Com a discussão da narrativa visual busco discutir concepções deflagra-
das para mim com o Mestrado em Cultura Visual – FAV/UFG, sob a orientação 
da profa. Drª Leda Guimarães. Minha investigação, com a dissertação “Arte / 
vida / trabalho e experiência docente: Produção de sentidos de Hip Hoppers da 
Vila Pedroso-Goiânia”, volta-se para os significados do hip hop e linguagens re-
lacionadas a este movimento: grafite, rap e break. A investigação necessita de 
registros imagéticos que vão desde fotografias dos artistas, de seus contextos co-
tidianos, de suas roupas, suas produções visuais, etc. Procurando aproximações 
com a noção de que imagens podem deflagrar processos investigativos no lugar 
de apenas ilustrarem dados e fatos da pesquisa, busco discutir minha compreen-
são a respeito desses registros imagéticos, a partir de reflexões provocadas pela 
minha imersão nos estudos sobre cultura visual.
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Os deslocamentos provocados pelos estudos da cultura visual levam-nos 
a repensar compreensões sobre as imagens e sobre sua utilização como meras 
ilustrações. Reforçando idéias de agência e heterogeneidade de interpretações 
para imagens, considero que cada intérprete constrói um sentido diferente para 
a imagem, em seus processos de formação de sentidos e significações. A refe-
rência para o interpretador não tem uma realidade física e poderá ser criada pela 
sua imaginação, a partir de suas próprias perspectivas quando, afinal, terá ele/a 
a autonomia para as significações. O texto visual – como o escrito – se constitui, 
mesmo, em uma obra aberta para diferentes indagações, avaliações e conclu-
sões. Assim, busco usar as imagens como agência, como diz Ulpiano Menezes 
(apud MENESES, 2003, p. 15), “em sua capacidade de provocar efeitos, produzir 
e sustentar formas de sociabilidade, tornar empíricas as propostas de organiza-
ção e atuação do poder, etc”.  Busco aproximações com a noção de que a palavra

[...] fala da imagem, a descreve e traduz, mas jamais revela a sua matéria 
visual. Por isso mesmo, uma imagem não vale mil palavras, ou outro 
número qualquer. A palavra não pode ser a moeda de troca das imagens. 
É a visibilidade que permite a existência, a forma material da imagem e 
não a sua co-relação com o verbal (SOUZA, 2001).

Refazendo a percepção do uso da imagem na pesquisa, busco pela dimen-
são visual de minha investigação e, através das visualidades, procuro ver melhor 
a problemática e seguir construindo o ‘objeto’ – os sentidos sociais e estéticos 
do hip hop. Quanto às imagens, concordo que “são objetos produzidos pelos 
homens e que podem, novamente, atuar sobre a humanidade, e possuem, até 
certo ponto ‘suas próprias leis autônomas’, produzindo também ‘conseqüências 
despropositadas e imprevisíveis’” (DYSERINCK, 1988, s/p). 

Os processos de construção de sentidos para as imagens devem ser com-
preendidos através do questionamento de suas dimensões histórico-sociais, 
considerando sua realidade de objeto que foi produzido, cujas interpretações 
não são fixas, permanentes – são marcadas pela heterogeneidade. Com meus 
estudos para o mestrado em cultura visual, não busco as imagens tão somente 
como um recurso tecnológico a mais para a comunicação de minha investigação. 
Penso-as muito mais como uma tecnologia de interação social humana, entre os 
atores sociais (eu, os sujeitos da pesquisa e os possíveis leitores/as do texto), 
na produção e negociação de significados, preservando seu potencial de hete-
rogeneidade de interpretações. Quero tratá-las como agência, em sua capacidade 
de provocar efeitos, produzir e sustentar formas de sociabilidade, tornar empíricas as 
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propostas de organização e atuação do poder, etc (Meneses, 2003, s/p). Elas podem 
contribuir, visualmente, com sua materialidade não-verbal, para as interações. 

Assim, também por meio de registros imagéticos como deflagradores do pen-
samento investigativo, busco discutir os processos de formação de sentidos e signi-
ficações do pessoal do hip hop, em suas trajetórias identitárias culturais – sociais e 
artísticas, desenvolvendo questionamentos sobre como nos vemos, uns aos outros, 
professora / pesquisadora e alunos, atores sociais dessa investigação.

Considero que cada pessoa, em seus processos de formação de sentidos 
e significações e em suas construções identitárias culturais, poderá construir um 
sentido diferente para as imagens dessa narrativa visual com fotografias. A refe-
rência para o interpretador não tem uma realidade física e poderá ser criada pela 
sua imaginação, a partir de suas próprias perspectivas quando, afinal, terá ele/a 
a autonomia para as significações. O texto visual – como o escrito – se constitui, 
mesmo, em uma obra aberta para diferentes indagações, avaliações e conclusões.

