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Resumo

Esta dissertação explora e discute como alunos da Licenciatura em Arte Visuais da Faculdade
de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG) se relacionam com a ideia de
diferença cultural a partir do VT publicitário Birdman, da Coca-cola. O objetivo da pesquisa
se articula através dos seguintes focos: 1) o que entendem por diferença cultural - quais os
fenômenos e/ou atores sociais com os quais identificam este tema; 2) que valor(es) entendem
que a diferença cultural tem para suas vidas e para a sociedade; 3) que motivos os levam a discutir
ou não questões de diferença cultural a partir de imagens de publicidade e como fariam isso.
Mais do que coletar informações dos colaboradores, a pesquisa promove uma discussão que
entrecruza minhas posições sobre o tema e os pontos de vista de autores (dos estudos culturais
e da educação da cultura visual) construindo uma reflexão acerca dos repertórios, interesses,
conflitos e ambiguidades que pautam tais posicionamentos. Para que tais intenções fossem
concretizadas, foram necessárias algumas decisões metodológicas. A escolha da abordagem
qualitativa é consequência desta intenção de trabalhar com percepções e interpretações
dos colaboradores e pensá-las em profundidade. Os procedimentos escolhidos para coleta
de dados foram entrevistas, tanto individual quanto em grupo. Seis alunos participaram da
pesquisa, sendo dois do quarto período, dois do sexto e dois do oitavo. Utilizando uma imagem
publicitária para discutir o tema diferença cultural, esta dissertação almeja contribuir com a
educação da cultura visual.
Palavras-chave:
Imagem publicitária, diferença cultural e educação da cultura visual.

Abstract

This study explores and discusses how students from the teacher training program of the Visual
Arts School of the Federal University of Goiás relate to the idea of cultural difference taking as
reference the video clip Birdman, from Coca-cola. The study articulates three focus: 1) what
students understand as cultural difference – the phenomenon and the social actors with whom
they identify this theme; 2) what values cultural difference has for their lives and for society; 3)
what motivates them to discuss - or not - questions about cultural difference based on publicity
images and how they would do it. The research promotes a discussion crossing the student’s
point of views, my own positions and the points of view of various authors (from cultural studies
and visual culture education) building an analyses about repertoires, interests, conflicts and
ambiguities that orientate such positionings. These focus were achieved through the choice
of a qualitative approach guided by the expectation to work deeply the subjects perceptions
and interpretations. The methodological procedures chosen to gather the data were individual
and focal open interviews. Six students of the program participated on the investigation: two
attending the fourth semester of the program, two attending the sixth and two attending the
eighth. Using an advertising VT to discuss and analyze cultural difference, this study pretends to
contribute for a critical visual culture education.
Keywords:
Advertising images, cultural difference, visual culture education.
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Apresentação.
O desfiladeiro se faz horizonte

“Esses que pensam que existem sinônimos,
desconfio que não sabem distinguir
as diferentes nuanças de uma cor.”
Mario Quintana

Um jovem de camiseta branca e bermuda bege, roupas sóbrias, com idade em torno dos 18
anos, atravessa uma rua movimentada de um centro urbano. Sorridente e segurando com uma
das mãos uma garrafa de refrigerante, caminha até encontrar uma garota vestida em estilo
gótico parada numa calçada. Ele estende a mão em direção a ela oferecendo o seu refrigerante.
Ela parece estranhar o rapaz e sua atitude, mas, mesmo assim, aceita a oferta. Com canudos,
eles dividem por alguns segundos o refrigerante. O que vemos em seguida é o mesmo rapaz,
agora vestido de maneira diferente, com botas e longo cabelo negro exatamente como a garota
gótica, como se dela tivesse incorporado magicamente tais características.
Seu visual é outro, mas sua atitude continua a mesma. Confiante, ele segue errante pela cidade
até avistar um grupo de hispânicos e negros que, como a garota, mantêm-se fixos numa
calçada. Eles conversam até se darem conta da aproximação do errante que torna a oferecer
seu refrigerante. Desconfiados, eles franzem a testa e olham uns aos outros até que um deles
aceita. Mais uma vez, de volta a sua jornada, o “nômade” está transformado pela incorporação
de características daquele rapaz do grupo com quem dividiu o refrigerante. Possuído por uma
espécie de mimetismo camaleônico, ele reproduz, além da corrente de ouro e a camiseta de
basquete, a pele negra.
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A esmo, ele segue oferecendo e partilhando seu refrigerante com várias outras pessoas e até
com animais e objetos. De cada um deles, absorve características que se somam, se acrescentam.
De um senhor mariachi, incorpora o bigode branco; de um passarinho que canta no alto de uma
árvore, o bico e as patas; de um grupo de mulheres trompetistas, um óculos com o formato
e a cor dourada deste instrumento; de um guitarrista asiático que encontra em uma garagem
ensaiando com sua banda de rock, o cabelo tipo moicano; de um guru indiano que batucava
seu bongô em uma esquina, um cachecol; de um escocês vestido em traje típico que tocava
sua gaita de fole em frente a um prédio, a saia, ou kilt; de um peixe empalhado que encontra
em uma feira de artesanato, a calda. Quando, enfim, o refrigerante acaba ele está totalmente
transformado e irreconhecível.
Ao olhar a garrafa de refrigerante vazia, ele vê através dela, em meio aos raios de sol, um ser de
pernas de metal, com harpas como asas, cabelo dread e boina rastafári! Defronta-se com uma
garota de formas tão mestiças quanto as dele próprio. Boquiaberto e com os olhos arregalados,
suas feições não disfarçam seu deslumbre por ela. A garota logo lhe oferece uma garrafa cheia
do refrigerante. Juntos, eles bebem o refrigerante e então surge a frase que conclui a narrativa:
“Viva as diferenças!”
Esta é a minha descrição de Birdman1, um entre as dezenas de VTs2 publicitários que a empresa
multinacional Coca-Coca divulga anualmente. Descrição que não tem a pretensão de ser
imparcial. Longe disso, ela reflete, em parte, um arrebatamento. Desde que vi esse VT pela
primeira vez na TV aberta, no ano de 2007, quando ainda morava em Fortaleza/CE, essas
imagens surreais me intrigaram e me provocaram, especialmente, pelo modo como insinuam
um engajamento naquele que considero um dos desafios políticos, teóricos e práticos mais
marcantes do tempo em que vivemos: a discussão acerca da importância da diferença cultural.
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, financeiros, midiáticos,
ideológicos e étnicos resultantes tanto do desenvolvimento 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” tornouse onipresente, menos distante e abstrato, embora continue sendo pouco compreensível ou

Birdman é um VT idealizado por agência argentina, filmado em Johanesburgo na África do Sul, por produtora de imagens
britânica e com trilha sonora produzida no Rio de Janeiro. Portanto, traz na sua estrutura de criação e produção a pluralidade
da globalização que marca seu enredo. (COCACOLABRASIL.COM.BR, 2009)
1

2

Veja alguns frames desse vídeo nas páginas a seguir.

Figura 1 - 5 segundos

Figura 2 - 7 segundos

Figura 3 - 14 segundos

Figura 4 - 15 segundos

Figura 5 - 18 segundos

Figura 6 - 22 segundos

Figura 7 - 27 segundos

Figura 8 - 35 segundos

Figura - 39 segundos

Figura 10 - 42 segundos

Figura 11 - 43 segundos

Figura 12 - 45 segundos

Figura 13 - 52 segundos

Figura 14 - 53 segundos

Figura 15 - 58 segundos
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tolerável. Um mundo fluido em que tradições necessitam ser constantemente reinventadas, ou
seja, um mundo onde é cada vez mais difícil ter certezas (HALL, 2006a; APPADURAI, 1996;
FEATHERSTONE, 1997).
Esta complexidade que caracteriza e, de certa forma configura as questões relativas à diferença,
já me cativavam e, nos meus estudos, ganhavam proeminência e centralidade. No entanto, lá
estava eu diante de um VT publicitário com duração de apenas um minuto que, aparentemente,
apresentava uma solução visual mítica para estas questões. De imediato me fiz a pergunta que,
anos depois, pude constatar que Marita Sturken e Lisa Cartwright (2001, p. 276) já haviam feito
quando se debateram com as polêmicas campanhas da Bennetton: “Qual então é a condição de
preocupações sociais e movimentos políticos quando são tão facilmente cooptados em nome do
comércio?”. As autoras perguntam-se: “Uma declaração política tem alguma força quando é parte
integral de uma campanha para vender um produto?” Estas questões, logo me levaram a uma
busca e, antes de adotar o viés educacional que descobri ao cursar as disciplinas no mestrado, a
pergunta que a encabeçava era: afinal, que “diferença” é essa de que fala o VT da Coca-Coca?
Diversos são os interesses que aparentemente confluem na defesa da pertinência dos discursos
sobre “diferença”, mas é necessário ressaltar que eles não são idênticos ou congruentes. Em
decorrência, é possível encontrar “diferentes 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 desigualdade de poder, ou
seja, o que está em jogo é justamente o que vem a ser a diferença. Assim, na contemporaneidade,
a palavra “diferença” e as imagens que se relacionam a ela são lugares políticos estratégicos.
Influenciado por minhas leituras de temas dos Estudos Culturais e dos Estudos de Recepção,
iniciadas ainda durante o curso de especialização em Teorias da Comunicação e da Imagem
na Universidade Federal do Ceará, escrevi o pré-projeto que originou esta dissertação com o
desejo de ir a campo e, com a colaboração de outros atores, explorar um espectro mais amplo
de interpretações referentes ao VT publicitário Birdman, da Coca-Cola.
A escolha deste VT não se pautou na sua repercussão, mas na suposição de que suas imagens,
em conjunção ou em disjunção com o slogan “Viva as diferenças” poderiam ser utilizadas como
um estímulo visual, um detonador, ou ainda, como um excitador para discutir algumas das
múltiplas formas em jogo em nossa sociedade de identificar/conceituar diferença cultural e
de valorar sua manifestação (reprovar, celebrar, ignorar, etc). Após esta investigação, poderia
então buscar compreender também algumas posturas/abordagens, formas de agir, que são
previstas ou indicadas para quando enfrentamos/vivenciamos este tema. Meu objetivo, desde
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então, era encontrar contradições e ambivalências envolvidas nesta multiplicidade, pô-las em
relevo e meditar acerca de possíveis ligações entre essas interpretações e aspectos culturais e
sociais a partir dos quais os sujeitos receptores se posicionam.
Esses objetivos poderiam ser traçados e discutidos utilizando outros tipos de imagens, midiáticas
ou não. Entretanto, por ser graduado em publicidade, me senti especialmente instigado pela
crença de que esta peça publicitária poderia servir para pensar, conjuntamente, o uso do
conceito de diferença pela sociedade do espetáculo/consumo.
À época da elaboração deste projeto, tinha dúvidas sobre quem seriam os sujeitos colaboradores
da investigação. À medida que a proposta inicial da pesquisa foi se configurando – objetivos,
justificativa, abordagem metodológica etc. – percebi que poderia ser desenvolvida de várias
maneiras dependendo das relações que fossem estabelecidas entre o tema que me instigava e os
interesses do grupo de sujeitos que viesse a ser escolhido. Afinal, a posição dos sujeitos no tecido
social, suas relações, repertórios de vida, focos de interesses e valores trazem especificidades
que ajudam a delinear procedimentos metodológicos e abordagem analítica para a discussão
dos dados. Desta forma, criar critérios para a escolha deste grupo foi imprescindível para a
preocupação primordialmente educacional que, por fim, esta pesquisa adotou.
Minha escolha por alunos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da Faculdade de Artes
Visuais da Universidade Federal de Goiás se delineou durante meu primeiro semestre de estudos
no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual. Alguns dos critérios que guiaram
esta decisão são: 1) ter acesso e contato facilitado com um número suficiente de colaboradores.
Considerando as limitações de tempo e financeiras para a realização do estudo, a possibilidade
de trabalhar com colaboradores que freqüentam a universidade foi um elemento produtivo; 2)
ser um grupo que estuda, trabalha e discute imagem. Em princípio, esses colaboradores teriam
um repertório ampliado para discutir o papel das imagens na vida da cultura e o poder que
detêm hoje para influenciar nossa relação com o mundo social; 3) serem licenciandos, ou seja,
em processo de formação para a docência. Explorar e discutir interpretações e posicionamentos
deste grupo era uma escolha que considerava o papel político da educação, pois estes sujeitos
serão construtores/mediadores de conceituações, valorações e posturas que influenciarão
pessoas; 4) frequentarem um curso cujo currículo inclui a cultura visual. Mais do que trabalhar com
a produção de imagens, supõe-se, este grupo é formado por indivíduos que têm interesse
tanto nas discussões que envolvem o conceito de diferença cultural, quanto na influência das
imagens publicitárias. Tinha a expectativa de que os alunos colaboradores se envolveriam com a
pesquisa por considerarem importante ao exercício de sua profissão pensar o papel de imagens
publicitárias na construção de percepções e posicionamentos sobre diferença cultural.
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Cabe ressaltar que, embora esses elementos justifiquem, ao menos parcialmente, as motivações
para a escolha deste grupo, não posso negar que se, em alguma medida, tais suposições foram
aceitas, por vezes foram igualmente relativizadas ou até mesmo negadas na fala dos próprios
colaboradores. Portanto, confrontar tais suposições e discuti-las a partir da perspectiva dos
alunos tornou-se, também, parte dos meus objetivos nesta pesquisa.
Definido o grupo de colaboradores e considerando as conseqüências de tal escolha em relação
às minhas intenções iniciais, posso, agora, elencar os objetivos que orientam esta investigação.
Busco explorar como esses alunos se relacionam com a ideia de diferença cultural a partir de
um VT publicitário. Detalho este objetivo através dos seguintes focos: 1) o que entendem por
diferença cultural - quais os fenômenos e/ou atores sociais com os quais identificam este tema;
2) que valor(es) entendem que a diferença cultural tem para suas vidas e para a sociedade; 3)
que motivos os levam a discutir ou não questões de diferença cultural a partir de imagens de
publicidade e como fariam isso. Mais do que coletar tais informações dos colaboradores, intento
promover uma discussão que entrecruze estes pontos de vista com os meus e o de autores
(vindos especialmente dos estudos culturais e da educação da cultura visual) para refletir acerca
dos repertórios, interesses, conflitos e ambiguidades que pautam tais posicionamentos.
Para que tais intenções fossem concretizadas, foram necessárias algumas decisões
metodológicas. A escolha da abordagem qualitativa é consequência desta intenção de trabalhar
com percepções e interpretações dos colaboradores e pensá-las em profundidade. Os
procedimentos escolhidos para coleta de dados foram entrevistas, tanto individual quanto em
grupo. Seis alunos participaram da pesquisa, sendo dois do quarto período, dois do sexto e
dois do oitavo. Uma discussão mais detalhada sobre o meu posicionamento metodológico, as
decisões que me acompanharam, a descrição do processo de coleta de dados e a caracterização
dos colaboradores são apresentadas no primeiro capítulo.
Os capítulos dois e três discutem referenciais teóricos que dão sustentação a esta investigação.
No segundo capítulo, descrevo meu trajeto e andanças pelos meandros conceituais de cultura,
identidade e diferença. Ao escrever sobre cultura, minha intenção é subverter a relação, de certa
forma irrefletida, que estabeleci durante parte da minha trajetória, entre cultura e identidade
nacional, dando à palavra cultura uma conotação de unidade, pureza e essência. Em seguida, busco
ressaltar que toda identidade é uma construção simbólica. Identidades não são essências que nos
precedem, são lugares que o sujeito assume no discurso, uma costura de posição e contexto. Ao
final, destaco o valor de tratar identidade e diferença como forças culturais de lógicas opostas.
Terry Eagleton (2005), Stuart Hall (2003, 2006a, 2006b), Kethryn Woodward (2006) e Tomas
Tadeu da Silva (2002, 2006) são alguns dos autores com os quais trabalho neste capítulo.
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No terceiro capítulo, analiso trabalhos de autores que atuam nos campos da educação da cultura
visual e da arte/educação. Aqui o foco são trabalhos de Raimundo Martins (2007), Arthur Efland
(2005) e jan jagodzinsky (2005). Esses textos têm em comum uma preocupação em relação à
diferença cultural e as consequências da inclusão deste assunto para a prática profissional destas
áreas. Este capítulo está organizado em quatro partes: a primeira trata de algumas críticas em
jogo em distintas valorações e apropriações do tema diferença cultural, especialmente no que
se refere a controvérsias sobre o questionamento da noção de identidade fixa; na segunda,
penso a relação entre o debate sobre diferença cultural e a subversão da ideia de arte em favor
da inclusão de imagens que hoje estão fora dos cânones institucionais; na terceira, examino
a conexão entre diferença cultural e a necessidade de percebermos a interpretação como
momento ativo de negociação e criação cultural; e, por último, na quarta parte, coloco em
perspectiva o modo como a diferença cultural nos impele a examinar a natureza ideológica de
toda ação educativa e assim nos força a questionar sua responsabilidade (o que podemos falar?),
legitimidade (por quem podemos falar?) e extensão (global ou local).
No princípio do quarto e último capítulo, abordo o modo como a imagem publicitária é
compreendida pelos alunos, buscando primordialmente expor e questionar os motivos pelos
quais considerariam trabalhar em sala da aula com imagens publicitárias ou não e quais seriam
suas estratégias pedagógicas. Na primeira parte utilizo textos de autores como Fernando
Hernández (2007), Douglas Kellner (2001), Jesus Martin-Barbero (2006) e John Storey (2003)
para complementar e problematizar as falas dos alunos.
Na segunda parte do capítulo, exploro e discuto a participação, as falas e as reações, dos alunos
colaboradores da pesquisa em relação ao VT Birdman. Esta parte do capítulo está organizada em
quatro sub-tópicos. No primeiro, revelo as leituras daqueles que interpretaram Birdman como
uma metáfora sobre aprendizagens e diálogo intercultural. Durante o segundo, discuto possíveis
contradições entre a celebração do diálogo intercultural e a defesa, por alguns alunos, de uma
“essência cultural”. No terceiro, discuto a postura de “respeito” advogada pela maioria dos
alunos como primordial para alguns conflitos culturais que eles observam no seu cotidiano. Por
fim, no último tópico, destaco trechos das entrevistas que apontam para um sentido contrário
ao do primeiro sub-tópico: em vez de uma aprendizagem intercultural, o VT exibiria apenas
uma transformação de aparências. Aproveito este momento para pensar a análise de alguns
autores (MARTIN-BARBERO, 2006; DEBORD, 1997; KEHL, 2004) sobre a apropriação do
tema diferença cultural pela sociedade do espetáculo, especialmente através da publicidade.
Concluo pondo em evidência debates centrais que emergiram durante a investigação e discutindo
como eles podem contribuir para aqueles que, engajados em práticas educacionais desejem
promover e difundir reflexões sobre diferença cultural através de imagens de publicidade.