Meu objetivo, com a narrativa, é fazer uma incursão em tais discussões. 
Penso que a utilização de imagens como ilustração parte da idéia de que textos, 
visuais ou discursivos, têm verdades a serem propagadas e reconhecidas. Em 
um sentido oposto disso, procuro ir me desvencilhando da herança moderna du-
alista entre estrutura e ação, bem como outras. De acordo com Alberto Melucci 
(2005, p. 323), a ordem do pensamento moderno de se ter sempre um “tertium”, 
interferindo e possibilitando as relações entre estrutura e comportamentos con-
cretos, ou seja, agindo no lugar dos sujeitos que, mesmo com suas condições 
estruturais, não o fazem, levou a introduzir um terceiro, que sirva de ponte. 
Influenciada por essas noções da sociologia, busco ao menos reconhecer essa 
herança, em minhas ‘observações’ de campo. Assim, considero que os sentidos 
serão construídos pelos intérpretes: não quero ‘explicar’ as imagens. 

Referências

DYSERINK, Hugo - Zur Entwicklung der Komparatischen Imagologie. In: Colloquium 
Helvetium. Sonderdruck, Frankfurt a. M., Peter Lang, 1988, p.19-42. Título em portu-
guês: Sobre o desenvolvimento da imagologia comparada. Tradução de Jael Glauce da Fon-
seca. Disponívelhttp://www.fflch.usp.br/dlm/alemao/pesquisa/relibbra/dysantologia-5.
htm, acesso em 06/05/2009.



1685

Sessão de 
Narrativas

MELUCCI, Alberto.     Por uma sociologia reflexiva: pesquisa qualitativa e cultura. Tradução 
de Maria do Carmo Alves Bomfim. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 374 p.

MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. Fontes visuais, cultura visual, História visual. Balanço 
provisório, propostas cautelares. Revista Brasileira de História, São Paulo, vol.23, nº 45,  
Julho / 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid, 
acesso em 03/02/09.

SOUZA, Tânia C. Clemente. A análise do não-verbal e os usos da imagem nos meios de 
comunicação. Ciberlegenda, Número 6, 2001. Disponível em: http://www.uff.br/mestcii/
tania3.htm, acesso em 30/01/2009.



1686

Sessão de 
Narrativas

DESIGN DE HIPERMIDIA VISUALIDADES E INTERAÇÕES CONTEMPORÂNEAS

Mônica Moura*
monicamoura.design@gmail.com 

UNESP| FAAC | Depto. Design
Mércia Albuquerque**

mercia.assis@gmail.com
UAM | Design

Resumo
O web-site design de hipermídia tem como proposta apresentar e discutir as 
visualidades contemporâneas a partir de textos, artigos, projetos experimentais, 
pesquisas e estudos realizados a respeito dessa temática: as inter-relações entre 
as questões verbais, visuais, sonoras e espaciais presentes no universo hiper-
midiático, bem como as relações entre a interação, navegação, informação e a 
não-linearidade corporificada por meio da interface no universo digital. 

Palavras-chave: Hipermídia; design experimental; contemporaneidade; lin-
guagem-digital. 

Abstract
The web-site design of hypermedia is to present and discuss the proposal vi-
sualities from contemporary texts, articles, experimental designs, surveys and 
studies about this subject: the interrelationships between issues verbal, visual, 
sound and space present hypermedia in the universe, as well as relations betwe-
en the interaction, navigation, information and non-linearity embodied through 
the interface in the digital world.

Keywords: Hypermedia; experimental design, contemporary, digital-language.

Design de Hipermídia: espaços e propostas interativas

O site www.designdehipermidia.com.br é o resultado da somatória de vá-
rios projetos, entre eles, pesquisas referenciais, experimentais e teóricas desen-
volvidas nos níveis de iniciação científica, mestrado e doutorado com foco nos 
estudos e na exploração temática e de linguagem do design de hipermídia. A 
proposta é de um espaço aberto e digital onde projetos, experimentos, artigos, 
dissertações discutam de forma teórica e prática o design de hipermídia e suas 
relações estéticas contemporâneas, bem como as relações com outras áreas. 

* Mônica Moura é ba-
charel em Artes Visuais 
e Arte-Educadora pela 
Faculdade de Belas 
Artes de São Paulo. Seus 
estudos de mestrado 
discutem a visualidade 
perante as novas mídias 
na dissertação ‘O Ponto 
e a Linha na Leitura da 
Imagem’. Seu doutorado 
envolve as questões sobre 
‘O Design de Hipermídia’, 
título de sua tese. O mes-
trado e o doutorado foram 
realizados no Programa 
de Pós-Graduação em 
Comunicação e Semiótica 
da PUC-SP. Atualmente, 
desenvolve estudos e pes-
quisa de Pós-Doutorado 
junto ao Programa de 
Pós-Graduação em Design 
da PUC-Rio discutindo 
temáticas relacionadas à 
transdisciplinaridade e 
aos coletivos de design na 
cidade de São Paulo.  

** Mércia Albuquerque é 
graduada em Arte com 
habilitação em Desenho 
e ênfase em Computação 
Gráfica e Multimídia, 
especialista em Design de 
Hipermídia e Mestre em 
Design pela Universidade 
Anhembi Morumbi. Mem-
bro do Grupo de estudos 
Design: Criação e Novas 
Mídias até o ano de 2009. 
Atualmente desenvolve 
pesquisas relacionadas 
aos ambientes virtuais de 
expressão e criação.



1687

Sessão de 
Narrativas

Dessa forma, contribuindo para a construção e efetivação do discurso digital hi-
permidiatico como uma nova linguagem. Linguagem esta cuja principal caracte-
rística é a de ser “mutável”. Tal como seu surgimento: as mutáveis possibilidades 
tecnológicas.

Para atender a esse objetivo as interfaces desse site foram projetadas e 
desenvolvidas explorando a navegação e a interação por parte do usuário em 
seu papel de agente, de interator.

A interface principal traz códigos abertos, a possibilidade de escolha de 
cores, variadas formas de construção e de animação do logotipo do site. Além 
disso, o menu superior pode levar ao acervo digital on-line, a apresentações so-
bre o tema design de hipermídia e aos estudos e pesquisas sobre o tema. 

A área ‘acervo digital’ apresenta 16 projetos experimentais, resultados de 
pesquisas de iniciação científica apresentados como trabalhos de conclusão de 
curso na área do design digital que foram selecionados entre as melhores pro-
postas apresentadas entre os anos de 2003 e 2009. Os projetos expostos são os 
que mais atendem e expressam a linguagem do design de hipermídia a partir de 
temáticas interdisciplinares e dialógicas do design com a arte, comk o cinema, a 
literatura, a cidade, o corpo e a hipermídia. 

A área ‘design de hipermídia’ apresenta material de palestras resultantes 
de artigos expostos em congressos, colóquios, simpósios e seminários acadêmi-
cos e de cunho profissional que discutem temáticas e questões relacionadas à 
criação, tecnologia, moda, ensino, bem como dá link ao site experimental infinito 
feminino cidade-mulher. A área denominada ‘grupo de estudos’ apresenta dis-
sertações que discutem a hipertextualidade, a interação e o e-paper.

A criação e a concepção projetual desse site partiram dos estudos e dis-
cussões realizadas pelas autoras dessa proposta e também resulta das discus-
sões realizadas no grupo de estudos e pesquisas ‘design, criação e novas mídias’ 
durante os anos de 2006 a 2009. A produção do site é realizada pela designer 
Mércia Albuquerque. Devemos destacar que esse site é um espaço de experi-
mentação e encontra-se sob o aspecto de trabalho em processo (work in pro-
gress), ou seja, aberto a possibilidades de construção, desconstrução e a modifi-
cações, incorporando novas questões e aberto a novas propostas, possibilidades 
de alteração e mudanças. 
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O desenvolvimento da pesquisa a respeito do design de hipermídia nos 
mostrou ao longo do tempo que esse é um imenso campo de ação. Envolve pro-
cessos executados através do desenvolvimento projetual utilizando a linguagem 
e os sistemas digitais destinados ao ciberespaço. Utilizando e explorando ele-
mentos característicos, tais como: animações, vídeos, hipertextos, entre outras 
possibilidades de linguagens que se estabelecem de forma inter-relacionada e 
híbrida, gerando o que entendemos como a linguagem do design de hipermídia.

Design de Hipermídia: novos paradigmas, ciberespaço e interator

As novas tecnologias da informação e da comunicação estabeleceram um 
novo paradigma que “(...) não era desafiador até aparecer a Nova Mídia. Hoje, se 
jogam novos jogos. Novos jogadores entraram na arena que tradicionalmente 
era considerada propriedade exclusiva do design gráfico” (Bonsiepe: 1997, 7).

 O ciberespaço traz uma nova concepção de espaço e é estruturado a 
partir da interconexão da rede global de computadores. Neste espaço virtual, 
os processos de leitura, de recepção e de produção se estabelecem a partir de 
conexões e inter-relações, onde a maioria dos nossos sentidos perceptivos é 
constantemente aguçada.