Capítulo 1.
Odisseia ao outro, encruzilhadas em mim

“Os espelhos partidos têm muito mais luas”.
Mario Quintana

“Há interpretação em todos os instantes da pesquisa, do início ao fim” (CRESWELL, 2007, p.
194). As questões metodológicas se caracterizam como um momento especial de reflexão.
Assim, neste capítulo, almejo revelar questões/provocações que me acompanham nesta pesquisa
e discutir as decisões metodológicas adotadas a partir dessas demandas. Tenho, portanto, a
pretensão de não apenas descrever um protocolo e seus procedimentos, mas, principalmente,
revelar os pressupostos que embasam esta investigação, sua abordagem, suas limitações e suas
crises colocando-os em debate.

1.1 Encarando a Pesquisa qualitativa

A definição da perspectiva metodológica de uma pesquisa só pode ser revelada a partir dos
objetivos do pesquisador (FLICK, 2004). Desde o início desta pesquisa, estava claro para mim
o interesse por um espectro de pontos de vista acerca da diferença cultural, posições que
se desvelassem a partir da experiência de um olhar para o VT publicitário Birdman. Desejava
discutir e, como diz Gaskell (2002), “maximizar a oportunidade de compreender as diferentes
posições tomadas pelos membros do meio social” (p. 68-69). Por conseguinte, rumava para um
viés próprio da pesquisa qualitativa.
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Tal escolha exige pensar os paradigmas epistemológicos a partir dos quais pesquisas qualitativas
são construídas, o que, via de regra, demanda uma revisão profunda dos pressupostos
positivistas. Essa revisão questiona os meios de acesso e análise da “realidade”, seus cenários
e sujeitos, na medida em que vê controvérsias na percepção do real, e, consequentemente,
limites para as pretensões de conclusões da pesquisa.
A pesquisa qualitativa vem se consolidando a partir da premissa de que ao ser humano só é
possível acessar e compreender “a realidade” por meio das representações. Assim, “a realidade
nunca pode ser plenamente apreendida, apenas aproximada” (DENZIN e LINCOLN, 2006,
p. 23). Como mediação simbólica, as representações, longe de serem neutras, uma cópia
mimética do real ou apenas uma ponte para uma realidade objetiva e única, de fato constroem
e propõem formas de compreender o mundo ao nosso redor. Os significados constroem-se
nas práticas de representação, ação eminentemente humana, uma construção social e não uma
revelação direta e pura da natureza (HALL, 1997).
Essa construção se sujeita, portanto, à complexidade social, aos jogos sociais de negociação
e disputa nos quais acontecem conflitos de interesse. Desse modo, percebe-se a imbricada
relação entre a forma como se estrutura uma sociedade, como o poder simbólico está dividido
entre seus grupos e o conhecimento que produz e legitima, combate ou ignora. Em outras
palavras, revela-se que “poder e conhecimento não podem ser conceituados como duas
entidades separadas, mas, sim, sempre ligados, a ponto de não sabermos onde começa um e
onde termina o outro” (KINCHELOE, 2007, p. 118).
Como indivíduos, tomamos parte nesses embates e assumimos diferentes papeis na construção
dos significados do mundo (HOLSTEIN e GUBRIUM, 2005, p. 486). Porém, nossas ações só
se tornam possíveis na medida em que somos anteriormente e ao mesmo tempo construídos
pelos repertórios simbólicos que circulam em nosso contexto. Como afirma Kincheloe (2007):
“os seres humanos são os produtos históricos do poder. Homens e mulheres não emergem fora
do processo da história” (p. 102). Assim, é possível afirmar que somos produto e produtores de
múltiplas dimensões simbólicas.
Como conseqüência desta revisão epistemológica, a pesquisa qualitativa não tem a pretensão
de acessar e descrever o real, como o faz, via de regra, a pesquisa de orientação quantitativa.
Desse modo, o trabalho dos bricoleurs é transcender esse racionalismo e
produzir interpretações de fenômenos que envolvam a identificação de
processos complexos e a compreensão das formas com que indivíduos
distintos vêem o mundo a partir de diferentes pontos de vista dentro desses
processos (KINCHELOE, 2007, p. 105).

É cada vez mais corrente associar o pesquisador qualitativo a um bricoleur, pois considerando
que existem vários pressupostos em jogo nas dimensões simbólicas e nenhum deles é mais
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verdadeiro que o outro, cabe ao pesquisador explorar “os fenômenos em termos dos significados
que as pessoas a eles conferem” (DENZIN e LINCOLN, 2006, p.17). Assim, um pesquisador
qualitativo, como um bricoleur, confecciona colchas de significados, entrecruza vários pontos de
vista para refletir e discutir os repertórios e interesses que moldam esses significados.
O foco da pesquisa qualitativa se volta para a densa dimensão cultural que medeia a experiência
vivida dos sujeitos, considerando uma diversidade de formas que os contextos específicos,
históricos e locais, lhes dão. “A competência da pesquisa qualitativa é, portanto, o mundo
da experiência vivida, pois é nele que a crença individual e a ação e a cultura entrecruzamse” (DENZIN e LINCOLN, 2006, p.22). Por isso, os pesquisadores qualitativos se tornaram
“rigorosos pesquisadores do contexto, da perspectiva e do discurso” (KINCHELOE, 2007, p.
108), pois, de outra forma, não produziriam um quadro complexo adequado para os variados
fenômenos humanos que criam e atribuem sentido para objetos, pessoas e experiências.
Devotada a revelar a natureza interpretativa do conhecimento e do ser, a pesquisa qualitativa
se mantém comprometida em penetrar nos universos sociais e discuti-los a partir do ponto
de vista de diferentes sujeitos, em especial daqueles cujas vozes são ignoradas pelos grupos
hegemônicos. “Em uma cultura permeada pela ideologia da superioridade da explicação científica”,
como lembra Kincheloe (2007, p. 8), tal inclusão pode soar injustificável, talvez até mesmo sem
critérios, para os detentores do conhecimento autorizado pelos grupos hegemônicos. De fato,
esta explicação pode soar ameaçadora visto que:
... subverte a estabilidade de tal mundo e ameaça revelar o status quo como
sendo apenas uma maneira de ser, em múltiplos universos de possibilidade.
Essas revelações são duras com os detentores do poder, que criaram certezas
hegemônicas e ideológicas sobre quem nós somos como sociedade e em
que nós acreditamos como pessoas de bem – certezas que existem com o
propósito de obter consenso para seu poder (KINCHELOE, 2007, p. 110).

Essa bandeira política é revelada sem pudores já que compreende que todo discurso, mesmo
os científicos, são ideológicos, que “não existe nenhuma ciência livre de valores” (DENZIN e
LINCOLN, 2006, p. 20). Entretanto, se destaca a precaução de que tal inclusão não “fetichize”
(KELLNER, 2001) as vozes subalternas em “uma fascinação com uma experiência pessoal não
situada” (KINCHELOE, 2007, p.103), visto que devem sempre ser mantidas em relação holística
às configurações macrossociais em que se inserem. Portanto, se tais vozes são aceitas como
dignas, é ponderável considerá-las em sua contingência histórica, em seus contextos sociais de
hegemonia, de construção e negociação de poder, conhecimento e sentido.
Tomando como referência esses pressupostos epistemológicos torna-se imprescindível
repensar a figura do pesquisador. De certa forma, eles desmistificam e contribuem para
desconstruir a relação binária e hierárquica entre sujeito pesquisador e sujeito pesquisado, na
qual somente ao trabalho intelectual do primeiro era dado prestígio e reconhecimento. Afinal,
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ambos, pesquisador e pesquisado, se envolvem no trabalho de refletir e interpretar questões
problematizadas pela pesquisa. O mais justo, logo, é considerar a pesquisa como um trabalho
dialógico, uma interação, uma colaboração mútua na qual
O bricoleur interpretativo entende que a pesquisa é um processo interativo
influenciado pela história pessoal, pela biografia, pelo gênero, pela classe
social, pela raça e pela etnicidade dele e daquelas pessoas que fazem parte do
cenário (DENZIN e LINCOLN, 2006, p. 20).

Isso se torna ainda mais expressivo à medida que o trabalho de pesquisa qualitativa força
igualmente pesquisador e pesquisados a refletirem sobre seus papeis e sobre si. Como afirma
Creswell (2007), “o pesquisador qualitativo reflete sistematicamente sobre quem é ele na
investigação e é sensível à sua biografia pessoal e à maneira como ela molda o estudo” (p. 187).
Assim, deve ficar claro que,
... apesar dos melhores esforços dos racionalistas para nos colocarem diretamente
em contato com o mundo, todas as nossas observações sobre ele são moldadas
por prejulgamentos e marcas não-vistas. Os pesquisadores podem operar em
um estado de inconsciência reducionista em relação a essas questões, e afirmar
a condição de verdade objetiva para suas explicações da realidade, ou podem
entender a existência dessas dinâmicas não-vistas e fazer afirmações mais
humildes sobre suas interpretações. (KINCHELOE, 2007, p.106)

O pesquisador não tem o direito de se esquivar da compreensão e, especialmente, da consciência
de que suas posturas e interpretações são tão culturalmente construídas quanto às de seus
colaboradores. A pesquisa qualitativa assume-se como “fundamentalmente interpretativa”
(CRESWELL, 2007, p. 186). Por conseguinte, ao bricoleur, não cabe afirmar que chegou a conclusão
final sobre qualquer assunto, ou que suas interpretações são mais verdadeiras. Com humildade,
ele deve tanto revelar as forças culturais e interesses políticos que moldam seus pressupostos,
quanto assumir sua impossibilidade de compreender por completo um fenômeno. O mundo
social comporta uma complexidade que, por maior que sejam os esforços do pesquisador para
abarcar uma ampla gama de colaboradores, será sempre impossível chegar a uma explicação
final e monológica. Isso fica ainda mais evidente quando compreendemos que as sociedades
estão sempre em processo de transformação. Por tudo isso, como explica Kincheloe (2007),
a pesquisa qualitativa pode ser concluída com múltiplas interpretações do mesmo fenômeno,
por vezes, até opostas entre si. Conclusões, são contextuais e, freqüentemente, terminam
propondo novas perguntas.
Há ainda outra dimensão em que o trabalho de reflexão deve ser considerado na pesquisa
qualitativa: a abertura e flexibilidade para repensar objetivos, sujeitos e métodos que se
relacionam no trabalho à medida que este se desenvolve. Por isso mesmo, Creswell (2007)
define a pesquisa qualitativa como emergente ao contrário de pré-configurada. Assim, a autoreflexividade pode ser vista como o principal esforço para o pesquisador qualitativo.
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1.2 Da coleta de dados

Após essas considerações e reflexões sobre a pesquisa qualitativa, torna-se importante optar
por procedimentos de coleta de dados e de seleção de sujeitos, tipo de acesso e posições éticas
condizentes com uma postura política em sintonia com os paradigmas epistemológicos em
debate na pesquisa qualitativa.
Os critérios elencados para a escolha do(s) procedimento(s) de coleta de dados são: 1)
possibilitar a emersão de múltiplas interpretações, suas complexidades, conflitos e ambigüidades,
e suas inter-relações com interesses pessoais/sociais e/ou hegemônicos; 2) serem interativos,
ou seja, permitirem participação ativa dos colaboradores; 3) serem múltiplos para compensar as
limitações de cada método isolado e assim “captar o máximo possível de realidade” (DENZIN;
LINCOLN, 2006, p. 23) e 4) serem exeqüíveis tendo em vista as limitações financeiras e de
tempo da pesquisa. Considerando esses critérios, a coleta de dados foi realizada por meio de
entrevistas em profundidade e entrevista com grupo focal.
Para Creswell (2007), as entrevistas possuem vantagens e limitações. Dentre as vantagens
sublinhadas por esse autor, levei em consideração o fato de que “permitem ao pesquisador
‘controlar’ a linha de pesquisa” (p. 191), ao mesmo passo que também permite aos participantes
uma abertura para “oferecer informações mais pessoais” (ibid) e assim o pesquisador pode
vir a descobrir relações com seu tema de pesquisa que até então estavam completamente
imprevistas. Segundo Gaskell (2002), isso se dá por que,
em ambos os tipos de entrevista o pesquisador não orienta a investigação
a partir de um conjunto de perguntas predeterminadas como se faz em um
levantamento ou questionário. Embora o conteúdo seja estruturado pelas
questões da pesquisa, na medida em que estas constituem o tópico-guia, a
ideia não é fazer um conjunto de perguntas padronizadas ou esperar que
o entrevistado traduza seus pensamentos em categorias específicas de
resposta. As perguntas são quase que um convite ao entrevistado para falar
longamente, com suas próprias palavras e com tempo para refletir (p.73).

Com base no fato de que as entrevistas em profundidade e em grupo focal acontecem em uma
dinâmica aberta, conduzidas por um tópico-guia e não por questões previamente estruturadas,
Gaskell(2002) denomina este tipo de entrevista como semi-estruturada. Ressalto que esta
nomenclatura é discutível. Silverman (2009), por exemplo, classifica estes tipos de entrevistas
simplesmente como abertas, já que não existem perguntas predeterminadas, apenas se “mantém
em mente os objetivos mais amplos do projeto” (p. 107).
Também se deve destacar as “limitações” desses procedimentos de coleta de dados, especialmente
porque as enfrentei quando estive em campo. Tais limitações se dão em decorrência “do fato
de que o entrevistador se apóia na informação do entrevistado no que se refere às ações
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que ocorreram em outras circunstâncias de espaço e tempo” (GASKELL, 2002, p. 72). Isso
pode provocar algumas dificuldades e suspeitas. Posso sublinhar, por exemplo, o fato de que o
entrevistador pode não entender a “linguagem local”3, assim como o entrevistado pode “omitir
detalhes importantes”, por considerar tais dados óbvios e desnecessários ou por sentir dificuldade
emocional em relatá-los (idem). É preciso estar atento ainda, segundo Creswell (2007), para o
fato de que nem todos os colaboradores são igualmente articulados, alguns têm mais facilidade
de se expressar verbalmente do que outros4; que a presença do pesquisador/entrevistador,
inclusive considerando características como seu status, gênero e raça (FONTANA e FRAY, 2005,
p.711), pode levar os entrevistados a enviesarem suas respostas. Do mesmo modo, variações nas
respostas dos entrevistados podem ser provocadas pelo fato de a entrevista ser realizada em um
“local designado e não no cenário natural do campo”5 (CRESWELL, 2007, p. 191). A consciência
de tais limitações de modo algum invalida a entrevista como procedimento (SILVERMAN, 2009).
Porém, tais pontos precisam ser pensados para que se minimizem suas conseqüências. Pautandose nestas considerações, Gaskell (2002), explica que:
Primeiro, o entrevistador não deve aceitar nada como se fosse pacífico.
Segundo, ele deve sondar cuidadosamente mais detalhes do que aqueles que o
entrevistado pode oferecer em uma primeira resposta. Terceiro, é através do
acúmulo de informações conseguidas a partir de um conjunto de entrevistas
que podemos chegar a compreender os mundos da vida dentro de um grupo
de entrevistados (p. 72-73).

Considerar ainda as características, vantagens e limitações, específicas às entrevistas em
profundidade ou individuais e às entrevistas de grupo focal, ou simplesmente grupais, é
importante para esclarecer questões que levaram a escolha por estes dois procedimentos. A
entrevista em profundidade é, em certa medida, uma tarefa comum já que pode ser descrita
como um diálogo entre duas pessoas. Entretanto, como alerta Gaskell (2002), ela é também uma
situação estranha para muitos, visto que o entrevistado geralmente desconhece o entrevistador
que se empenha especialmente em produzir perguntas, enquanto se espera que o entrevistado
as responda mesmo que jamais tenha pensado seriamente a respeito daquele tema6.
Em contraposição, o tipo de interação promovida por meio do grupo focal

Por vir de outro estado, o Piauí, ou seja, por não ser natural de Goiânia-GO, em alguns momentos enfrentamos, eu e
os colaboradores, dificuldades para entendermos as expressões típicas da região de cada um. A dificuldade que mais me
marcou foi entender o vício de linguagem que muitos dos entrevistados tinham que era iniciar suas repostas sempre com a
expressão “não”, mesmo quando queriam dizer “sim”.
3

Houve alunos concisos e claros em suas respostas e alunos que, embora falassem muito, não conseguiam desenvolver seus
argumentos.
4

Durante esta pesquisa ocorreu um exemplo de como o lugar da entrevista pode provocar incomodos nos colaboradores.
Ao final de uma entrevista que foi realizada em um shopping da cidade, a aluna me confessou que não se sentia bem naquele
ambiente, que não frequentava shoppings pois se sentia menosprezada e vigiada.
5

Entre as entrevistas em profundidade, a mais curta, por exemplo, se deu com uma aluna que de início já afirmou que não
pensava muito sobre o tema “diferença cultural” e que este não era um tema que a cativava tanto.
6
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É uma interação social mais autêntica do que a entrevista em profundidade,
um exemplo da unidade social mínima em operação e, como tal, os sentidos
ou representações que emergem são mais influenciados pela natureza social
da interação do grupo em vez de se fundamentarem na perspectiva individual,
como no caso da entrevista em profundidade (GASKELL, 2002, p. 75).