“A Rede com seus navegadores para home-pages e sites muda o paradig-
ma predominante do designer, que controla as variáveis que formam um 
design. (...) O papel do designer como controlador de todas as variáveis 
do design está, assim, mudando” (Bonsiepe: 1997, 8). 

Os princípios do design na hipermídia enfocam as relações entre a cul-
tura, a linguagem, a tecnologia, a inter e a transdisciplinaridade, a aplicação do 
design da interface, da informação, da navegação, da interação para a projetação 
nas novas mídias. 

 “(...) os ambientes e seres virtuais que aparecem na tela 
podem ser alterados, introduzidos, redispostos e destruí-
dos por esse mega-personagem que é o usuário, ou seja, 
o sujeito imerso, a ‘narrativa’ (ou seja lá o que for que 
acontecer nesses espaços e tempos virtuais) não pode ser 
mais definida a priori.  Ela deve, pelo contrário, aparecer 
como um campo de possibilidades governado por um pro-
grama, ela deve existir como um repertório de situações, 
manejado por uma espécie de máquina de simulação, ca-
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paz de tomar decisões em termos narrativos, a partir de 
uma avaliação das ações exercidas por esse receptor ativo 
e imerso (o usuário) que vamos, a partir de agora, passar 
a chamar de interator1 ” (Machado: 2002, 91 e 92).   

A criação e a produção nesta cultura imaterial e sua gama de possibilida-
des no universo da hipermídia levam os designers à maior liberdade de criação 
onde o interator e suas potencialidades perceptivas são o foco principal de aten-
ção em um projeto.  

Um site pode relacionar diversas vivências e diferentes universos de co-
nhecimento diante de um observador que passa a ser agente e a interagir abrin-
do possibilidades de novos caminhos e leituras para o projeto em questão. Um 
site é um pequeno universo que se abre e se descortina como um outro mundo 
em eterna mutação ampliando os horizontes da criação, do conhecer, do fazer e 
do produzir.
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1 Interator é uma termino-
logia cunhada por Janet 
Murray em 1997 e refere-
-se ao receptor e usuário 
que nas novas mídias, na 
hipermídia, assume um 
novo papel: aquele que 
age e interage, participan-
do ativamente do processo 
de comunicação e de 
informação, e não apenas 
recebe informações ou 
utiliza um produto. Este 
termo foi introduzido no 
Brasil por Arlindo Macha-
do em seu texto “O Sujeito 
no Ciberespaço”, publica-
do em 2002, e entendemos 
que é a melhor definição 
para ser utilizada como 
referência ao usuário nos 
projetos de hipermídia.
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As Saias de Florinda: 

um estudo da roupa pelo viés da cultura material.

Palavras-chave: 
estudo da roupa, cultura material, 
interdisciplinaridade.

Essa pesquisa tem como objeto de 

investigação três saias estampadas 

datadas do século XIX, outrora usadas por 

uma escrava e hoje pertencentes ao 

Museu do Traje e do Têxtil de Salvador, 

BA. Serão adotadas abordagens de 

estudo da cultura material, que propõe 

analisar a roupa partindo de sua 

materialidade, ou seja, de características 

físico-químicas que as saias apresentam, 

tais como, cores, materiais, técnicas de 

costura e modelagem, estilo, marcas de 

uso e conservação, e em seguida 

conduzindo o estudo às relações sociais e 

culturais que entremeiam a historicidade 

d e s s e s  o b j e t o s .  A  p e s q u i s a  

interdisciplinar, que considerou aspectos 

do design e de embasamento teórico vindo 

da antropologia e da história da arte, 

mostrou-se fundamental para este tipo de 

estudo. 
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Neste trabalho, o objetivo é discutir e 
propor um diálogo entre a vanguarda 
Dadá e o manifesto cinematográfico 
Dogma 95, no contexto de um discurso 
engajado de uma outra realidade a 
partir de suas imagens e conceitos, 
aparentemente caóticos. É um olhar 
que pretende desconstruir, em alguma 
medida, aspectos do modo como o 
indivíduo percebe e representa a 
realidade, por meio de estruturas 
hegemônicas sistemáticas impostas e 
consolidadas. Esse diálogo é um 
convite de como urde as possibilidades 
de reaprender a ver o mundo, de como 
esses furos de imagem e postura nos 
mostra o esvaziamento e a contestação 
dos limites; e ainda, potencializa o 
indeterminado, o acaso e a vontade de 
ampliar novas formas de perceber as 
visualidades em seu meio. Neste 
estudo pretendo reconhecer que o 
deslocamento violento, a aparente 
agressão visual, a desordem e o acaso 
dos artefatos, desconstrução dos 
valores absolutos e do niilismo 
provocativo dos discursos dos objetos 
de estudo podem criar mecanismos ou 
modos de ver de uma outra realidade, 
que não a criada até então. A 
metodologia deste trabalho caracteriza-
se pela abordagem qualitativa, 
principalmente, e principia-se pelo 
caos, sabendo que todo este precisa de 
uma ordem para organizar seu próprio 
discurso caótico. 