Com o grupo focal pode-se dizer que o objetivo “é estimular os participantes a falar e a reagir
àquilo que outras pessoas no grupo dizem” (Idem). Ao passo que tal inter-relação se estabelece
entre os sujeitos da pesquisa, o grupo focal pode revelar ao pesquisador posições consensuais e
os critérios privilegiados pelo grupo para julgá-las. Da mesma forma, o grupo focal permite ver
como as pessoas lidam com as suas divergências7. É especialmente por tentar simular melhor o
mundo social no qual os sujeitos aprendem e produzem sentidos que a interação do grupo focal
desvela interesses e disputas que raramente seriam articuladas por um único indivíduo. Em um
grupo focal ainda pode-se observar uma dinâmica de mudanças de opiniões e de construção de
posições de liderança e, além disso, um alto nível de envolvimento emocional dificilmente visto
em entrevistas individuais.
Com tais avaliações, poder-se-ia concluir que a entrevista individual sucumbiria diante das
vantagens da entrevista em grupo focal. Todavia, considerando, é claro, o contexto e as
possibilidades do entrevistador, a realização da entrevista individual é, ao seu modo, útil, já que
permite um levantamento do espectro de opiniões relativos ao assunto em questão, dando
margem para a emersão de aspectos pessoais das motivações dos indivíduos. Assim, este
procedimento de coleta de dados possibilita um ambiente mais favorável do que o grupo focal
para a descoberta daqueles pontos que por ventura possam ser traumáticos, polêmicos ou
embaraçosos para o entrevistado. Nesse sentido, Denzin e Lincoln (2006) afirmam que cada
prática metodológica “garante uma visibilidade diferente do mundo” (p. 17).
Assim, o grupo focal não supera, nem abarca todas as vantagens das entrevistas individuais.
A entrevista em grupo focal também tem seus riscos, como, por exemplo, o retraimento de
alguns entrevistados frente a outros8, ou a subordinação exagerada àqueles entrevistados que
se posicionam como lideres de opinião no grupo (FONTANA e FREY, 2005).
O melhor a se fazer é uma estratégia que combine as potencialidades das duas técnicas
(GASKELL, 2002). Nesta pesquisa a decisão foi realizar as entrevistas individuais em momento
anterior às entrevistas do grupo focal. Desta forma, elas ajudaram a mapear as questões que

Nesse sentido foi interessante observar certas estratégias utilizadas pelos colaboradores durante o grupo focal. Foram
recorrentes expressões “pacificadoras” como “estou falando o mesmo que você, mas em outras palavras”, mesmo quando
questionavam opiniões uns dos outros, o que pode demonstrar dificuldade ou simplesmente o desinteresse de assumir uma
posição clara de confronto.
7

Este ponto pode ser percebido especialmente na postura de dois dos colaboradores. Enquanto durante as entrevistas em
profundidade, trouxeram a tona temas polêmicos, inclusive testemunhando sobre experiências em que sofreram preconceito,
durante os grupos focais se retrairam e praticamente só participaram quando provocados diretamente por mim.
8
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mais foram objeto da consideração dos alunos, assim como aquelas mais desviantes. Com estas
informações o pesquisador pode se organizar melhor para a execução do grupo focal, momento
mais complexo que exige estudo, preparação e experiência.

1.3 Acessando o cenário da pesquisa
e selecionando os sujeitos

Passadas as fases de definição do tipo de pesquisa e das técnicas de coleta de dados, fui a campo
com a expectativa de escolher/definir quantos e quais seriam os colaboradores no universo
de alunos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da FAV/UFG. Após considerar alguns
critérios e experimentar as dificuldades de ir e estar em campo, optei por seis alunos, sendo
dois do quarto período, dois do sexto e dois do oitavo.
Esta definição levou em consideração aspectos que envolvem questões extra e intra campo.
Projetei minha ida a campo para a coleta de dados durante o primeiro ano, planejando
a organização, análise e interpretação dos dados e escritura do texto para o segundo ano.
A opção por fazer a coleta de dados no decorrer do segundo semestre deste primeiro ano
envolveu dois pontos primordiais:
a) A minha disponibilidade de tempo. Já que durante o segundo semestre cursaria no mestrado
apenas uma disciplina, teria mais tempo e flexibilidade para marcar e fazer as entrevistas de
acordo com a agenda e disponibilidade dos alunos.
b) A estrutura curricular do curso de Licenciatura em Artes Visuais. Verificando a grade das
disciplinas identifiquei disciplinas importantes para a construção do repertório dos alunos
participantes ocorrendo durante o primeiro semestre do ano, época em que oferta-se os
períodos impares (I, III, V e VII). No terceiro período identifiquei a disciplina Pesquisa em Ensino
de Arte; no quinto, Arte, percepção e aprendizagem I e Arte e Cultura Popular no Brasil e, no sétimo,
Compreensão e Interpretação de Imagens. Assim me pareceu pertinente fazer as entrevistas no
decorrer do segundo semestre do ano (em que se ofertam as disciplinas dos períodos pares: II,
IV, VI e VIII), ou seja, após os alunos terem cursado aquelas disciplinas. Parti do princípio de que
assim os alunos colaboradores teriam melhor bagagem teórica sobre percepção e interpretação
de imagens, noções de cultura e de pesquisa, fato que poderia enriquecer sua participação na
investigação. Ainda com base na estrutura curricular, decidi não incluir os alunos do segundo
período e entrevistar apenas aqueles que cursassem a partir do quarto período, que é quando
os alunos têm contato com a disciplina Teoria da Imagem e da Cultura Visual.
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Após a definição dos períodos, os seis alunos colaboradores ficaram distribuidos, então, em
três períodos (IV, VI e VIII). A escolha do número de alunos levou em consideração que um
grupo focal carece de, no mínimo, seis alunos e, no máximo, oito (CRESWELL, 2007, p. 190;
GASKELL, 2002, p.79). A opção pelo número mínimo de colaboradores se deu, em grande
parte, em função da disponibilidade dos alunos para participar da pesquisa e pela decisão de
escolher colaboradores que já tivessem cursado as disciplinas anteriormente mencionadas. Por
fim, o grupo de seis alunos possibilitou a atuação mais intensa dos participantes. A definição
dos três períodos (IV, VI e VIII) permitiu coletar percepções de alunos em diferentes etapas do
curso, ou seja, no começo, no meio e no fim.
O fato de estar cursando o mestrado na mesma unidade, a Faculdade de Artes Visuais, facilitou
não apenas o acesso, mas, principalmente, a autorização para envolvê-los como colaboradores
da pesquisa. Minha estratégia foi convidá-los verbalmente para participarem do projeto
enquanto assistiam às aulas regulares. Ao convidá-los, explicava que buscava colaboradores
com os quais pudesse discutir como compreendiam e, especialmente, como se relacionavam
com a questão da diferença. Frisei que a dinâmica se daria a partir da exibição do VT de uma
campanha publicitária. Por fim, os informava que precisaria da disponibilidade deles em pelo
menos dois momentos: a entrevista individual e a entrevista de grupo focal. O número solicitado
no primeiro momento foi de três participantes de cada período.
A recepção ao convite oscilou bastante de período para período. No quarto período, sete
estudantes aceitaram o convite; no sexto, apenas dois e, no oitavo, quatro. A ausência de um
terceiro voluntário no sexto período me levou a decisão de reduzir o número de colaboradores
de três para dois por período.
Tomada esta decisão, foi necessário criar critérios para a seleção dos alunos do IV e VIII
períodos, visto que em ambos havia mais alunos voluntários do que o planejado. Os critérios
para a seleção dos alunos excedentes não foram os mesmos para os dois períodos. No caso
do quarto período, o único em que alunos homens aceitaram o convite, dei preferência a esses
dois alunos. Em uma reunião com a turma, expliquei o critério adotado e decidimos sortear
mais um voluntário, no caso, uma aluna, para a situação de alguma desistência, o que de fato
veio a acontecer. Com os alunos do oitavo período a escolha foi feita a partir da disponibilidade
das alunas. Tentei fazer contato com as quatro alunas que se dispuseram a participar da
pesquisa, mas, durante um mês, prazo combinado para a realização das entrevistas, consegui
fazer contato com apenas duas.
A seleção dos alunos colaboradores da pesquisa parecia estar finalizada, todavia, ainda fui
obrigado a substituir uma das duas alunas do sexto período. No caso desta aluna, depois de
uma semana tentando contatá-la por telefone para marcar a entrevista, decidi fazer um contato
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via e-mail. Na mensagem, solicitei que me dissesse quais os horários disponíveis para que
pudesse entrevistá-la e me coloquei a disposição para que marcasse o local que lhe fosse mais
conveniente. Sugeri o Shopping Bougainville como possível lugar para a entrevista, local onde já
havia entrevistado duas alunas, espaço público relativamente silencioso onde meu equipamento
de gravação já tinha sido eficiente.
Para minha surpresa, a resposta ao e-mail foi feita pelo marido da aluna. A mensagem, uma
ameaça em reação ao “meu interesse” em marcar um “encontro” com sua esposa. Após o
choque inicial e alguns e-mails tentando esclarecer e explicar o mal entendido, a aluna me pediu
desculpas pela mensagem ameaçadora do marido e explicou que não tinha mais interesse em
participar da pesquisa.
Voltei a conversar com os alunos da turma do sexto período e fiz um novo convite na expectativa
de motivar pelo menos mais um aluno a participar da pesquisa. Com a ajuda da aluna dessa
turma que já havia feito a entrevista individual, uma colega manifestou interesse em participar
da investigação e assim pude concluir as entrevistas individuais com o número de colaboradores
que havia planejado.

1.4 Dos colaboradores

Para descrever, mesmo que de forma sintética, os sujeitos colaboradores desta investigação,
tomo como referência aspectos que considero pertinentes. Além da faixa etária, configuro
rapidamente a condição sócio-econômica, sexualidade e raça, como se vêem em relação à
profissão de professor de artes visuais, ou seja, como narram o caminho que os levou até
a Licenciatura em Artes Visuais, e se, de fato, pretendem atuar como professores quando
concluírem o curso. Ressalto que nesta investigação os alunos colaboradores não serão
identificados pelos seus nomes, mas por nomes de cores: Marinho e Lilás são os alunos do
quarto período; Violeta e Oliva, as do sexto, e Rosa e Carmim, as do oitavo.
Marinho é o único aluno do sexo masculino. Tem 32 anos e se define como negro homossexual
e filho de pais semi-analfabetos. Afirma ter consciência de que essa condição lhe dá poucas
expectativas de crescimento profissional. Explica que escolheu ser professor de artes porque
queria fazer algo que lhe desse prazer e lhe oferecesse alguma perspectiva de futuro. Ainda
adolescente, sem formação universitária, se candidatou ao cargo de professor de artes do
Ensino Básico em uma escola pública da cidade de Aparecida de Goiânia. Tomou esta iniciativa
ao considerar que trazia no currículo alguma experiência com grafite e estamparia. Conseguiu
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o emprego, mas enfrentou muitas dificuldades para mantê-lo. Relatou que a direção da escola o
aconselhou a se inscrever em um curso superior para continuar no emprego, o curso sugerido
foi o de Pedagogia. Assim, conforme foi orientado pela diretora, ele poderia aproveitar que o
Estado, na época, permitia que universitários lecionassem em escolas públicas. Durante algum
tempo trabalhou como professor nos períodos matutino e vespertino. À noite, investia parte
do dinheiro que ganhava fazendo o Curso de Pedagogia numa faculdade particular. No entanto,
logo percebeu que o curso não o preparava e, principalmente, não amenizava a sensação
negativa de que não possuía repertorio de ideias, práticas e recursos para ser um professor
de artes. Depois de muita insistência e perseverança, conseguiu a transferência para o Curso
de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás - UFG. O aluno conta que,
como professor, se sentia muito inseguro e isso era agravado por se sentir acuado pelos alunos
que estranhavam sua cor e idade. Agora, como aluno da FAV/UFG, e em tom de desabafo,
explica que não sabe como conseguia ser professor sem formação alguma. Considera a UFG
um “verdadeiro paraíso” quando a compara aos problemas do mundo de onde vem. Afirma que
gosta muito de dar aulas de arte e tem intenção de continuar nesta atividade.
Lilás, de 31 anos, tem uma trajetória que revela uma condição socioeconômica diferente de
Marinho. Na adolescência, teve a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos.
Contudo, afirma que a questão financeira determinou seu rumo acadêmico. Conforme relata,
seu sonho era fazer Arquitetura na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mas, à época, seu
pai não teve como financiar o curso. Assim, ela fez o curso de Administração em Turismo e,
em seguida, fez um curso de Especialização em Docência Universitária. Durante algum tempo
trabalhou no ramo do turismo, mas explica que esta experiência de trabalho não trouxe o prazer
e a identificação profissionais que esperava. Para se sustentar começou, então, a dar aulas de
inglês aproveitando o aprendizado adquirido durante o intercâmbio. Desse modo, descobriu
o prazer de lecionar. Afirma que sempre teve uma veia artística, que sempre gostou de filmes
“alternativos”, de desenhar e de fotografar e por isso se inscreveu em um curso de desenho
oferecido pela Escola de Artes do Museu de Arte de Goiânia. Foi durante essa experiência que
foi encorajada pelos professores a prestar o vestibular para a FAV. Hoje, considera o Curso de
Licenciatura em Artes Visuais “muito massa”, mas confessa que não sabe se será professora de
artes, pois embora goste de lecionar, considera o trabalho muito mal remunerado.
Oliva é africana e chegou à FAV através de um convênio entre o governo brasileiro e o de seu
país. Tem 23 anos e se define como negra, embora explique que se vê, ao mesmo tempo, como
mestiça, ou seja, discorda daqueles que tentam a estigmatizar a partir de qualquer estereótipo
paralisante. Revelou que seu sonho sempre foi, assim como o de Lilás, fazer o curso de Arquitetura,
que vislumbrava fazer caso fosse para Portugal. Apesar disso, considerando sua admiração pela
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cultura brasileira, que aprecia como uma das “mais completas”, decidiu pela Universidade Federal
de Goiás. Por apostar na empatia que tinha com as aulas de artes na época da escola e em seu
gosto pelo desenho, sua primeira opção foi o Bacharelado em Artes Plásticas. Contudo, em
seguida pediu transferência para o curso de Licenciatura. Oliva acredita que como professora de
artes visuais pode fazer um trabalho benéfico com jovens e crianças. Explica que, embora nunca
tenha atuado como professora, já se sente angustiada ao estudar e discutir os problemas da área
e ao projetar sua atuação no futuro como arte educadora. Em determinados momentos, afirma
que não concorda com o conformismo e apatia da maioria dos professores, mas, em outro
momento, revela temer a relação com os colegas professores de seu país que se formam em
educação artística, ou seja, além das aulas de artes visuais, eles são também responsáveis pelas
aulas de música, teatro e outras modalidades de expressão artística.
Violeta tem 29 anos e é filha de pai artista plástico e mãe professora em escola pública. Afirma
que seu sonho sempre foi ser professora de artes visuais. Entretanto, não conseguiu passar
no vestibular na primeira tentativa. Assim como Lilás, cursou Administração em Turismo. Da
mesma forma que Marinho, conseguiu emprego em escola pública como professora de artes
visuais porque a lei vigente à época permitia que universitários lecionassem para o Ensino Básico.
A aluna explicou que a experiência como professora de artes visuais foi muito gratificante. Assim,
após se formar em Administração em Turismo e concluir que sua real paixão era as artes visuais,
fez um curso de escultura na Escola de Artes Veiga Vale. Lá conheceu uma aluna da FAV que
a encorajou a tentar ingressar no Curso de Licenciatura como portadora de diploma. Hoje,
trabalha em uma companhia aérea, o que lhe sujeita a escalas de trabalho inconstantes, mas
afirma que faz o Curso de Licenciatura porque tem muita vontade de voltar a dar aula de artes.
Com 24 anos, Rosa revelou que seu sonho sempre foi se formar em Administração. Todavia,
assim como Lilás, foi encorajada por um professor a prestar o vestibular para Artes Visuais.
Esse professor via nela um grande potencial para o desenho. A família, especialmente o pai, foi
contra. Ele queria que a filha fizesse Administração, pois acreditava que a área de artes não lhe
daria o retorno financeiro que precisava. Para Rosa, a sociedade não se “empolga” com o curso
de Licenciatura em Artes Visuais, pois as pessoas não entendem o que é uma licenciatura e,
de modo geral, acham que artistas passam necessidades e só são reconhecidos após a morte.
Ao contrário do que esperavam essas pessoas, ela diz estar apaixonada pelo curso e, embora
saiba que não vai “mudar o mundo”, tem a convicção de que seu trabalho terá um importante
papel no sentido de transformar a sociedade. A aluna, da mesma maneira que os colaboradores
Marinho e Oliva, se considera negra. Atualmente trabalha no setor administrativo de um
Centro de Assistência Integral de Saúde (CAIS) para ajudar nas finanças de sua casa.
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A última colaboradora, Carmim, tem 45 anos e conta que quando se casou parou de estudar,
mas, logo após a separação, o reencontro com os estudos foi imediato. Assim como Violeta,
ela fez um curso na Escola de Artes Veiga Valle. Lá, percebeu que ser professora de artes
poderia ser uma possibilidade de emprego, pois observou a dificuldade da escola de encontrar
profissionais licenciados em artes visuais. Sua irmã, professora e coordenadora de uma escola,
a incentivou a tomar a decisão de estudar para ser professora de artes, pois considerava que
ela tinha talento artístico. Carmim é cabeleireira e, atualmente, também trabalha no setor
administrativo de uma escola pública. Pautando-se na sua experiência de trabalho em escolas,
hoje revela insegurança em relação ao seu futuro profissional como professora de arte. Sentese desestimulada ao colocar em perspectiva a questão salarial e, por isso, da mesma forma que
Lilás, acredita que a vida de professora representa uma ameaça em termos de futuro e da sua
vida pessoal. Seguindo esta percepção, ela argumenta ainda que a atividade de professor de
Ensino Básico ou Ensino Médio é muito desgastante visto que a maioria tem que trabalhar três
períodos para conseguir se sustentar de maneira digna. Segundo esta aluna, é visível o stress a
que são submetidas as professoras. Ela citou vários exemplos de colegas que, em decorrência
desse stress e suas consequências, estão, inclusive, “perdendo os maridos”.
De forma geral, pude observar que os alunos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais são,
predominantemente, oriundos das classes média e baixa. Esta condição lhes impede de ter
uma dedicação exclusiva aos estudos. Todos trabalham, exceto Oliva que se sustenta com a
bolsa de estudos que recebe do governo de seu país e que considera pequena, inadequada.
Destaco, também, o fato de que apenas um homem tenha demonstrado interesse e participado
da pesquisa, sendo ele negro. Embora não seja o foco desta investigação, me intrigou bastante
o fato de que dentre os 14 alunos que se voluntariaram para participar desta pesquisa, nenhum
era branco, do sexo masculino. Considero importante a influência que os cursos de escolas
estaduais e municipais (Escola de Artes Veiga Valle e Escola do Museu de Arte de Goiânia) e
dos professores do ensino médio e fundamental tiveram no sentido de encorajar os alunos
colaboradores a fazerem um curso superior em artes visuais e, em especial, a licenciatura. Todos
os alunos colaboradores desta pesquisa escolheram o curso encorajados pelo argumento de
que teriam um talento para o desenho.
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1.5 Da Realização das entrevistas
individuais e o grupo focal

As entrevistas individuais ocorreram no período de um mês e três dias, ou seja, do dia 04 de
setembro ao dia 07 de novembro de 2009. Duraram em média uma hora, período previsto
por Gaskell (2002). Ocorreram ou em salas da Faculdade de Artes Visuais ou no Shopping
Bougainville. A escolha deste shopping, como já expliquei anteriormente, se deu por ser um lugar
público e minimamente silencioso para que o equipamento de gravação de áudio funcionasse
com eficiência. As formas de registro utilizadas nessas entrevistas foram apenas o áudio, por
meio de um gravador digital e um bloco de notas de campo. A tabela abaixo apresenta detalhes
da realização das entrevistas individuais.

Aluno/
Data da
Período
colaborador
entrevista

Horário de
término

Duração da
gravação

Local da entrevista

Marinho

Quarto

04/09/2009

19:30

1h 14min
07seg

FAV - sala de reunião
dos professores

Oliva

Sexto

10/09/2009

13:07

1h 12min
18seg

FAV - sala de estudo
do mestrado

Lilás

Quarto

14/09/2009

16:20

49min 56seg

Shopping Bougainville

Rosa

Oitavo

18/09/2009

21:03

1h 09min
15seg

Shopping Bougainville

Violeta

Sexto

02/10/2009

12:50

38min 30seg

FAV - sala de estudo
do mestrado

Carmim

Oitavo

07/10/2009

11:20

1h 13min
24seg

FAV - sala de estudo
do mestrado

As entrevistas tiveram uma dinâmica do tipo aberta (SILVERMAN, 2009, p. 107) com o auxílio
de um tópico guia que não foi exposto aos entrevistados. O roteiro descrito no apêndice I (ver
na página 106) funcionou como acionador de diálogos. Já na entrevista individual foi exibido o VT
publicitário Birdman por meio de um Notebook. Os colaboradores podiam assistir o VT quantas
vezes desejassem.
Questões referentes a procedimentos éticos foram apresentadas e discutidas no início de cada
entrevista quando da entrega de um termo de conhecimento e esclarecimento. Neste documento
os alunos concordaram/aceitaram ter trechos/partes da entrevista utilizados no texto da
investigação, foram informados sobre o direito à privacidade, ou seja, não ter o nome revelado
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no texto da dissertação e serem identificados através de pseudônimo ou código. Receberam,
igualmente, esclarecimentos sobre o direito de abandonar a pesquisa a qualquer momento
que desejassem. Todos os alunos assinaram o documento declarando estar cientes dos
procedimentos e suas possíveis implicações.
Após as entrevistas iniciei o processo de transcrição dos diálogos no qual mantive as falas
exatamente como enunciadas pelos alunos, preservando a característica não formal da
comunicação oral, sem a intenção de adequá-los às regras gramaticais. No total, as transcrições
renderam 92 páginas digitadas em fonte arial, tamanho 12, espaçamento simples.
Uma análise inicial das transcrições apontou temas que surgiram como consenso entre os
alunos, bem como aqueles mais dissonantes e/ou polêmicos. Com a seleção destes temas pude
organizar o roteiro guia para o grupo focal.
A primeira tentativa de encontro para a entrevista focal foi feita no dia 14 de novembro de
2009, um sábado, na sala 32 da Faculdade de Artes Visuais (a sala de estudo dos alunos de pósgraduação) . Por ser um fim de semana, foi preciso uma autorização formal para a realização do
grupo focal nas dependências da FAV. A escolha desse dia e horário levou em consideração a
dificuldade de reunir os alunos colaboradores, visto que cinco deles, além de estudar, trabalham.
Ainda assim, na data e horários definidos, apenas duas alunas compareceram e a entrevista
focal foi cancelada.
A segunda tentativa foi no dia 24 do mesmo mês, também na FAV, mas desta vez uma terçafeira à noite. Embora todos os esforços e cuidados tenham sido tomados, na segunda tentativa,
infelizmente, não consegui reunir todo o grupo. Seis horas antes do horário combinado, fui
informado de que dois alunos estavam viajando para cumprir compromissos de trabalho, um
em Trindade (GO) e outro em Araguaiana (MT). Várias ligações telefônicas foram feitas para
tentar contornar o problema e minimizar os prejuízos da situação. Decidi, então, que a melhor
alternativa seria realizar o grupo focal com dois grupos de três alunos. Para isso era necessário
que um dos colaboradores que havia confirmado a presença nesta data (24/11), concordasse
em agendar outro encontro com a participação dos dois alunos que estavam ausentes por
motivo de trabalho. Todavia, só consegui contatar uma aluna, Violeta, que, em função da sua
complexa escala de trabalho, informou que não poderia adiar sua participação no grupo focal.
Caso o encontro não fosse confirmado, ela não teria como participar da segunda etapa da
pesquisa. A entrevista focal do dia 24 de novembro acabou sendo realizada com quatro alunas.
A duração da entrevista foi de 1 hora e 54 minutos.
Fiz mais duas tentativas, dias 26 e 27 de novembro, de realizar o grupo focal com os outros
dois alunos, ambas frustradas. A entrevista só ocorreu quando um dos alunos solicitou que o
encontro não ocorresse no Campus II da UFG, mas em algum local do Centro de Goiânia. Por
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telefone, conseguimos definir o Banana Shopping9 como o local mais conveniente para os dois. A
entrevista focal aconteceu no dia 2 de dezembro, uma quarta-feira às 19 horas, e teve a duração
de 1 hora e 49 minutos.

9

Ao contrário do Shopping Bougainville, este é um shopping popular.

Capítulo 2.
A busca por definições
e o encontro com novas dúvidas

“Uma definição apenas define os definidores.”
Mario Quintana

Revirando meu passado recente em busca de respostas para os motivos que me levaram a
redirecionar os rumos da minha vida acadêmico-profissional nos últimos quatro anos — de
publicitário a mestrando em cultura visual —, me dei conta de que falar/escrever sobre a
minha trajetória é mais complicado do que imaginava. Sabia o que precisava responder: porque
persegui certos temas, como eles me fizeram chegar onde estou e para onde eles me levam?
Entretanto, em um primeiro momento me senti bloqueado e, de certa forma, até mesmo
frustrado por sentir que não me conhecia como esperava conhecer.
Ainda não tenho e, creio que nunca terei, consciência das minhas mudanças de perspectiva,
mas, pelo menos, sinto-me, aos poucos, mais confiante para escrever. Confesso que os conflitos
e dúvidas que pretendo narrar nunca estiveram perdidos ou escondidos em minhas memórias.
Estas pegadas da minha trajetória sempre estiveram por perto, ao meu alcance e olhando para
mim, mas somente agora entendo o valor que tiveram e aceito revelá-las.
Ponto crucial para compreender que aquela angústia não era à toa, foi ouvir de um aluno
durante um seminário em que apresentava meu projeto a seguinte pergunta: “Sendo você um
homem branco, por que fazer um trabalho sobre diferença cultural?” Entendi que este conflito
estava relacionado ao fato de que eu não poderia relatar nenhum envolvimento com alguma
comunidade ou grupo minoritário, elemento/condição que normalmente serve de justificativa
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para a ligação com o tema diferença cultural. Lembro que respondi com segurança, expliquei
a origem da minha paixão por este tema, mas meus motivos definitivamente não eram os que
aquele aluno esperava.
Os conflitos que vivo sempre foram bastante íntimos, sempre habitaram um curto espaço entre
mim e os livros que leio e as imagens que vi. Os livros, especialmente aqueles que discutem
conceitos de cultura, identidade e diferença, são parte significativa das experiências culturais
que tive ao longo dos últimos quatro anos. Daí porque, para falar do rumo acadêmico que
minha vida tomou, preciso falar de meus diálogos com eles.
Quanto a este referencial posso descrever três momentos de distintas formas de angústias em
minha ligação com os termos cultura, identidade e diferença: 1) Em um primeiro momento,
quando ainda cursava o bacharelado em Publicidade, cultura e identidade surgiram como
variáveis que problematizavam a produção de campanhas eficientemente comunicativas; 2) Em
um segundo momento, quando passei a cursar a Especialização em Teoria da Comunicação,
meus desejos se voltaram para a curiosidade de compreender de forma mais profunda as noções
de cultura e identidade, o que me levou a enfrentar minha percepção de diferença; 3) Hoje,
concluindo o mestrado em cultura visual, vivo um terceiro momento ao questionar e discutir
essas teorias e como transformá-las em ações políticas/educativas. Neste capítulo, pretendo
explorar as conclusões que retirei dos dois primeiros momentos e explicar como encontrei e
como entendo, hoje, estes temas. Deixo o último momento, que revela os dilemas em que me
encontro, para o próximo capítulo.
Ressalto desde já que ao trazer posições de outros autores para esta discussão, o faço
considerando-as como sendo também minhas. Assumo a intertextualidade que me forma.
O ditado popular diz que você é aquilo que come. Fazendo uma analogia, posso dizer que
sou produto daquilo que leio. Por isso, citarei, sem pudor, as propostas de autores que me
influenciaram e que marcam o meu olhar, sem o temor de ser interpretado como alguém que
não tem opinião própria.

2.1 Um estudante de publicidade

O problema da identificação sempre esteve presente durante o bacharelado em Comunicação
Social (habilitação em Publicidade e Propaganda) que cursei no Centro de Ensino Unificado
de Teresina, faculdade piauiense. É preciso criar campanhas com as quais o público-alvo se
identifique, diziam os professores. A frase soava quase como um mantra que, de tanto se repetir
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sem reflexão, parecia simples. Não posso afirmar se por falha dos professores ou minha, vejo
agora minha graduação como momento de um discurso cientificista com pouca profundidade,
pouca precisão/clareza. Minha dúvida era, afinal, como se dá o processo de identificação? Hoje,
posso dizer com alguma convicção que esse processo é bem mais complexo do que acreditava
no passado. Porém, naquela época, não posso negar, mesmo sem ter consciência da extensão e
complexidade do problema, esta inquietação, ainda que de forma indefinida, já pulsava em mim
e foi a faísca responsável pelo rumo que minha vida acadêmica está tomando até agora.
O oxigênio para aquela curiosidade se transformar em uma chama veio apenas no último semestre
do curso. Demorei a escolher o tema do Trabalho de Conclusão de Curso. Digo que só escrevi
porque deixei o tema me escolher, como já havia me aconselhado o professor de Introdução à
Pesquisa Científica - uma lição que preciso sempre relembrar. Isso aconteceu quando o referido
professor, pressionado pelos alunos, escreveu no quadro uma lista com sugestão de alguns temas
de pesquisa para a monografia. Lembro que um dos temas da lista trazia a seguinte pergunta: “A
propaganda piauiense representa a cultura local?”. Aquela pergunta me incomodou. Havia algo
nela que me remetia à inquietação com a questão da identificação. Levantei a mão e comuniquei
ao professor e aos colegas que a partir daquele momento aquele tema seria meu.
Tomei-o para mim e por dois meses revirei-o até transformá-lo no seguinte título: “A inserção dos
temas identidade e cultura nos debates sobre a construção de um design gráfico genuinamente
brasileiro”. Hoje, percebo com clareza que, publicidade e Piauí, que compunham a ideia inicial,
foram substituídos respectivamente por design gráfico e Brasil. No entanto, de forma geral,
a pergunta de fundo permaneceu: Para que ocorra uma comunicação eficiente, a identidade
cultural de um povo deve estar refletida no produto midiático (publicidade ou design gráfico)
que o considera como público alvo? Sendo mais específico, a questão era: é necessário que uma
peça de publicidade (design gráfico) tenha identidade brasileira para que seja efetiva para um
público brasileiro?
Um livro determinante para definir esse rumo foi “Design Gráfico: Cultura e Identidade”. Nele,
André Villas-Boas (2002) afirma:
... sabemos todos que o sucesso de uma solução de projeto está na medida
direta de sua adequação ao publico alvo para a qual se dirige e este significa
afirmar que as soluções projetuais têm de levar em conta os padrões culturais
em jogo na situação de projeto. Fazer design é controlar variáveis, e uma
das variáveis mais fundamentais a serem controladas é justamente assegurar
que um dado conceito seja entendido como significados inscritos numa faixa
tolerável em relação ao significado para o qual foi projetado (p. 69).

Com base neste argumento, Villas-Boas defende ser imprescindível adequar o design gráfico
feito em nosso país ao sistema de representações, ou seja, ao repertório, dos “brasileiros”. Isso
só se daria na medida em que construíssemos designs genuinamente nacionais, ou seja, uma
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identidade para o design aqui feito. Hoje, passados alguns anos, compreendo o quanto este livro
é provocativo e importante para o questionamento dos cânones eurocêntricos no design gráfico.
Contudo, também o vejo como um livro de certo modo perigoso para alunos principiantes
como eu que, naquele momento, não tinha uma trajetória de leitura mais ampla e flexível sobre
noções de cultura e identidade. Essa seria, arrisco dizer, a principal falta do livro de Villas-Boas: a
ausência ou, talvez, o desinteresse no sentido de situar/distinguir com clareza tais conceitos.

2.2 Uma curiosidade teórica

Lembro-me como se fosse hoje dos momentos em que me deitava no chão do meu quarto e
ficava por horas olhando para o teto enquanto tentava entender o que distinguia os conceitos
de cultura e identidade. A relação de igualdade entre identidade nacional e cultura brasileira
me havia sido ensinada até então. Assim, como escapar dessa falta de clareza ou imprecisão já
tão naturalizada e sedimentada na minha concepção? Minha percepção de cultura e identidade
nacional ainda pairava nesse limbo de imprecisões. Fui incapaz de vislumbrar ou criar alternativas
para este conflito, conseqüentemente, hoje vejo minha monografia como um registro de
ambigüidades e até mesmo contradições entre estes dois conceitos.
Terminando minha graduação mudei-me para Fortaleza-CE onde cursei a Especialização em
Teoria da Comunicação e da Imagem. Certo de que não seria publicitário e de que queria
seguir uma carreira acadêmica, meus objetivos passaram a ser guiados unicamente por uma
curiosidade teórica. Nesse período, em grande parte do tempo me concentrei em contestar o
modo como concebia cultura e identidade. Assim, à medida que minhas leituras10 progrediram,
fui forçado a contemplar e pensar a noção de diferença. Nessa seção, descrevo e discuto minhas
leituras relativas a esses três conceitos.

2.2.1 Como confundir as noções de cultura e identidade?
O que a história do conceito de cultura me revela de mais curioso não é, necessariamente, a
diversidade de significados que a palavra pode representar, mas, principalmente, que a palavra
cultura é, há séculos, lugar/foco estratégico de conflitos políticos. A importância teórica que se

10

Embora traga alguns traços de como ocorreram cronologicamente, não me prendo a nenhuma ordem temporal.
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dá ao trabalho de defini-la se justifica pela força política que a palavra detém e carrega. Interesses
distintos resultaram em usos por vezes tão distintos que levaram Eagleton (2005, p. 50) a afirmar
que a palavra cultura representa “a doença para a qual [ela própria] propõe uma cura”.
Embora seja uma palavra extremamente popular hoje em dia e, para alguns, soe pós-moderna,
na realidade cultura é uma palavra de origem pré-moderna. Sua raiz etimológica vem do latim
colere, que significa tanto cultivar (antes a lavoura, depois o intelecto, dai a expressão “ser culto”),
quanto habitar (dai a expressão colonizar), e adorar e proteger (dai a expressão cultuar). Uma
diversidade que sugere a dialética entre “aquilo que fazemos ao mundo” e “aquilo que o mundo
nos faz”, ou seja, uma relação entre o artificial e o natural.
A ambivalência é característica que a acompanha desde sempre, entretanto, somente na
modernidade sua força política emerge. Raymond Williams (1992) demonstrou como os
significados mais usuais para esta palavra descendem da noção moderna e iluminista de civilidade.
São eles: 1) cultura como crítica nostálgica (kultur), 2) cultura como arte e 3) cultura como um modo
de vida total (abordagem antropológica).
A ideia de civilidade surgiu como reflexo de um momento de euforia que vivia a burguesia
francesa com o desenvolvimento da era moderna. Para essa classe, a palavra significava tanto fatos
como valores. Era, por exemplo, tanto uma questão de desenvolvimento urbano e descobertas
científicas, quanto o julgamento de que, para eles, a modernidade representava o progresso do
ser humano, enquanto todos os outros, a barbárie dos misticismos e os escravos das tradições.
Como valor, a civilidade declara-se, portanto, “o” ideal universal. Ideal porque ninguém poderia
possuí-la de nascença, era preciso buscá-la em vida; e universal por que qualquer indivíduo
poderia almejar atingi-la. Resumindo, todos deveríamos buscá-la.
Este processo de “desenvolvimento” depende da noção de indivíduo autocentrado, já que a
civilidade só era encontrada através do esforço racional do indivíduo no estudo ou cultivo
daquilo que, acreditavam, a humanidade havia criado de melhor: das artes, filosofia e ciências à
etiqueta e moral.
O primeiro desvio teórico para este conceito tem origem na aristocracia alemã. Em oposição ao
contexto de confiança/segurança da França burguesa, a modernidade, com a radicalidade de suas
mudanças, causava à classe aristocrata alemã incertezas, medos e o enfraquecimento das estruturas
materiais e ideológicas às quais estavam acostumados e nas quais solidificavam sua hegemonia.
Para a aristocracia alemã a palavra cultura, engajada em uma estratégia populista, serviu, então,
para opor os ideais do “povo alemão” àqueles universalistas da civilidade burguesa.
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Neste contexto, a cultura não poderia representar fatos, visto que a realidade que consideravam
ideal estava desaparecendo. De acordo com essa perspectiva, a cultura só poderia soar positiva
enquanto valor, ou, dizendo melhor, como crítica aos fatos presentes, uma crítica pautada na
nostalgia. Como explica Terry Eagleton (2005), para a aristocracia alemã
a civilização era alienada, fragmentada, mecanicista, utilitária, escrava de uma
crença obtusa no progresso material;[enquanto, por outro lado] a cultura era
holística, orgânica, sensível, autotélica, recordável. O conflito entre cultura
e civilização, assim, fazia parte de uma intensa querela entre tradição e
modernidade (p. 23).