Palavras-chave:
Dada, Dogma 95, caos, realidade.

Diálogos entre o Dadá e o Dogma 95: 

mediação do caos
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O Grupo Venvê Parangolé e suas práticas culturais: 

um caminho para tornar-se visível.

Palavras-chave: 
práticas culturais, culturas populares, 
juventude, comunidade.

Este projeto de pesquisa pretende 
investigar como determinadas práticas 
culturais do grupo “Venvê Parangolé” 
influenciam no processo de formação 
identitária de seus integrantes. Este 
grupo é composto por jovens da 
periferia de Goiânia que buscam 
trabalhar com manifestações de 
culturas populares, criando e recriando 
narrativas do cotidiano e por meio de 
um processo de mediação coletiva do 
aprendizado, onde um aprende com o 
outro. A perspectiva da cultura visual 
pode me ajudar a compreender o 
universo sociocultural e simbólico 
destes jovens pela dinâmica do 
cotidiano, pelas narrativas que vêem e 
que produzem, pelas histórias de vida 
da comunidade onde vivem e pelos 
impactos que as experiências, através 
das práticas culturais, fazem na 
construção e afirmação de suas 
identidades. As inquietações desta 
pesquisa partem de duas questões 
principais (mas não exclusivas): como e 
quais visualidades assumem o caráter 
de expressão cultural no Grupo Venvê 
Parangolé e como suas práticas culturais 
desvelam percursos de construção 
identitária dos jovens que integram o 
grupo?
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Poéticas Visuais e 

O projeto propõe investigar os novos 
d i s p o s i t i v o s  e l e t r ô n i c o s  d e  
(re)apresentação e acomodação da 
m a t é r i a  v e r b o v o c o v i s u a l ,  
problematizando o objeto livro no 
contexto contemporâneo. Parte-se de 
dois paradigmas da matéria verbal - a 
linearidade e a multilinearidade - 
verificando de que modo os novos 
dispositivos para e-books tratam o 
projeto gráfico e possibilitam suas 
variações na personalização das 
interfaces gráficas. A pesquisa fará uso 
da base bibliográfica e análise histórica 
e comparativa com perspectivas 
m e t o d o l ó g i c a s  g u i a d a s  p e l o  
pensamento lógico indutivo. As 
técnicas de coleta de dados são 
baseadas em consulta bibliográfica, 
observações direta e indireta, sendo, 
esta última, verificada a partir de 
relatos de usuários e críticos, 
publicados prioritariamente na forma 
de depoimentos e matérias tidas em 
jornais on-line e similares. Após o 
estudo proposto, será concebido um 
projeto gráfico para dispositivos 
eletrônicos, de um livro infantil, de 
orientação multilinear. 

Palavras-chave:
e-book, projeto gráfico, livro infantil, 
interface.

Dispositivos computacionais de (re)apresentação 

da informação livresca.
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Morte e Vida Severina de João Cabral  de Melo Neto

 e de Cândido Portinari

Palavras-chave: 
morte, arte brasileira, cultura popular.

Esta pesquisa tem como temática o 
estudo das representações de morte no 
poema Morte e Vida Severina (1966) de 
João Cabral de Melo Neto, ao mesmo 
tempo em que dialoga com as imagens 
da série Retirantes (1944-45) de Cândido 
Portinari. Esse objeto de pesquisa vai 
fazer com que as artes visuais e 
literatura interpretem questões sociais, 
culturais e religiosas vivida pelos 
nordestinos. No poema, a morte é 
causada pela fome, pela doença ou pela 
emboscada. As imagens de Portinari 
também retratam o mesmo drama 
interpretado através dos tons escuros 
usados na tela e da aparência raquítica e 
faminta dos retirantes, também 
nordestinos. Poeta e pintor utilizam de 
suas obras para dramatizar tal 
sofrimento. É um estudo que busca a 
c o n s t r u ç ã o  d e  i d e n t i d a d e s  
transformando fragmentos da história 
nordestina em peculiaridades da cultura 
popular. João Cabral percorre os 
caminhos da ficção para ir de encontro 
com a realidade popular do nordeste. 
Portinari utiliza o Expressionismo para 
fazer uma crítica referente ao contexto 
social e político vivido no Brasil em 1945, 
na Era de Vargas. A morte é um 
elemento comum nos dois objetos de 
estudo e a compreensão do seu 
significado busca fundamentação 
epistemológica através da História, 
História da Arte e da Cultura Visual.
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A pesquisa, de caráter teórico-prático, 
tomará como base bibliografias que 
abordem, além da clássica narrativa 
cinematográfica, novos processos 
narrativos e sistemas visuais que 
e x p l o r e m  p o s s i b i l i d a d e s  
intermidiáticas. Investigarei as 
múltiplas formas de produção da 
imagem no contexto atual, marcado 
pelo desenvolvimento exponencial das 
tecnologias digitais de produção e 
manipulação imagética. A produção 
prática consiste em desenvolver uma 
narrativa cinematográfica de caráter 
híbrido, buscando referências no 
conceito de cinema expandido, o qual 
possibilita outras perspectivas na 
exibição de um filme.  Essa proposta 
resultará na produção de um curta-
metragem cuja trama contenha uma 
dinâmica narrativa apresentada em 
diversos formatos midiáticos. O roteiro 
será  e laborado  com base  na  
investigação do pós-estruturalismo, 
provocando uma desconstrução nos 
conceitos e significados estabelecidos 
ao propiciar uma pluralidade de 
sentidos. Cada personagem, em 
histórias paralelas que se entrecruzam 
e interagem, será protagonista do filme, 
sendo este uma pessoa de boa índole, 
na percepção de alguns, ou de péssimo 
caráter, na visão de outros. Trabalhar 
com essa dualidade de interpretações 
possibilita ao espectador uma maior 
reflexão nas diferentes formas 
relacionais entre indivíduos. 

Palavras-chave:
Cinema Expandido, Pluralidade 
Narrativa, Intermidiático 

Cinema Expandido: Uma Perspectiva Intermidiática
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Da obra não intitulada à cópia desmesurada: 
a radiação imaterial dos produtos de moda goianienses

Palavras-chave:
moda, cópia e imaterialidade

A análise sobre a difusão da cópia dos 
produtos de moda em Goiânia tem como 
objetivo encontrar a simbologia do 
fenômeno da efemeridade, tão evidente 
nessa capital como em qualquer 
metrópole do mundo. Busco no 
processo de desenvolvimento do 
produto a síntese da criação por uma 
análise das visualidades dos referidos 
produtos de moda, promovendo a 
comparação entre essa forma de difusão 
e a arte contemporânea. A propagação 
da cópia será analisada pela sua 
i m a t e r i a l i d a d e ,  e m  u m  e f e i t o  
semelhante a uma linha cruzada, que vai 
desgastando a matriz em ruídos, como 
uma fotocópia dela mesma até 
desaparecer a essência do produto 
original. A esse efeito denomino 
provisoriamente de radiação imaterial 
(algo comparável a um efeito telefone 
sem fio: perpassa de um para outro 
perdendo parte do significado), 
decorrente de um espaço propício à 
transitoriedade em grandes centros 
urbanos. Para tanto, investigarei a moda 
apócrifa, o produto não intitulado, 
reproduzido pelo criador, que copia na 
indústria confeccionista, fazendo dela 
um pequeno laboratório na tentativa de 
desenvolver a matriz.
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Este trabalho propõe a investigação de 
duas possibilidades artísticas recentes 
q u e ,  d e  a c o r d o  c o m  s u a s  
características e evolução, são 
passíveis de interconexão: a linguagem 
intermídia das chamadas HQtrônicas e 
a tecnologia da Realidade Aumentada 
(RA). A pesquisa se insere no campo da 
arte tecnologia ao propor a introdução 
da Realidade Aumentada como 
elemento narrativo das HQtrônicas, 
gerando um contexto cíbrido. A 
investigação teórica terá como base 
estrutural bibliografias relativas à 
Realidade Aumentada e seu uso no 
campo das artes, assim como 
referenciais relacionados às narrativas 
in termid iá t i cas ,  sobre tudo  as  
HQtrônicas. Simultaneamente será 
feita uma pesquisa exploratória de 
HQtrônicas e obras de arte que utilizem 
RA, identificando e contextualizando 
suas propostas narrativas e estéticas. 
Compõem também a pesquisa o 
desenvolvimento de uma narrativa 
cíbrida intermídia, uma HQtrônica que 
agregue RA em sua concepção. É 
preciso ressaltar que este trabalho tem 
um forte caráter processual, pois o 
estudo bibliográfico, a análise das 
obras e o desenvolvimento da poética 
artística são vislumbrados de maneira 
simultânea e complementar, a fim de 
atender os objetivos da pesquisa: 
avaliar as potencialidades narrativas da 
tecnologia da RA e propor sua 
utilização no contexto das HQtrônicas. 

Palavras-chave:
Hqtrônica, Realidade Aumentada, 
Narrativas Cíbridas

Hqtrônicas e Realidade Aumentada: 

Novas Potencialidades Narrativas 
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Jeans – a história contada através de uma roupa

Palavras-chave:
Jeans, Moda, História..