Como um ideal, civilidade apontava para um presente repleto de glórias e um futuro de
progressos, enquanto a cultura (kultur) voltava-se para o passado. Entretanto, o que une os
dois conceitos é o fato de que ambos só tinham função se escritos no singular.
Também no singular, além da kulturcritik, Raymond Williams (1992) destaca, ainda, a ideia de
cultura enquanto arte. Segundo Terry Eagleton (2005), este conceito está fortemente associado
ao momento em que a euforia em relação à civilidade arrefecia porque para muitos indivíduos
estava cada vez mais claro que a civilidade desenvolvia/favorecia certas potencialidades humanas
ao mesmo tempo em que igualmente reprimia outras.
Esta noção de cultura como arte mantém uma série de preceitos da civilidade, como a
pretensão de ser o único ideal capaz de estimular todas as nossas capacidades e de revelar
nossa humanidade. O que diferencia as duas – cultura como civilidade e como arte - é que, para
a cultura como arte, o desenvolvimento humano só poderia ser atingido pela negação a todo e
qualquer partidarismo ou interesse. Desse modo, o desenvolvimento só seria plausível no nível
do jogo auto-deleitante da imaginação e da forma.
Ironicamente a sugestão de pluralizar a palavra cultura ganhou força justamente a partir da
oposição ao conceito de civilização empreendida pela kulturkritic. Surgiu e se consolidou quando
as críticas passaram a ser elaboradas por um grupo de intelectuais que revelavam um sentimento
romântico pelas colônias e, em decorrência, fomentavam uma hostilidade ao eurocentrismo.
Assim, ganham força características como orgânico, sensível, autotélico que passam a ser
aplicadas não mais ao passado alemão, mas ao presente das colônias. Nessa mudança de
concepções e conceitos, gradativamente a palavra cultura começa a representar o oposto de
civilidade, e, numa inversão de posições, aqueles outrora considerados “selvagens”, passam a
ser vistos como os verdadeiros cultos.
Ela é mais tribal do que cosmopolita, uma realidade vivida em um nível instintivo
muito mais profundo do que a mente e, assim, fechada para a crítica racional.
Ironicamente, ela é agora mais um modo de descrever as formas de vida
“selvagens” do que um termo para os civilizados. (EAGLETON, 2005, p. 25)
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Johann Gottfied Herder foi uma das principais lideranças desse movimento. Segundo seu
viés, ao inverso de civilidade, cultura “não significava uma narrativa grandiosa e unilateral da
humanidade em seu todo, mas uma diversidade de formas de vida específicas, cada uma com
suas leis próprias e peculiares” (EAGLETON, 2005, p.24).
É importante entender que é a partir dessas críticas, vindas tanto de nacionalistas quanto de
anticolonialistas, que a cultura ganha seu significado moderno como modos de vida característicos.
Nesse contexto emerge o significado antropológico de cultura como modo de vida total.
A partir desde conceito põe-se em relevo um relativismo cultural, que, embora promova as
colônias, ao mesmo tempo renega os colonizadores. De qualquer forma, como para civilidade
“a diferença era, em grande medida, uma doutrina reacionária que negava a igualdade à qual
todos os homens e mulheres tinham direito” e “todos aqueles apegos regressivos que nos
impediam de ingressar em nossa cidadania do mundo”, é do conceito romântico de cultura que
surge o primeiro discurso para o qual a diferença é positiva (EAGLETON, 2005, p. 48-49).
Inegavelmente, cultura como civilidade, como tradição, como arte e como modo de vida total,
sentidos dos quais trata Raymond Williams (1992), são concepções que guardam hoje força
teórica e política flagrante. Dentre estes conceitos, o que mais me marcou foi o de cultura
como modo de vida total. Discuti-lo ajuda a compreender a origem da confusão que fazia entre
as noções de cultura e identidade nacional.
A interpretação de cultura como modo de vida total influenciaria o fortalecimento da ideologia
segundo a qual para cada cultura deveria haver uma nação. Assim, fica claro que o relativismo
deste termo se aplicava apenas se pensássemos “a cultura de uma nação” em relação à de
outra. Não caberia, por exemplo, pensarmos a relação entre dois indivíduos de uma mesma
nação, pois nesse espaço a dimensão cultural caracterizar-se-ia como uma unidade instintiva,
orgânica, e, conseqüentemente, inquestionável.
O problema quando questionamos este sentido de cultura como modo de vida total das nações,
ou seja, as culturas nacionais, é que ele reproduz de forma localizada o próprio universalismo que
denunciava na leitura de cultura como civilização. Assim, Terry Eagleton (2005, p.41-43) alega que:
Cultura como modo de vida é uma versão estetizada da sociedade, encontrando
nela a unidade, imediação sensível e independente de conflitos que associamos
ao artefato estético. A palavra “cultura”, que se supõe designar um tipo de
sociedade, é de fato uma forma normativa de imaginar essa sociedade. (...)
Herder (...) foi o primeiro a usar a palavra cultura “no sentido de uma cultura de
identidade: um modo de vida sociável, populista e tradicional, caracterizado
por uma qualidade que tudo permeia e faz uma pessoa se sentir enraizada ou
em casa”. (grifo meu)

Se esta concepção de cultura como modo de vida total tinha até então a vantagem de questionar
o “igualitário” universalismo no qual se travestia o eurocentrismo e, conseqüentemente,
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também, possuía o mérito de valorizar a diferença cultural, pecava, todavia, por ignorar a
existência da diferença igualmente no interior das próprias nações. A diferença humana, como
diz jagodzinski (2005), é entendida, conseqüentemente, “como ‘culturas’ ou ‘etnias’ separadas
e em funcionamento” (p. 665). Existiriam assim “Culturas específicas”, e elas se caracterizariam
por deter cada uma sua unidade, leis próprias e, ao mesmo tempo, independência uma das
outras. Ou seja, descende daí a inter-relação entre a noção de cultura e identidade nacional na
qual por tanto tempo me pautei.

2.2.2 De cultura como raízes à cultura como rotas
Percebi, na época do curso de Especialização, que o que me confundia, embora lutasse contra isso,
era pensar a cultura a partir da lógica da identidade nacional, ou seja, além de vê-la como unidade
marcada no espaço pelas fronteiras das nações, a via, ainda, como essência de um
povo, como um objeto estático, paralisado no tempo. O incomodo com tal perspectiva
é perpetuar, como afirma Terry Eagleton (2005, p.138-139), uma “metáfora latente de cultura
como um tipo de prisão”. Por este viés, “existem diferentes culturas, cada uma das quais dá feitio
a uma forma distinta de individualidade, e o problema é como elas podem se comunicar entre si”.
Diante deste impasse, para me desfazer destes critérios, conclui que era preciso aproximar-me
dos estudos destes fenômenos que desafiavam meus preconceitos: a globalização e os contatos
inter-culturais. Tal foco é importante, pois, como explica John Storey (2003, p. 117):
A cultura globalizada está claramente prejudicando o que tem sido um
aspecto-chave nas discussões intelectuais da cultura popular, o fato de que
sendo incorporada a um determinado espaço - o rural - e separada pelo tempo
e espaço da vida urbana e industrial moderna garantiria sua “autenticidade”.
O movimento de pessoas e mercadorias em todo o mundo trazendo o global
para o local claramente desafia a ideia de que a localidade pode fixar os limites
de uma cultura. O caráter nômade da cultura global sugere que estamos
testemunhando uma mudança em como vemos as culturas, uma mudança de
cultura como “raízes” para cultura como “rotas”.

Precisava encontrar um novo ângulo de visão para vislumbrar esta cultura como rotas. Porém,
enquanto partia deste pressuposto de cultura como “raízes”, em outras palavras, como essência,
os fluxos culturais globais que hoje atingem as mais distantes localidades com intensidade sem
precedentes soavam degradantes, pareciam macular uma pureza cultural. A contrapelo desta
interpretação inicial, a revisão que Denis Cuche (1999) faz do termo aculturação, segundo a qual
o prefixo “a” designaria algo bem diferente de privação, e sim, um momento de aproximação,
foi primordial para a revisão que almejava. Segundo este autor, o fenômeno de aculturação,
de troca, de relação, “é um fenômeno universal, mesmo que ele tenha formas e graus
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muito diversos” (p.136-137). Ou seja, toda “cultura particular”, seja qual for, é uma reunião
de elementos importados, de invenções próprias e de empréstimos (p. 149). Por esta razão,
quando tratamos de um fenômeno a partir do termo cultura, devemos nos dar conta de sua
dinâmica, seu constante devir, seu movimento de troca e transformação.
A globalização deve nos levar a pensar a dimensão cultural em um mundo onde o local é
traspassado e transformado por fluxos globais. Para Canclini, temos a obrigação de considerar
uma tensão entre desterritorialização e reterritorialização, ou seja, “a perda da relação ‘natural’
da cultura com os territórios geográficos e sociais, ao mesmo tempo, certas re-localizações
territoriais relativas, parciais, das velhas e novas produções simbólicas” (2006b, p. 309). Assim,
Canclini (2006b) conclui, corroborando com o viés de Storey e Cuche, que “todas as culturas
são de fronteira” (p. 348), “todos reformulam seus capitais simbólicos em meio a cruzamentos
e intercâmbios” (p. 354). Local e global, culto, popular e massivo, tradição e modernidade,
após estudar Canclini, as fronteiras tornaram-se menos eficientes em sua função de segregar,
passaram a ser vistas como zonas de ebulição, transformações culturais, hibridações.
Contudo, embora as contribuições de Canclini e Cuche tenham sido primordiais para mim
no período em que as conheci, nenhum dos autores, mesmo tratando de aculturações ou
hibridações, conseguiu desalojar a noção de unidade que persistia com centralidade na minha
leitura do conceito de cultura. O fato é que uma dúvida ainda persistia: se toda cultura é fruto
de aculturações, de contatos, se todas são híbridas, de fronteira, como e porque falar de “uma
cultura em particular”? Senti-me refém da necessidade de demarcar fronteiras que dividissem
uma cultura específica de um lado e outra cultura de outro. Mas precisava entender porque não
conseguia subverter isso que limitava meu olhar.
Através de uma estratégia proposta por Appadurai (1996) consegui, enfim, vislumbrar com mais
nitidez um novo ângulo, um novo olhar para a palavra cultura. A sugestão de Apaddurai (p. 12) é
que se dê preferência para o termo cultural, um adjetivo, em detrimento do termo substantivado,
cultura. Desse modo, explica o autor, nos desviamos com mais eficiência de uma relação com
substâncias, com sólidos, rumo a uma aproximação com qualidades, valores, significados.
Pensando por meio do adjetivo “cultural”, senti mais facilidade para entender a dinâmica entre
cultura e natureza expressa por Eagleton (2005). Ele explica o seguinte:
Não é por ser a cultura a nossa natureza, mas por ser de nossa natureza, que
a nossa vida se torna difícil. A cultura não suplanta simplesmente a natureza;
em vez disso, ela complementa de uma maneira que é tão necessária como
supérflua. (...) A cultura é o “suplemento” que tampa um buraco no cerne de
nossa natureza e nossas necessidades materiais são então remodeladas em
seus termos (p. 143).
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Eagleton confronta a compreensão de cultura como modos de vida específicos e naturais. Não
existe cultura natural. Temos, ao contrário, uma natureza cultural, ou seja, somos criadores de
dimensões culturais, pois, a natureza, por si só, carece de significados, dimensão imprescindível
ao funcionamento de toda sociedade humana. Com essa mudança de foco, o que está sendo
desmistificado é a metáfora de cultura como essência, como a “natureza” instintiva de um povo,
algo que, se assim o fosse, seria ao mesmo tempo uma prisão. Como afirma, Eagleton (2005, p.
139), pertencer a uma cultura significa apenas estar sujeito a, e ser sujeito de um contexto que
é “inerentemente ilimitado e aberto”.
O adjetivo “cultural” aponta de forma mais clara para a transformação no nível do significado a que
todos nós seres humanos submetemos a natureza. E faz isso sem o rastro de particularidade, de
fronteira, de essência, que o substantivo “cultura” sempre arrisca invocar. Com a forma adjetivada
fica mais claro que este conceito, distante de apontar para uma substância imutável e de fronteiras
claras que nos precederiam e nos conformariam, e assim seriam nossa natureza, quer, sim, falar de
nossa necessidade constante de qualificar, dar significado ao mundo ao nosso redor.
Muitos autores ainda se perguntam o que queremos dizer quando falamos de uma cultura
em particular, mesmo enfatizando contatos, trocas, hibridez. Segundo Stuart Hall (1997), por
exemplo, falar de uma cultura específica seria falar de um sistema de significação partilhado por
um povo específico. Para Woodward (2003), tratar de uma cultura em particular é tratar de
uma forma de classificar simbolicamente o mundo que detenha um certo grau de consenso dos
membros de uma sociedade.
É claro – foi o que compreendi –, considerando-os como generalizações, estes usos detém um
valor analítico ainda útil, difícil de dispensar. No entanto, ao falar em uma cultura em particular,
é interessante sempre reforçar o risco de supor que se está falando de uma dimensão uniforme.
Acaso falemos de cultura brasileira, por exemplo, devemos lembrar que ela nem é tão apartada
das demais, nem tão unificada. Ou seja, nem se deve crer em uma diferença total entre os dois
lados de tal fronteira, nem omitir-se a salientar a existência de pluralidades internas a qualquer
grupo. O termo “cultural”, como proposto por Appadurai, serviu de ponte para pensar este
esforço teórico de pôr em evidência a complexidade da prática cultural, sempre marcada por
fluxos complexos, disjuntivos, que se sobrepõem sem construir unidades perfeitas de sistemas
simbólicos auto-centrados, autônomos e livres de ambigüidades e conflitos internos.
Partindo da clareza que o adjetivo “cultural” me ajudou a construir, acredito que o termo
culturação foi, em seguida, também um bom instrumento para pensar cultura não como unidade,
estrutura, um sistema simbólico fechado - compreensão que em grande parte é herança da
chamada virada lingüística, ou seja, resulta, como lembra Martins (2007, p. 20), da semiótica
estruturalista. Culturação aponta para uma prática, processo ou ação, histórica, coletiva
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e constante de dar significado ao mundo, de qualificá-lo, adjetivá-lo, valorá-lo – ou seja, um
significante mais adequado para as revisões pós-estruturalistas. Ao falar de cultura enquanto
processo de significação, Canclini (2005, p. 41-42) comenta:
Ao conceituar a cultura desse modo, estamos dizendo que a cultura não é
apenas um conjunto de obras de arte ou de livros e muito menos uma soma
de objetos materiais carregados de signos e símbolos. A cultura apresentase como processos sociais, e parte da dificuldade de falar dela deriva do fato
de que se produz, circula e se consome na história social. Não é algo que
apareça sempre da mesma maneira. Daí a importância que adquiriram os
estudos sobre recepção e apropriação de bens e mensagens nas sociedades
contemporâneas. Mostram como um mesmo objeto pode transformarse através de usos e reapropriações sociais. E também como, ao nos
relacionarmos uns com os outros, aprendemos a ser interculturais.

A preferência por tal concepção de cultura como “processos sociais de produção, circulação e
consumo da significação na vida social”, como proposta por Canclini (2005, p. 41), tem como
vantagem abandonar aquele aspecto de ‘sistema’, antes fundamental, para focar as múltiplas e
muitas vezes conflitivas práticas ou ações de significação. Além disso, nos permite falar do cultural como uma dimensão em construção, conflitiva, ambígua, nunca harmônica ou homogenea.
Mas, enquanto Canclini indica, que, segundo esta linha, diferentes significados podem ser
atribuídos a um mesmo artefato cultural, prática, ou evento, uma dúvida chamou minha atenção.
Se os significados não são reflexos transparentes da natureza, se são de fato construções humanas
e assim podem ser múltiplos, como alguns sentidos parecem tão naturais a ponto de serem
amplamente compartilhados? Storey (2003, p. 52) sugere esta mesma questão. Ele pergunta:
“Por que significados particulares são regularmente construídos em torno, por exemplo, de
determinadas práticas culturais e, assim, alcançam o status de ‘senso comum’, adquirem uma
qualidade tida como certa?”. Percebi, então, que precisava compreender o termo culturação
como uma prática marcada por relações de poder.
Os significados seriam assim locais e resultados de negociações entre grupos sociais e suas desiguais
relações de poder. É nesse sentido que o termo gramsciniano hegemonia se insere na teórica
cultural. De acordo com Martin-Barbero (2006, p. 112) o conceito de hegemonia possibilita
pensar o processo de dominação social já não como imposição a partir de um
exterior e sem sujeitos, mas como um processo no qual uma classe hegemoniza,
na medida em que representa interesses que também reconhecem de alguma
maneira como seus as classes subalternas. E “na medida” significa aqui que não
há hegemonia, mas sim que ela se faz e se desfaz, se refaz permanentemente
num “processo vivido”, feito não só de força mas também de sentido, de
apropriação do sentido pelo poder, de sedução e de cumplicidade.

Desta forma, o autor aponta para uma prática de significação que depende de relações de
poder sem resvalar por isso em uma compreensão de dominação onipotente exercida pelas
classes ricas sobre as pobres. “A noção de hegemonia rompe com a ideia de um poder vertical,
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um poder não negociado e sobretudo não negociável” (MATTELART e MATTELART, 2004, p.
98). Esta virada no modo de compreender a noção de hegemonia dando ênfase ao papel do
poder na prática cultural salienta a cooptação dos interesses das diferentes classes através de
negociação ao invés da pura imposição ou coerção. Assim, pode-se reconhecer como afirmam
Sturken e Cartright (2001, p. 54), “o papel que as pessoas podem exercer de desafiar o status
quo e de afetar mudanças sociais de modos que podem não favorecer o interesse do mercado”.
Para Storey, a hegemonia é conceituada como um processo vívido, que se faz e desfaz. O autor
explica que (2003, p. 49):
Embora hegemonia implique uma sociedade com um elevado grau de consenso,
não deve se entender que se referi a uma sociedade em que todo o conflito
foi removido. O que o conceito pretende sugerir é uma sociedade na qual o
conflito é gerido e controlado. Ou seja, a hegemonia é mantida (e deve ser
constantemente mantida: é um processo contínuo) pelos grupos dominantes
e “negociações” de classes com, e fazendo concessões aos, grupos e classes
subordinadas.