O que propomos estudar no presente 

trabalho é a trajetória de uma calça 

j eans ,  produto  de  moda  ho je  

disseminado universalmente. Com o 

modelo 501 da marca Levi's como eixo 

desta análise, estudaremos seu design e 

as campanhas de divulgação publicitária 

que o promoveram no último século. 

Investigaremos a história do Denim, 

matéria prima que serve de base à 

confecção do produto, pontuando 

importantes movimentos sociais, 

personalidades e marcas de moda 

ligadas ao material e sua evolução. Por 

que tantos cederam a este tecido? O que 

fez com que o jeans, concebido como 

uma calça para resistir ao desgaste do 

trabalho rude, adquirisse em nossos 

dias uma conotação de sofisticação, 

elegância e personalidade?
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A proposta deste projeto é desenvolver 
e aprimorar ferramentas técnicas 
capazes de construir uma narrativa 
visual sob forma de animação a partir 
da escritura com a luz denominada 
pixilation.

Metodologia:

As experimentações e construções 
visuais tomarão por base os trabalhos 
já desenvolvidos por cineastas e 
animadores, como o canadense 
Norman Mac  L aren  (um dos  
precursores desta linguagem), com 
variações técnicas, estilísticas e 
narrativas que serão desenvolvidas de 
forma prática e teórica durante o 
decorrer deste projeto de pesquisa.

Trata-se de um projeto de criação 
poético-visual em animação com a luz.

Palavras-chave:
pixilation, animação, poética-visual, 
escritura com a luz.

O Registro da Luz em Movimento
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Desapropriando o currículo: 

arte, prática educativa e experiência vivida

Palavras-chave:
arte, currículo, cotidiano, experiência 
vivida.

Esta pesquisa busca compreender 

como experiências vividas fora da 

escola são construídas e se imbricam 

nela. Com foco nos conceitos de arte, 

cotidiano e currículo, o estudo examina 

significados de mundo constituídos 

duran te  minhas  exper i ênc ias ,  

especificamente junto ao movimento 

anarco punk. A coleta de dados será 

feita através de grupo focal com alunos 

do ensino fundamental de uma escola 

pública de Macapá (Amapá), onde tenho 

desenvolvido propostas educativas 

insp i radas  em prá t i cas  desse  

movimento. A investigação pretende 

analisar, através dos estudos da cultura 

visual, sentidos que tais vivências 

trazem para o cotidiano escolar 

refletindo sobre as relações entre 

trabalho docente e vivências de alunos.
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O presente trabalho tem como objetivo 
analisar as imagens rupestres de um 
dos sí t ios arqueológicos mais 
importantes da América do Sul, a 
Pousada das Araras, localizado em 
Serranópolis-GO. Tenho como objeto 
de estudo a analise dessas imagens 
rupestres quanto a sua percepção, suas 
manifestações de sentido, buscando 
uma possível interpretação. Vendo as 
imagens rupestres por um novo prisma 
_ o da subjetividade. Levantando 
questionamentos, tais quais: que 
p a r a l e l o s  a  c o m u n i d a d e  d e  
Serranópolis estabelece com essas 
imagens? Existe um vínculo de 
afetividade entre essa comunidade e as 
imagens? Se esse vínculo existe, como 
ele se manifesta? Seria através de 
artesanatos, discussões, do ensino de 
arte... Afinal, essas imagens rupestres 
fazem parte da identidade cultural 
dessa comunidade?    

Palavras-chave:
Imagens rupestres, identidade 
cultural, subjetividade.

Análise e percepção das imagens rupestres de Serranópolis – GO
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Aspectos da caricatura em Goiás:

 história, estética e conceito sociopolítico

Palavras-chave:
caricatura, caricaturistas goianos, 
caricatura social e política.

O objetivo deste trabalho é traçar um 

perfil da caricatura em Goiás analisando 

suas linguagens, o processo criativo, as 

tendências, a evolução técnica, as 

temáticas e seus principais artistas que 

colaboraram para a aplicação da 

caricatura nos diversos segmentos 

impressos e publicitários no período 

compreendido entre 1964 a 2008. 