Falar de cultura, assim, não é tratar de um simples consenso ignorando os conflitos, como
se todos tivessem a mesma clareza e influência nos rumos dos processos de significação.
Considerando estes conceitos - aculturação, hibridismo, cultural, culturação e hegemonia pude melhor entender como os significados são continuamente forjados e o são por todos
nós, embora façamos isso a partir de negociações conflituosas entre interesses marcados por
relações de poder desiguais. A partir desse momento passei a vislumbrar cultura como rotas, e
não dependia mais, nem de critérios de unidade localizada, nem de pureza.

2.2.3 Da identidade essência à identificação múltipla
Se cultura não tem unidade ou essência, como pensar o termo identidade? O que pensar sobre
a relação entre o que denominamos identidade nacional e cultura?
Iniciei minha jornada pelas controvérsias acerca da identidade através do livro Cultura brasileira
e Identidade Nacional de Renato Ortiz (1985) e pude pensar melhor a “identidade nacional
brasileira”. Nesse livro, Ortiz discute os interesses que se estabeleceram entre o Estado e os
intelectuais11 para definir algo que una a todos nós brasileiros, que nos identifique, que seja a
chave de nossa autenticidade. Segundo este autor, se há consenso em afirmar a existência de

Sílvio Romero, Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Gilberto Freire, Mário de Andrade, Sergio Buarque de Holanda são
alguns dos intelectuais de que fala Renato Ortiz.
11
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diferença cultural em relação a outros países, já não há nenhum em relação ao que aproxima a
todos nós brasileiros12. Logo, Ortiz defende que não há nada que de fato nos una, a não ser “um
discurso que se sobrepõe à realidade social” (1985, p. 138). Por isso ele afirma que:
A questão que se coloca não é de se saber se a identidade ou a memória
nacional apreendem ou não os “verdadeiros” valores brasileiros. A pergunta
fundamental seria: quem é o artífice desta identidade e desta memória que
se querem nacionais? A que grupos sociais elas se vinculam e a que interesses
elas servem? (ORTIZ, 1985, p.139).

Seria, então, a identidade não um fato do mundo natural, mas uma forma cultural de construir o
mundo social? Poderia pensar identidade a partir daquela apropriação de cultura como processo
de significação?
Antes, sentia necessidade de compreender quais os usos que fazia deste conceito. Em princípio
falava em identidade em dois sentidos: aquele âmago de um indivíduo ou a particularidade de
um grupo. Ou seja, aquilo que dá unidade e distinção ao indivíduo ou ao grupo.
Com o trabalho de Stuart Hall (2003), encontrei classificações para estes dois olhares: identidade
do sujeito do iluminismo, tratando do nível individual, e identidade do sujeito sociológico, tratando
do grupal. Segundo o autor, falamos do sujeito iluminista quando entendemos nosso eu a
partir da ideologia de que somos sujeitos centrados, autônomos, racionais e, portanto, autoconscientes. O nível mais amplo, do sujeito sociológico, Stuart Hall sustenta que surge a partir
do momento em que nos damos conta do quanto somos formados subjetivamente através de
nossa participação nas relações sociais. A este respeito, Stuart Hall (2003) diz o seguinte:
A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo
moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era
autônomo e auto-suficiente, mas era formado na relação com outras pessoas
importantes para ele, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e
símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava.(...) O sujeito ainda
tem um núcleo ou essência interior que é o “eu real”, mas este é formado e
modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais “exteriores” e as
identidades que esses mundos oferecem (p.11).

Podemos facilmente flagrar a força e o papel político destas concepções para identidade, a
do sujeito iluminista e a do sujeito sociológico. Porém, enquanto perpetuam uma visão
demasiadamente estável da subjetividade, parecem pouco alinhadas com os conflitos evocados
pela leitura de cultura como processo. Em decorrência disso, Stuart Hall (2003) explica que
precisamos compreender seus limites teóricos. Hall argumenta que:
Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o nascimento até
a morte é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós
mesmos ou um confortadora “narrativa do eu”. A identidade plenamente

Ortiz cita várias respostas já dadas por diversos intelectuais para esta pergunta: Qual a identidade nacional? Dentre elas
estão: a mistura racial, a cordialidade, a bondade, o carnavalesco e até a tristeza.
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unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida
em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam,
somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de
identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar –
ao menos temporariamente (2003, p.13) (grifo meu).

Esta nova concepção Hall(2003) chama de identidade do sujeito pós-moderno. Essa noção de
sujeito considera que não temos uma identidade plenamente estável/unificada nem ao redor
de um grupo, nem de um eu.
No início, entender esta proposta pós-moderna de sujeito trouxe angústias e foi difícil fazer
este questionamento. Porém, mais uma vez, a exemplo das palavras cultural e culturação, uma
variação do conceito, agora de identidade, me auxiliou. Considerando este caráter de construção
contingente das identidades, Stuart Hall(2006b) propõe o termo identificação para sublinhar seu
caráter de processo, não de essência, múltiplo, não unitário. Por este viés estamos sempre sujeitos
a nos reconhecermos em vários papeis sociais. Longe de sermos uma única coisa homogênea,
seria mais adequado entendermo-nos como uma inter-relação, por vezes até conflitiva, entre
várias identificações. Estas identificações seriam lugares que o sujeito assume no discurso, uma
costura de posição e contexto; de projeção, de idealização, de interesses (2006a; 2006b; 2003).
Para Shorat e Stam(2006, p. 452), “desta perspectiva, estamos menos interessados na identidade
como algo que se possui e muito mais na identificação baseada naquilo que se faz”. Outro conceito
que, neste contexto teórico, destaca a identidade como um processo passível, portanto, de
assumir múltiplas posições/papeis é o de performatividade. Segundo Silva, a identidade enquanto
performance enfatiza o “tornar-se”, ou seja, traz “uma concepção da identidade como movimento
e transformação” (SILVA, 2006, p.92). É proveitoso salientar que tais conceitos, ao colocarem
em relevo a identidade como resultado de apropriações que se fazem no presente, não negam
a história das identidades. “Isso não significa negar que a identidade tenha um passado, mas
reconhecer que, ao reinvindicá-la, nós a reconstruímos e que, além disso, o passado sofre uma
constante transformação” (WOODWARD, 2006, p. 28). Ou seja, o que se nega não é a história,
é a identidade como uma unidade, uma essência pura e eterna.
Para esta linha de pensamento, a identidade não é uma realidade objetiva, resulta do modo como
nós a construímos/representamos. As representações – sejam artefatos visuais ou discursos
verbais e orais –, portanto, tornam-se centrais para as práticas de produção das identidades.
É por meio dos significados produzidos pelas representações que damos
sentido à nossa experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir
que esses sistemas simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no
qual podemos nos tornar. A representação, compreendida como um processo
cultural, estabelece identidades individuais e coletivas e os sistemas simbólicos
nos quais ela se baseia fornecem possíveis respostas às questões: “Quem eu
sou? O que poderia ser? Quem eu quero ser?” (WOODWARD, 2006, p.17)
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As identidades são significados que construímos, por meio das práticas de representação, para
auxiliar-nos a responder a essas perguntas e aos interesses que as mobilizam. Tendo em vista
esta abordagem, é preciso ressalvar que, no contexto dos estudos culturais, perspectiva de
onde escreve Woodward, ao se falar em representação, descarta-se os pressupostos realistas
e miméticos associados à concepção filosófica clássica, como se das representações o real
emanasse transparentemente. Por este novo viés, “a representação é como qualquer sistema
de significação, uma forma de atribuição de sentido. Como tal, a representação é um sistema
linguístico e cultural: arbitrário, indeterminado e estritamente ligado a relações de poder”
(SILVA, 2006, p. 91). Nesse sentido, de acordo com Silva (2006), se trataria de uma apropriação
pós-estruturalista do termo.
A vantagem desta abordagem pós-estruturalista para a teoria da representação é focar tanto
nos processos que tentam fixar os significados quanto nas forças que impedem esta solidificação.
Com este viés, segundo Stuart Hall (2006b, p. 106), baseando-se nos estudos do filósofo pósestruturalista, Jaques Derrida, as identidades “nunca são completamente determinadas no
sentido de que se pode sempre ganhá-las ou perdê-las”. O significado das representações
sempre escorrega, pois é impossível ser completamente controlado, determinado. Como
explica Woodward (2006, p. 53):
Derrida questionou as visões estruturalistas de Saussure e Leví-strauss,
sugerindo que o significado não é algo fixo. O significado é produzido por
meio de um processo de diferimento ou adiamento, o qual Derrida chama de
différance. O que parece determinado é, pois, na verdade, fluido e inseguro,
sem nenhum ponto de fechamento. O trabalho de Derrida sugere uma
alternativa ao fechamento e à rigidez das oposições binárias. Em vez de fixidez,
o que existe é contingência. O significado está sujeito ao deslizamento.

Considerando que as representações são formas de atribuir significado, ou seja, são práticas
culturais e não um reflexo da realidade podemos, portanto, afirmar que todas as identidades
são construções culturais13. Assim, ao revelarmos a contingência das identidades, corroboramos
com as conclusões do tópico anterior de que as culturas estão sempre em fluxo, nunca são
estáveis, paralisadas.
Resguardada a importância desta conclusão, o fato de serem culturais deve nos alertar para a
necessidade de pensarmos as identidades igualmente a partir de relações de poder. Através de
relações de poder, as práticas de representação sempre envolvem ideologias para estancar o

13

Falar em identidade cultural soa tautológico a partir desta conclusão.
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fluxo dos significados nos pontos nos quais o jogo da différrance deve ser controlado e marcado
(2006a, p. 347-348). Pautadas por interesses, as ideologias14 sempre buscam determinar um
ponto específico de sutura para as identidades.
A percepção do jogo cultural que orienta a naturalização de certas posições identitárias como
uma negociação, uma relação de poderes, me faz sempre relembrar que, embora os conceitos
de identificação, performatividade e différance sirvam para pensarmos a identidade como um
fazer constante, é preciso considerar a existência de forças que limitam este fazer. Como Storey
(2003, p. 61) ressalta, “nós fazemos cultura e nós somos feitos de cultura, existe agência e existe
estrutura”. Por isso, este autor põe em relevo que:
Embora todos nós possamos ser inventores de nós mesmos, as identidades
são feitas em condições e circunstâncias que raramente são resultado de nosso
próprio fazer. Portanto, embora as identidades sejam um sinal de agência,
as identidades estão sempre dentro de estruturas e discursos, o que tanto
permite, quanto restringe a construção de identidades. Ademais, a formação
da identidade não é algo que podemos fazer sozinhos (STOREY, 2003, p.80).

Toda prática cultural que almeje superar, subverter, os repertórios culturais latentes, precisa
antes tomá-los como base. É por causa desta dialética própria do jogo cultural que falar em
representação identitária como uma construção cultural não deve sugerir de forma alguma que
as identidades podem ser moldadas individualmente e de qualquer forma, sem constrangimentos.
Erguemos nosso olhar sobre o mundo a partir de dimensões culturais encharcadas de relações
de poder sobre as quais nunca poderemos ter controle. Também foi importante concluir que as
identidades nos interpelam em papeis que não tivemos liberdade total para escolher ou construir.
Por esta razão, as identidades nunca falam de nós como sujeitos isolados, elas sempre falam a partir
dos jogos sociais. Tendo feito estas ressalvas, podemos inferir que aqueles grupos que vierem a
exercer maior influência nas instituições sociais (escolas, igrejas e meios de comunicação), terão
maior poder de representar e, consequentemente, maior controle sobre as identidades.
Para entender a “natureza” cultural das identidades foi necessário compreender melhor como
as representações significam e como o poder atua por meio delas. Movido por esta vontade,
pude notar que as práticas de significação estabelecem nossa compreensão das identidades por
meio da construção de sistemas de classificação. Isso quer dizer, como argumenta Woodward
(2006, p.46), que “nossa compreensão dos conceitos depende de nossa capacidade de vêlos como fazendo parte de uma sequência”. Por exemplo, ao pensarmos a identidade negra

Hall utiliza o termo ideologia não como sinônimo de ideias falsas, pois não acredita que existam ideias verdadeiras a
serem escondidas. Para ele o termo aplica-se à tarefa do homem de construir e fixar significados para o mundo social, uma
necessidade, pois não existem anteriormente à sua ação (HALL, 2006a, p.154).
14
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constatamos que ela não significa de maneira isolada, por si só, mas apenas por meio de sistemas
que organizem e ordenem as identidades de raça em cadeias (branca-negra-amarela-vermelha).
Desse modo, ao referirem-se umas as outras, elas se tornam socialmente significativas.
Para Derrida, segundo Silva(2006), a impossibilidade da plena presença de um conceito no signo
o obriga a depender de um processo de diferenciação, de diferença. Isso quer dizer que “um
determinado signo só é o que é porque ele não é um outro, nem aquele outro etc., ou seja, sua
existência é marcada unicamente pela diferença que sobrevive em cada signo como traço, como
fantasma e assombração” (SILVA, 2006, p. 79). Isso implica, de acordo com Stuart Hall, que a
identidade requer, portanto, aquilo que é deixado de fora, “seu exterior constitutivo” (2006b,
p. 110). Ou seja, as identidades são construídas por meio das oposições e não fora delas. Toda
identidade depende da diferença, pois é apenas por meio da marcação das diferenças entre
uma identidade e outra que estas podem ser fabricadas e tornadas significativas.
A identidade negra apenas significa na medida em que se refere à outra, por exemplo, a
identidade branca. Se atentarmos um pouco mais para o exemplo das identidades de raça
poderemos observar, em contraposição à dita centralidade de argumentos biológicos para sua
pertinência, a centralidade de uma dimensão cultural neste sistema de classificação. Em primeiro
lugar, dentre a imensidade de diferenças biológicas que existem entre os seres humanos, a cor
da pele é apenas um critério possível. Resumindo a rica matiz de cores que do mesmo modo
caracterizam a pele humana, o sistema corrente elenca apenas quatro, branca, amarela, negra
e vermelha. Classificado assim, as ambiguidades que caracterizam o ser humano são em grande
medida expurgadas em nome da construção de uma ordem. Mais do que isso! Para mim foi
bastante benéfico dar-me conta de que esta classificação não se resume a dar ordem à diferença
através da compartimentação de poucas unidades e da divisão entre uma e outras. Na origem
da construção destes sistemas de classificação, há sempre a presença de relações de poder e
mobilizações de interesses.
A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo
dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso
privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita
conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de marcar
a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. A
identidade e a diferença não são, nunca, inocentes (SILVA, 2006, p.81).

Ocorre que estes sistemas de classificação não apenas criam unidades identitárias, eles trazem
consigo, o que é primordial para as estruturas de poder, hierarquizações entre as identidades,
distintos valores para cada uma delas. Estes sistemas “não expressam uma simples divisão
do mundo em duas classes simétricas: em uma oposição binária, um dos termos é sempre
privilegiado, recebendo um valor positivo, enquanto o outro recebe uma carga negativa”
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(SILVA, 2006, p. 82-83). Parte crucial desta hierarquização é a definição de identidades normativas
segundo as quais as demais são sempre avaliadas e definidas como “outros”, como “desviante
ou de fora” (WOODWARD, 2006, p.51).
A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se
manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa eleger
– arbitrariamente – uma identidade específica como o parâmetro em relação
ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas (...) A identidade
normal é “natural”, desejável, única. A força da identidade normal é tal que
ela nem sequer é vista como uma identidade, mas simplesmente como a
identidade (SILVA, 2006, p.83).

Como explicam Sturken e Cartwright (2001), este processo é constitutivo de nossos sistemas
de representação. As autoras afirmam:
... a categoria norma está sempre construída em oposição àquilo que de
alguma forma é julgado como anormal ou aberrante, portanto, outro. Assim,
oposições binárias designam a primeira categoria como não marcada (a norma)
e a segunda como marcada ou outro. A categoria de feminilidade é marcada
e comumente entendida como aquilo que não é homem (não marcado no
sentido de que o termo homem representa a todos os humanos), enquanto
em realidade estas distinções são freqüentemente borradas e podemos
entender que as pessoas têm aspectos dos dois (p.104).

É flagrante que identidades de gênero, raça e sexualidade, por exemplo, existem em nossa
sociedade sob a égide de identidades normativas – homem, branco e heterossexual,
respectivamente – que assumem o papel de representantes de toda a humanidade. Como
consequência identidades marcadas – como mulher, negro ou homossexual – são qualificadas
como não-norma, como desviantes, como diferentes.
Por fim, como construção simbólica, toda identidade é cultural, como já concluímos
anteriormente, mas é conveniente destacar que identidades, como a ‘identidade nacional’, não
são uma mediação qualquer, de fato. É um tipo de mediação que, se não podemos dizer que é a
mais importante, podemos afirmar que, sem dúvida, está entre elas. Não porque indique fatos,
mas porque indicia, como aponta Ortiz (1985), ideologias, projetos políticos. As identidades
falam de um jogo de forças entre o queremos ser e aquilo que querem que sejamos. Desse
modo, concluimos que identidades nacionais são formas interessadas de classificar e gerir uma
ordem para as diferenças culturais. Por isso, valorizando certos grupos e estigmatizando outros
modos de vida, como diz Cuche (1999, p. 176), identidades sempre podem “manipular e até
modificar uma cultura”.
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2.2.4 Da diferença como uma identidade outra à diferença como devir
Ainda durante o período em que cursei a especialização em Teoria da Comunicação e da Imagem,
enquanto buscava mais clareza sobre a noção de identidade, fui desafiado por meu professor
Alexandre Barbalho a parar de pensar cultura em termos de identidade, e passar a pensar a
partir da diferença. De início me senti extremamente intrigado com aquela proposta. A dúvida
que me tomava, logo deduzi, se dava como consequência de uma concepção de diferença como
uma identidade outra, como a identidade não-normativa, como aquelas identidades excluídas,
as minorias. Daí porque me questionava: Como pensar a diferença poderia significar uma lógica
distinta à lógica da identidade?
Busquei então bibliografias que me ajudassem a contemplar a noção de diferença por novos
ângulos. Encontrei apoio teórico em Tomaz Tadeu da Silva e José Ronaldo Alonso Mathias,
autores que repercutem o trabalho dos chamados filósofos da diferença - Michel Foucault,
Gilles Deleuze e Jaques Derrida – filósofos pós-estruturalistas.
Para Mathias (2006), o principal legado dos chamados filósofos da diferença é que não devemos
igualar identidade e diferença, mas sim revelar a lógica que opõe um conceito ao outro. Segundo
Silva, Gilles Deleuze questionou a imagem clássica de pensamento como representação/
reconhecimento de essências/identidades. Em relação a esse pensamento, aquele autor explica:
[o pensamento como representação] está estreitamente ligada à noção de
essência, à pergunta “o que é?”, àquela metade do mundo feita de matéria
já formada. (...) No pensamento como representação, o que conta é a
identidade, a coincidência, a homogeneidade. “Isto é aquilo” - mas isto era já
aquilo! O pensamento como representação é uma simples confirmação. No
pensamento como representação, o mundo não se move, nada se cria, não
há invenção. Nada difere, nem devém. Não há diferença, nem devir. É pura
identidade (2004, p.54).

A grande falta deste modelo de pensamento, portanto, seria a incapacidade de notar e ressaltar
os movimentos, devires e transformações que agem nos significados promovendo sempre
múltiplas possibilidades de sentidos. Contra aquela ontologia das essências, seria preciso uma
ontologia que permitisse pensar estes devires sem recorrer à noção de identidades. Ainda de
acordo com Silva, para Deleuze, a diferença seria esta potência. Segundo o autor:
Sem diferenciação, não existe criação. Mas para que isso que salta, salte sem
o auxílio de uma intervenção externa, sem um elemento transcendental
qualquer (um deus, um demiurgo, uma forma pré-existente), para que haja
diferenciação sem que haja um “diferenciador” externo, é preciso conceber
algo que “comande” esse processo, por assim dizer, de “dentro”, de forma
imanente. É justamente a isso que, na rude e simplificada descrição aqui feita,
Deleuze chama de “diferença” (2004, p.20).
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Assim, pautando-se em suas leituras sobre Deleuze, Silva (2002) nos alerta que pensar
a diferença não é o mesmo que pensar uma variedade de identidades. A diferença, diz ele,
“não é uma relação entre o um e o outro”, não é uma questão de oposição entre sujeitos
fixos. “A diferença é simplesmente um devir outro”, devir que nos arrasta do atual ao virtual,
à multiplicidade, a um campo de infinitas possibilidades de sentidos (2002, p. 66). Enquanto a
identidade apela para um mundo de essências, a diferença, em contraposição seria a chave para
se pensar a historicidade da produção de significados para o mundo, para a transformação e o
surgimento de novos sentidos.
Por isso mesmo, a diferença não é apenas o desvio da norma, mas a força que faz as normas não
existirem além das ideologias provisórias. Ela é uma pulsão sem lei que age sub-repticiamente em
todos nós. Por isso, não precisa pedir tolerância ou respeito, visto que a diferença fatalmente,
desrespeitosamente, sempre adia a consolidação de qualquer sentido. “Enquanto a lógica da
identidade é predicativa, propositiva: x é isso, a diferença é experimental: o que fazer com x”
(2002, p. 66). Assim, pensando o que fazer com a nossa existência, este sentido pós-estruturalista
de diferença diz bastante sobre o fenômeno da culturação, da cultura como processo.
Os caminhos dos filósofos da diferença, embora distintos - Foucault questiona o sujeito
moderno, Deleuze, a razão iluminista e Derrida, a lógica do significado – confluem assim na
interpretação da identidade como um dispositivo contingente de controle da diferença. Para
Foucault (apud MATHIAS, 2006), a identidade centrada, que em tempos modernos era vista
como ideal emancipatório, toma a forma de uma estratégia de disciplinarização da diferença
que somos/carregamos, da heterogeneidade que nos marca. A identidade seria o modo pelo
qual o poder busca controlar as diferenças e assim impor uma ordem ao mundo.
Porém, destaca-se, especialmente dos trabalhos de Deleuze, o esforço teórico de ressaltar a
ação primordial da diferença neste processo de produção de significados.
Num mundo dinâmico, como o descrito pela ontologia das multiplicidades
intensivas de Deleuze, tudo é possível , inclusive a queda em direção à
estratificação, em direção aos espaços estriados do poder, em direção ao
buraco negro de uma vida fascista. Mas o que vem primeiro é sempre o
movimento selvagem, rebelde, anárquico, imprevisível, que caracteriza as
multiplicidades intensivas; o que vem primeiro é sempre o fluxo, a corrente,
a linha de fuga que percorre, subterraneamente, virtualmente, a matéria
da vida. São os movimentos contrários que, de certa forma, constituem a
reação. Os fluxos não correm para se opor à estratificação. É a estratificação
que ocorre para conter os fluxos. É da natureza dos fluxos correrem. É da
natureza do poder tentar estancá-los. Mas eram os fluxos que estavam lá
antes (SILVA, 2004, p.66-67).

Por tudo, repensar identidade significou, para mim, conceber a diferença como uma pulsão
dentro de nós. A diferença, assim, está no outro além da fronteira, mas está igualmente no
vizinho, em nossa companheira (o), em nosso filho e em nós mesmos. Em consonância com esta
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percepção, Braidotti (2000), autora que também repercute o trabalho de Deleuze, afirma que
o multiculturalismo não nos traz muitas vantagens se se entende por ele apenas uma diferença
entre culturas. Para ela, o conceito “deve ser entendido mais como diferença dentro da mesma
cultura, ou seja, dentro de cada um” (p.43). E é por isso que, como diz jagodzinski (2005), o
outro é sempre conflitivo para nós, porque “o Outro apresenta uma imagem fascinante de
como, exatamente, as nossas próprias identidades estão fragmentadas, bem como a ‘nossa’
própria inabilidade de encontrar a identidade completa dentro de nós mesmos” (p. 689).
Segundo Eagleton (2005, p. 155), “nosso corpo nunca está inteiramente à vontade na ordem
simbólica”. Hoje leio esta frase a partir da compreensão de que isso ocorre porque temos
de certa forma latente a possibilidade da diferença. A diferença é a chave para esta ânsia por
sentidos. Ela fala da multiplicidade de devires, da margem de manobra sem limites aparentes
que a humanidade detém para criar novos significados. E assim, a maior lição da diferença é
que não importa que sentido demos/damos à existência, sempre seremos incapazes de nos
satisfazer completamente com esta criação. Insegurança, conflito e ambivalência sempre nos
marcarão.

2.3 Revelando o lugar de onde falo

Cultura como civilidade, como tradição, como artes, como modo de vida total, aculturação,
hibridismo, cultural, culturação, identidade, identificação, performatividade, representação, diferença.
Ao longo deste capítulo utilizei uma série de conceitos que acredito, são pertinentes. Não quero
dar a impressão de que defendo o abandono do uso da palavra cultura, por cultural, culturação ou,
seja lá o que for, nem identidade, por identificação. Ocorre que por vezes sinto que preciso de um
instrumento, por vezes, de outro. Por isso, gosto de pensar que aos poucos estou confeccionando
meu “canivete suíço” de conceitos. Em algumas situações é fundamental uma faca para dividir, em
outras, uma lupa para observar as mínimas nuanças e, em outro momento, um grampo para unir.
Cada situação ou momento com suas vantagens e limitações. De fato, essas noções estão em jogo
nos discursos e discussões de diversos grupos sociais e, para compreendê-las, creio que o melhor
é não nos negarmos a pensá-las.
É conveniente explicitar, como o faz Mario Quintana, que as definições apenas definem os
definidores. Por isso, esta revisão acerca das palavras cultura, identidade e diferença deve servir,
assim anseio, para que se compreenda melhor de onde falo e com que olhos vejo o mundo.
Quintana (2007, p.35) também escreveu:
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“Qualquer ideia que te agrade,
Por isso mesmo... é tua.
O autor nada mais fez que vestir a verdade
Que dentro de ti se achava inteiramente nua...”

Gosto muito deste poema, pois ele me lembra que meu nomadismo pelos conceitos de cultura,
identidade e diferença tiveram uma motivação mais profunda do que a curiosidade teórica. Por
isso relembro agora aquela questão com a qual iniciei este capítulo: “Sendo você um homem
branco, por que fazer um trabalho sobre diferença cultural?”. Minha resposta àquele aluno surgiu
das reflexões que fiz ao escrever este capítulo. Disse-lhe com sinceridade: “Por que sou ateu”.
Lembro que vários alunos franziram a testa, como que surpresos com minha resposta. Disselhes, ainda, para me explicar, que via diferença cultural não como um termo unicamente associado
às minorias ou àqueles excluídos, concepção que acredito, orientava aquele aluno. Entendo que
posso ser posto neste papel de homem branco com toda a carga normativa que as relações
de poder desiguais dão, mas por saber que esta normatividade é ideológica, contingente, não
natural e, portanto, nego-me a aceitá-la.
Como tentei explicar ao longo deste capítulo, entendo a todos nós como produtos de diferença
cultural, independentemente de pertencermos ou não a grupos minoritários. Da mesma forma,
não vejo diferença cultural como uma variedade de respostas finais para perguntas como “Qual
o sentido da vida?”. Para mim a diferença cultural soa primordialmente como um indício de que
perguntas como essas, provavelmente, não têm respostas finais ou conclusivas, estarão sempre
pulsando em nós.
É lógico que o debate sobre a diferença não demonstra ou evidencia, de forma alguma, a ausência
de uma força maior, de Deus, Deusas ou Deuses, como alguns preferem chamar. Mas, o fato de
não crer na existência de tal força está intrinsecamente ligado à forma como me envolvo nesta
discussão e o modo como ela me provoca. Por isso é primordial que o revele.

Capítulo 3.
O que fazer com a diferença?

“Quem inventa fica mais próximo da realidade.”
Mario Quintana

Vários, alguns amigos muito queridos, já me alertaram para a possibilidade de que não crer
em Deus pode levar à loucura. Não tenho certeza se sou ou se serei louco por tudo isso, nem
tenho certeza se o que precisamos é este tipo de crença. Apesar disso, entendo o que querem
me dizer. Não crer que há alguém olhando por mim e determinando o certo e o errado ou a
verdade e a mentira é um incômodo. Por isso mesmo constantemente me pergunto como agir
nesse mundo, o que fazer, se tudo é cultural. É nesse sentido que Silva, a partir de Deleuze,
advoga a favor da conveniência de um plano de imanência.
Um plano de imanência é para se orientar, é um plano de orientação. Num
mundo que remete ao transcendente, é fácil. O transcendente é que dá
as coordenadas. Mas num mundo imanente, feito de multiplicidades, de
movimentos e de velocidades, de fluxos e de intensidades, estamos entregues
a nossa própria sorte. É por isso que precisamos de uma plano de imanência.
Para pensar, para se comportar, para experimentar, para intervir. Temos
que nos virar sozinhos. Isto é, com a ajuda de um plano de imanência que,
por ser imanente, é preciso ser traçado. Todo mundo precisa de um plano
de imanência. Não para sempre. Nem um que seja único. Pois aí já viraria
transcendental, estratificado. Mas não dá pra viver sem um. No pensamento,
na vida, na política. A necessidade de traçar um plano de imanência é uma
consequência da necessidade de ter que se virar sozinho (2004, p.30).

Neste momento, mais do que definir o que entender com os conceitos de cultura, identidade
e diferença, me interessa questionar como utilizar esta teoria, como transformá-la em ações,
como criar o meu plano de imanência a partir do que me ensinam ou do que aprendo. Por
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isso, embora sinta que estudar cultura, identidade e diferença tenha me ajudado a observar e
compreender de forma mais nítida as ambigüidades do mundo, ainda assim, pesa sobre a minha
consciência a distância que me separa do cotidiano das pessoas, seus problemas, seus desejos
e interesses. Afinal, de nada adianta uma teoria se desconectada de um trabalho de campo,
de algum tipo de realidade. Temo não conhecer o mundo além dos livros e das imagens que
me acompanharam e me incomoda o desejo de não querer fazer da teoria um fim, mas um
meio. Mas para que? – me pergunto. Alguém precisa dessa teoria? Ela serve a algum interesse
“emancipatório”? Ou melhor, talvez a pergunta mais adequada seja: esta teoria me permite
pensar na possibilidade de alguma emancipação?
Estas preocupações são agora minhas companheiras. Foram elas que me trouxeram ao mestrado
e com isso provocaram meu envolvimento com a educação, especificamente, a educação da
cultura visual. É lógico que não caberá a este trabalho respondê-las todas, mas faço de você,
leitor, cúmplice desta angústia, pois acredito que tendo-as em mente será menos árduo para
você sentir empatia com as minhas preocupações.
Minhas pretensões neste capítulo são menores, afinal, o objetivo desta dissertação é bem
mais específico. Almejo explorar e discutir as posturas propostas por autores relacionados
aos campos da arte/educação e da educação da cultura visual a partir das contendas sobre
diferença cultural. Como estes campos respondem às minhas angústias?
Arte/educação e a educação da cultura visual são campos nos quais e entre os quais se movem
interesses para prescrever do que se trata quando se fala de diferença, qual o seu valor e
qual deve ser nossa conduta quando encaramos este assunto no nosso dia-a-dia. É possível
avistar nesses campos conflitos e ambigüidades resultantes dessas dinâmicas e, por isso, pensálos é também fundamental para um próximo momento deste trabalho quando discutirei as
interpretações dos alunos da Licenciatura em Artes Visuais da FAV/UFG sobre o VT Birdman.
A reflexão deste capítulo está organizada em quatro partes: 1) diferentes diferenças, 2)
diferentes imagens, 3) diferentes interpretações e 4) diferentes raios de ação. Na primeira
discuto algumas críticas em jogo em distintas valorações e apropriações do tema diferença
cultural, especialmente no que se refere ao questionamento da noção de identidade fixa; na
segunda, examino como esta discussão provoca a subversão do conceito de arte em favor da
inclusão de imagens que hoje estão fora dos cânones institucionais; na terceira, penso a relação
entre diferença cultural e a concepção da interpretação como momento ativo de negociação e
criação cultural; e, por último, na quarta parte, coloco em perspectiva o modo como a diferença
cultural nos impele a pensar a natureza ideológica de toda ação educativa e assim nos força
a questionar sua responsabilidade (o que podemos falar?), legitimidade (por quem podemos
falar?) e extensão (global ou local).
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3.1 Diferentes diferenças

A dificuldade de se trabalhar com o conceito de diferença cultural na sala de aula é citada tanto
por jagodzinski quanto por Efland. Segundo os autores, é comum o depoimento de professores
sobre o medo de enfatizar “diferenças ao invés de similaridades” e, com isso, enfraquecerem o
“consenso social” (EFLAND, 2005, p.176) e/ou “reforçarem preconceitos” (jagodzinski, 2005,
p. 680). Nesta postura percebemos o mesmo receio que os defensores da noção de cultura
como civilidade guardam em relação à diferença – “uma doutrina reacionária que negava a
igualdade à qual todos os homens e mulheres tinham direito” (EAGLETON, 2005, p. 48-49). A
diferença confunde-se aqui amplamente com barbárie ou desigualdade, de modo que omiti-la
ou apagá-la são opções de conduta consideradas adequadas.
Afora estes que excluem a diferença do currículo, aqueles que valorizam e incluem este assunto no
campo da arte/educação acabam por seguir diversos caminhos. O que nota-se é que essa variedade
está diretamente relacionada a distintas concepções de cultura, identidade e diferença.
jagodzinski (2005) cita a abordagem conservadora de arte/educação na qual a diferença é inserida
de forma policiada, não ameaçadora, sem questionar a hegemonia ocidental da História da
Arte, uma simples adição à estrutura curricular tradicional. Esta abordagem inclui uma diferença
classificada pelos critérios eurocêntricos e hegemônicos de arte. Tudo que se inclui – “história
da arte islâmica, história da arte oriental”, como exemplifica jagodzinski (2005, p. 681) – está
devidamente conformado a estes critérios de “artes per se”. Ou seja, estes critérios não são
postos em questão, não são relativizados, são utilizados como normas.
Para incluir a sua “arte” dentro das salas de aula existentes são criadas certas
marcas identificáveis de diferença estereotipada, idiomas raciais e sistemas
semióticos de representação, que pressupõem e afirmam tipificações
reguladoras e estereótipos culturais, tornando as culturas nativas e povos
não-brancos e não-ocidentais identificáveis e utilizáveis em salas de aula
(idem, p. 665).

Ou seja, a diferença é gerida por critérios eurocêntricos e ordenada em identidades
estereotipadas. Contra esta tendência, Efland (2005) propõe um conceito de cultura mais
amplo. Ele sugere que se inclua aspectos não eruditos. Esta preocupação é louvável ao passo
que poderia servir para relativizar as fronteiras do campo artístico. Esta questão discutirei no
próximo tópico, porém, antes disso, devo destacar uma precaução: ampliar a noção de cultura
da sua interpretação restrita ao mundo das artes para uma noção que inclua, por exemplo,
as manifestações folclóricas ou as tradições populares, não acompanha necessariamente um
uso mais complexo e questionador de cultura ou diferença. Desde que a expressão “cultura
popular” frequentemente envolve critérios de pureza e unidade (STOREY, 2003), é conveniente
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alertar que a diferença pode continuar sendo interpretada “como uma ‘variação’ (diversidade)
benigna e como uma simples ‘constatação’” (jagodzinski, 2005, p. 664). Por isso, permanece o
risco de se interpretar a diferença cultural através da lógica da identidade, ou seja, como uma
variedade de unidades com leis próprias, instintivas e autônomas umas em relação às outras.
Como conseqüência direta, o critério de “autenticidade”, ou, em outras palavras, a “pureza”, da
identidade cultural, considerando os estereótipos prescritos pelas forças hegemônicas ocidentais,
acaba por gerir a classificação da diferença colocando/situando “vários ‘contemporâneos
etnográficos’ não-brancos e não-ocidentais num passado congelado” (jagodzinski, 2005, p. 665).
Essa concepção de cultura acaba prejudicando especialmente artistas fora do eixo europeu e
estadunidense que são forçados a produzir “arte étnica”, ao passo que, contraditoriamente,
aos artistas ocidentais (euro-americanos) é permitido “pesquisar outras culturas, enriquecendo
desse modo o seu próprio trabalho e as suas perspectivas” (jagodzinski, 2005, p. 666). Aqueles
que se negam a reger-se por esta lógica, diz jagodzinski (2005):
...são apontados como não sendo “suficientemente autênticos”, ou se não estão
em conformidade com a separação da divisão entre pré-moderno e moderno,
a sua arte é criticada por ser inautenticamente “ocidentalizada”; colocando-se
de maneira simples: eles são acusados de imitadores ou de copiadores. Não há
diálogo entre culturas, somente apropriação por artistas de cor. O universal é
“nosso”, o local é “deles”, repete essa estrutura liberal (p. 666).