Artistas como Mariozan, Jorge Braga e 

Britus sintetizam os conceitos de moral 

e costumes e todo um conjunto de 

sentimentos e características humanas 

que são reinventadas em uma folha de 

jornal. A investigação visa proporcionar 

visibil idade à caricatura e aos 

caricaturistas goianos e, buscar elos e 

possibilidades na tradição dessa arte 

ressaltando a poética, a intelectualidade 

e a plástica neste trabalho que muita das 

vezes mescla arte e jornalismo e resulta 

em um trabalho com valor altamente 

expressivo.
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Esta pesquisa discute como um grupo 
de alunos de dois cursos de Design de 
Moda constrói modos diversos de ver a 
moda a part ir  de trânsitos e 
deslocamentos entre diferentes 
espaços de aprendizagem. Práticas 
cotidianas, projetos de sala de aula e 
atividades vinculadas aos estágios são 
os espaços de aprendizagem que 
concentram os interesses desta 
investigação. Os dados serão coletados 
através de acompanha-mento e 
observação em locais formais e 
informais de estágio, diário de campo, 
entrevis tas  focais  e  regis tros 
imagéticos. O trabalho tem como foco 
investigar expectativas desses alunos 
em relação à formação profissional, 
ansiedades que acompanham suas 
experiências, rupturas, negociações e 
concessões que enfrentam em suas 
buscas e pesquisas enquanto transitam 
e se deslocam entre fazeres do dia-a-
dia, das salas de aula e do estágio.

Palavras-chave:
espaços de aprendizagem - estágio - 
formação profissional.

Outras modas. Trânsito de imagens entre cotidiano, 
sala de aula e processos de profissionalização.
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Queer comics

As histórias em quadrinhos podem ser 
entendidas como discursos gráfi-
cos/visuais da sociedade que as 
produziu e que as lê. Proponho nesta 
pesquisa buscar personagens que 
defino como queer, ou seja, desviantes 
das diretrizes heteronormativas no 
campo da sexualidade, existentes nos 
quadrinhos brasileiros publicados 
atualmente, em mídia impressa ou na 
internet. Com estes personagens 
mapeados, descritos e analisados, 
procurarei responder às seguintes 
questões: de que forma a homossexuali-
dade é  representada nas HQs 
selecionada? Que lugares de sujeito são 
ocupados pelos personagens queer? 
Acredito que os quadrinhos, enquanto 
objetos cotidianos integrantes de uma 
cultura infanto-juvenil, têm influencia 
formativa nos processos de educação 
dos indivíduos ao mostrar realidades 
possíveis. A partir da teoria queer, que 
contesta as formas estabelecidas de 
conhecimento e de identidade, discutirei 
o papel dos quadrinhos neste processo e 
suas possibilidades de subversão contra 
a heteronormatividade.

Palavras-chave: 
histórias em quadrinhos; teoria queer; 
heteronormatividade.
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As obras da artista visual Nazareth 

Pacheco (1961-) constituem o objeto 

dessa pesquisa, onde investigarei a 

presença – e as manifestações - do 

corpo doente na arte. Os percursos 

metodológicos são referenciados tanto 

pela antropologia do corpo e da doença 

quanto pela história da arte. Algumas 

inquietações orientam esse estudo: de 

que maneira a dor se materializa por 

meio das visualidades artísticas; como 

os modelos hegemônicos de beleza e 

corporeidade se manifestam nesse 

processo de criação; como arte, corpo e 

ciência interagem. Entrevistas com a 

artista serão realizadas ao longo da 

pesquisa.

Palavras-chave:
corpo; doença; arte contemporânea; 
Nazareth Pacheco

Tecendo em Giletes: objetos de dor e 
desejo em Nazareth Pacheco
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O uso do desenho e da gravura sobre fotografia como 
práxis poética da memória.

O objetivo dessa pesquisa prático-
teórica é refletir acerca da memória a 
partir de uma investigação sobre suas 
possíveis relações com a imagem. E, ao 
mesmo tempo, desenvolver uma 
linguagem poética resultante desse 
estudo. O ponto de partida são seleções 
de fotografias que fiz de meus avós, para 
a realização do trabalho de conclusão do 
curso de Artes Visuais – bacharelado, 
realizado por mim em 2009. Nesse 
p e r c u r s o  p r e t e n d o  r e a l i z a r  
experimentações sobre fotografias 
tratadas/desconstruídas/fragmentadas 
digitalmente, mas já impressas, com a 
técnica do desenho sobre foto, ou seja, 
utilizando as imagens dos meus avós 
como tema para técnicas mistas de 
g r a v u r a :  t r a d i c i o n a i s  o u  
c o n t e m p o r â n e a s .  E s s a s  
experimentações sempre serão 
re f e renc i a das  p e l a s  segu in te s  
indagações: de que forma a arte 
contemporânea problematiza a questão 
da memória; que tipo de metalinguagem 
pode advir da experimentação de novas 
técnicas de gravura em diferentes 
suportes; que artistas e teóricos 
investigam a memória dentro da 
produção contemporânea das artes 
visuais.

Palavras-chave: 
memória, gravura, arte 
contemporânea, fotografia.