Mesmo que se subverta uma concepção de cultura erudita em favor da inclusão de
manifestações populares, conclui-se que ainda é preciso entender diferença cultural de um
modo não conformado à lógica da identidade, ou seja, de unidade e pureza. Na tentativa de
lidar com a palavra identidade de forma mais crítica, menos essencialista, jagodzinski (2005)
discute duas alternativas que projetam respostas para a arte/educação. Uma delas, podemos
chamar de “política de transfiguração”, de hibridismo ou cruzamento. Fundamentando-se na
consciência de que “não há espaços privilegiados ou fontes simbólicas que possam assegurar
autonomia cultural”, os defensores desta linha acreditam que toda “identidade é um assunto
de contingência política e não ontológica” (p. 671-672), por isso a atitude mais efetiva contra o
racismo seria estar conscientemente sempre se transformando por meio da incorporação da
diferença. Através da hibridização se buscaria confrontar as oposições e antagonismos que as
identidades marcadas por ideologias fundamentalistas ressaltam. Como diz Silva (2006, p. 87):
Na perspectiva da teoria cultural contemporânea, o hibridismo - a mistura,
a conjunção, o intercurso entre diferentes nacionalidades, entre diferentes
etnias, entre diferentes raças - coloca em xeque aqueles processos que
tendem a conceber as identidades como fundamentalmente separadas,
divididas, segregadas. O processo de hibridização confunde a suposta pureza e
insolubilidade dos grupos que se reúnem sob as diferentes identidade nacionais,
raciais ou étnicas. A identidade que se forma por meio do hibridismo não é mais
integralmente nenhuma das identidades originais, embora guarde traços delas.
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A segunda alternativa de que nos fala jagodzinski, embora considere igualmente a ausência
de significados fixos para as identidades, afasta-se da anterior ao considerar que nem todos
detêm as condições necessárias para engajarem-se em um relativismo constante de si. Como
nos dizem Stam e Shohat (2006), de fato, muitos não podem se dar ao luxo de desconstruir o
discurso das identidades fixas a esse modo pós-modernista:
Nesse sentido, grande parte da teoria pós-moderna constitui um exemplo
sofisticado daquilo que Abdel Malek chama de “hegemonia das minorias
privilegiadas”: a negação da realidade da marginalização é um luxo ao qual
apenas os indivíduos não marginalizados podem se dar. O centro proclama
o fim de seus privilégios precisamente quando a periferia começa a exigilos. Todas estas destituições refletem um privilégio disponível apenas para
quem já tem poder, pois a proclamação do fim das margens não extingue os
mecanismos que de fato destituem as pessoas de sua cultura e as nações de
seu poder (p. 451).

Terry Eagleton (2005) reitera este posicionamento com a seguinte colocação:
...existe uma diferença importante entre prescindir de essências e
fundamentações porque quem você é não é mais uma questão cadente, e
prescindir delas quando você precisa de um sentido razoavelmente seguro de
quem você é, exatamente com o objetivo de se tornar aquilo que você quer
ser. Se você não sabe quem você é no ocidente, o pós-modernismo está à
mão para dizer-lhe para não se preocupar; se você não sabe quem é em áreas
menos abastadas do globo, você pode precisar criar as condições em que se
torna possível descobrir (p. 111).

Toda esta contenda foi no início o mote a provocar meu interesse pelo VT Birdman. Dois pontos
no VT me remetiam a isto: em primeiro lugar, por notar “hibridizações” ocorrendo apenas em
alguns personagens e, por outro lado, pelo fato do único personagem que acompanhamos
a transformação ser branco (o personagem condutor da narrativa é um homem branco, ou
seja, a identidade que em nossa cultura é a normativa por excelência). Com isso concluía
que o VT silenciosamente representava esta condição descrita por Terry Eagleton: apenas a
elite possuiria as condições ideais para engajar-se em uma política de hibridismo, enquanto as
minorias precisariam das políticas de identidade.
Certamente esta não é a única percepção para o VT, mas se quisesse estar preparado para as
interpretações dos alunos, precisava pensá-la. Em meio a polêmica, como revela jagodzinski (2005,
p.674), alguns autores pregam/lutam por um “essencialismo estratégico” que sirva aos interesses
emancipatórios daqueles mantidos em condições de subalternidade. Para Eagleton, Stam e Shohat,
quem está em uma posição desigual de poder simbólico (as minorias) pode se ver forçado a
engajar-se em uma luta por uma representação positiva em vez de uma estigmatizada, ou mesmo
contra a completa ausência de representação. Assim, práticas de significação como as políticas de
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identidade não seriam algo que todos possam abdicar em nome de relativismos totais. Para esses
grupos, o idealismo envolvido na criação de comunidades imaginadas é algo indispensável para se
fortalecerem. Assim sendo, Shohat e Stam (2006, p. 452) argumentam que:
A insistência no fato de que todo essencialismo é sempre reacionário significa
indiretamente cair em um essencialismo, como se o “essencialismo tivesse uma
essência”. O que [Gayatri] Spivak chama de “essencialismo estratégico” e o que
[Stuart] Hall denomina “a necessidade ficcional de uma conclusão arbitrária”,
de “pôr um ponto final na frase”, é crucial para qualquer luta multiculturalista
que tenha esperança de criar comunidades de identificação, mesmo que essas
comunidades sejam múltiplas, descontínuas e parcialmente imaginárias.

Embora a ideologia da essência das identidades tenha sido completamente questionada ao
longo das últimas décadas, sua influência ainda permaneceria segundo esta perspectiva, pois,
de acordo como Stuart Hall, não poderiamos negar a centralidade da identidade para a questão
da agência e da política (2006b).
Contudo, alerta jagodzinski (2005, p. 676), como falar de essencialismos estratégicos ao mesmo
tempo em que se considera “que as culturas nunca são estáticas? Não parece haver nenhuma
resposta fácil para esta interrogação. Assim, o próprio jagodzinski (p. 679) vê-se forçado a
concluir que “tanto o hibridismo como o essencialismo apresentam o seu próprio conjunto de
problemas”. Logo, defende que estratégias políticas que visem emancipação, seja ao modo do
“essencialismo estratégico” ou do “hibridismo”, não podem ser promovidas de modo genérico,
mas “devem sempre ser colocadas em termos e condições sócio-históricas” (idem).

3.2 Diferentes imagens

Subvertida a noção de cultura como raiz, que se pauta na lógica de identidade, de unidade e
pureza, logo, da mesma forma, sistemas de classificação dos artefatos visuais, como o artístico,
estão sujeitos a questionamentos. Tanto Efland (2005), quanto Martins(2003) e jagodzinski(2005),
tratam como imprescindível a inclusão na sala de aula de manifestações visuais além daquelas
consideradas artísticas. Todavia, considerando as posições de que falam, é possível notar
algumas distinções entre as opiniões desses autores.
Segundo jagodzinski (2005), “a crítica mais radical da diferença”, quando este assunto é
discutido no contexto da arte/educação, deve ser “reconhecer que a ‘arte’, ela mesma, é um
conceito ocidental”, “um objeto do discurso filosófico do iluminismo” (p. 671). Por isso, precisa
ser relativizada e julgada também como uma construção cultural de um contexto histórico
específico. Desconsiderar esta origem ocidental e iluminista da ideia de arte implica comumente
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a imposição desses critérios às manifestações de culturas outras. jagodzinski (p. 665) nos fala,
por exemplo, de critérios como individualidade e autenticidade que pouco significam para
muitas culturas “tradicionais”. Assim, uma vez que se nota as fronteiras ideológicas da arte e as
limitações a que condicionam o trabalho dos professores, ele assegura:
... uma arte-educação cujos fundamentos permanecem entrincheirados na
noção de disciplina, no cânone ocidental da arte, no estúdio de arte e nos
princípios formalistas de crítica, isto é, o modernismo, tem pouquíssima
esperança de realizar algo mais do que a reincorporação de estratégias “neoracistas” de confinamento (idem, p.683).

Por tudo isso, o autor propõe então a introdução de três tipos de imagens na sala de aula
(jagodzinski, 2005, p. 685): 1) as do cânone artístico estabelecido; 2) aquelas imagens e artefatos
que têm significado especial para tantas culturas quantas forem necessárias e, por fim, 3) imagens
da mídia. Quanto a este último item, jagodzinski defende mesmo que imagens da mídia sejam
cada vez mais usadas, e lhes seja dada maior ênfase, em detrimento dos demais níveis (p. 687).
Martins (2007), igualmente, defende este alargamento do campo. Com o foco da cultura visual
voltado para as experiências visuais, e não em certas imagens em si, este campo abandona as
antigas distinções entre cultura superior e inferior que permitia que apenas aqueles objetos
cadastrados, considerados objetos das belas artes fossem estudados. Abre-se então à análise
de todos os aspectos da vida cotidiana incluindo aqueles antes ignorados, como as imagens
midiáticas. Em relação a esta mudança o autor diz:
A ampliação semântica da palavra “arte”, para um termo mais abrangente como
“visual”, implica a perda da auto-referência, da aura fundacional e exclusivista
da arte em “favor do conceito mais desqualificado da imagem: imagem fílmica,
televisiva, artística, virtuais” (Guasch, 2005, p.62). O caráter inclusivo desta
dilatação semântica abre espaço para discussão sobre as práticas culturais do
ver e suas relações com a subjetividade, reconstruindo o conceito de valor
num mundo sitiado por imagens que preenchem e instituem a experiência do
cotidiano (MARTINS, 2007, p.33).

Efland (2005) também trata da necessidade de discutir imagens da mídia. Como jagodzinski
e Martins, ele considera que pensar as mídias é crucial, pois estão relacionadas ao cotidiano
das pessoas e assim servem para discutirmos a diferença cultural. Contudo, ao contrário dos
outros, este autor expressa de forma acintosa um medo em relação às imagens midiáticas. Este
é o mesmo motivo que o leva a considerá-las. Para Efland, as imagens das mídias não se inserem
na sala de aula pelo simples fato de serem imagens tão ideológicas quanto, por exemplo, as
imagens artísticas, mas porque representariam um perigo às tradições. Ele diz que,
... nos anos vindouros os professores serão forçados a considerar o impacto de
sons e imagens para poder, simplesmente, continuar ensinando aquilo que estão
acostumados a ensinar, pois as imagens na cultura cotidiana, na TV, em revistas e
jornais, criam um impacto direto sobre as crianças: acabam construindo a visão
da realidade delas, formando valores e crenças, e isso pode não deixar espaço
para imagens de qualquer tipo de cultura tradicional (EFLAND, 2005, p.182).
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Apesar de jagodzinski também considerar a importância de analisarmos preconceitos difundidos
pelas mídias, é Efland quem assume uma posição impulsiva no sentido de rotular os produtos
midiáticos com palavras como “homogeneizador”, “manipulador”, “alienante” etc. O autor
confessa o medo de que a influência das mídias atinja a “alma” da identidade cultural tradicional
das pessoas (idem, p. 181). Então, me pergunto: o que seria esta alma? Efland não apresenta
fundamentos convincentes ao adotar esta posição e, assim, desenvolve uma análise do seu
próprio argumento com pressupostos contraditórios.
O uso do termo “alma” parece indicar uma visão tradicionalista de cultura como raízes, e
que confunde cultura com identidade e renega ou, desconsidera, a ideia de que o processo
cultural nunca é estático. Porém, intrigantemente, neste mesmo texto, Efland critica este tipo
de postura a qual, baseando-se em Benjamin Barber, chama de “Jihad”. Efland (idem, p.184)
diz: “Do ponto de vista da Jihad, a cultura é reduzida aos mitos que mantêm e promovem
a identidade tribal, e o estudo de culturas externas pode ser percebido como exposição a
influências contaminadoras”. A postura da Jihad, segundo Efland, restringiria a liberdade de
“explorar o mundo das diferenças para além do conjunto de horizontes de sua própria cultura”
(p. 185). Ocorre que para considerarmos tal afirmação precisamos nos perguntar: Enfim, o
que Efland defende? Explorar as diferenças desde que não atinjam aquilo que chama de “alma”?
Cairia naquilo que jagodzinski chama de simples adição? Seria uma “exploração” superficial da
diferença a título de curiosidade? O que devemos supor?
Além disso, Efland (2005) entende as mídias como detentoras de um poder total de alienação
e seus produtos como se fossem portadores de um único ideal, produto direto e exclusivo da
ideologia de uma classe dominante. Cabe questionar estes preconceitos em relação às mídias.
Tratarei este tema no próximo capítulo.
Incluir imagens que vão além daquelas já consideradas artísticas pelo cânone eurocêntrico
de críticos, museus, instituições educacionais e galerias, ou seja, do mercado internacional de
arte, torna-se parte do processo de questionamento dos limites elitistas nos quais se protegeu
uma prática mais ortodoxa da arte/educação. Discutir diferença cultural deve implicar localizar
historicamente o discurso artístico e relativizar seus cânones e suas fronteiras. Ainda assim, se a
inclusão de novos objetos de análise é conveniente, é capital que venha anexada de uma visão onde
qualquer conservadorismo institucional seja, impreterivelmente, posto em questionamento.
Do contrário, cairíamos, apenas, num “acrescentar” irrefletido, e, talvez, irresponsável.
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3.3 Diferentes interpretações

A inclusão da diferença na sala de aula pode se dar de outra forma além da adição de imagens outras
ou imagens produzidas pelo “outro”. A diferença torna-se importante para a arte/educação e
para a cultura visual na medida em que a interpretação dos significados de uma imagem deixa de
se basear 1) em características formais ou 2) na intenção do autor. Isso acontece em decorrência
de uma abordagem que dá centralidade à noção de cultura como processo de significação.
Como afirma Geertz (2003, p. 144), uma abordagem tradicional sobre como as imagens transmitem
significados é aquela que almeja explicar o poder estético das “obras de arte” com base na simples
análise de suas “relações formais”, seus aspectos estilísticos, ou seja, as características materiais.
Para a arte/educação e a educação da cultura visual tal abordagem é equivocada ao desconsiderar
que todo critério de avaliação estética é em si uma construção cultural, um regime discursivo,
relacionado a um contexto específico, nunca universal (EFLAND, 2005, p. 179; MARTINS, 2007,
p. 27). É nesse sentido que Geertz defende que uma abordagem que almeje explicar o significado
de um artefato estético “não pode ser uma ciência formal como a lógica ou a matemática e sim
uma ciência social como a história ou a antropologia” (2003, p.179).
Como afirma Martins (2007, p. 27), outra abordagem que merece questionamento é aquela
segundo a qual o significado estaria condicionado, determinado, pela própria intenção do
autor da “obra”, aquele que a cria, que a enuncia ou processa. Essa perspectiva romântica
transformou a produção em momento hegemônico que promoveu e estabeleceu o papel
individualista de auto-expressão para a arte. Em discordância com essa corrente, adverte-se,
ela desconsidera que todos nós invariavelmente produzimos influenciados pelos mapas culturais
que são partilhados em sociedade e que marcaram nossa formação. Por isso, uma produção
nunca seria algo exclusivamente autônoma, privada. Ninguém é dono dos significados também
no sentido de que ninguém tem completo domínio sobre seus fluxos, sobre as interpretações
de diferentes pessoas em diferentes contextos. Assim, por si só uma imagem (seja ela midiática/
publicitária ou artística) não tem poder para determinar como ela mesma será recebida. Ela
não pode impedir interpretações que subvertam ou ignorem a intenção de seus produtores. É
importante frisar esta conclusão pois, como explicam Sturken e Cartwright (2001, p. 46):
Nós normalmente não temos nenhuma maneira de saber ao certo qual o
significado intencionado por um produtor para sua imagem. Além disso,
descobrir as intenções de um produtor pode não corresponder com o que os
espectadores realmente interpretam de uma imagem ou texto. Muitas vezes
as pessoas veem uma imagem diferentemente da forma que se destinava a ser
vista, ou porque trazem experiências e associações para uma determinada
imagem que não foram antecipados por seu produtor, ou porque os significados
que derivam são informados pelo contexto na qual uma imagem é vista.
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Ambas as abordagens desconsideram a multiplicidade de interpretações que os objetos artísticos
permitem/possibilitam. Mas as propriedades objetivas e materiais da imagem e a intenção do
autor não impedem esta variedade de leituras/interpretações.
Para compreender os significados das imagens, o campo da cultura visual deixa em segundo
plano a imagem em si e a intenção do criador. A multiplicidade de interpretações é ponto
fundamental no repertório teórico 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 e CARTWRIGHT, 2001).
Segundo as estudiosas do campo da cultura visual Sturken e Cartwright (2001, p. 12-13):
Na abordagem construcionista social, nós apenas interpretamos o significado
do mundo material através de específicos contextos culturais. (...) Portanto, o
mundo material só tem sentido e só pode ser visto por nós por meio desses
sistemas de representação. Isso significa que o mundo não é simplesmente
refletido de volta para nós pelos sistemas de representação, mas somos nós
que construímos os sentidos do mundo material por meio deste sistema.

Segundo Martins, o foco da cultura visual é, portanto, a 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 veiculadas” (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.
Conclui-se, assim, que mesmo a imagem mais familiar pode ser utilizada para tratar da diferença.
Toda imagem tem um “caráter promíscuo” (MARTINS, 2007, p. 28), porque seus sentidos são
geridos sob forças de diferença.
Todavia, não devemos nos sastifazer com a simples constatação da diversidade de significados.
Pensar a experiência do olhar como um momento ativo permite-nos mais do que simplesmente
a constatação da multiplicidade de interpretações para uma imagem, desloca nossa atenção para
questionarmos o porquê de alguns sentidos tornarem-se amplamente compartilhados, tornaremse hegemônicos, e outros não. Isso pressupõe pensar a marca das estruturas de poder nas práticas
culturais. Em consonância com esta ideia, Sturken e Cartwright (2001, p.56) afirmam que:
Se dermos demasiado peso à ideia de uma ideologia dominante, corremos o
risco de retratar os telespectadores como ingênuos culturais que podem ser
“alimentados à força” de ideias e valores. Ao mesmo tempo, se enfatizarmos
em demasia o potencial de interpretações que os telespectadores podem
fazer de qualquer imagem, podemos fazer parecer como se todos os
telespectadores tivessem o poder de interpretar as imagens da forma que
quiserem e que essas interpretações serão significativas em seu mundo social.
Nesta perspectiva, perderíamos qualquer sensação de poder dominante e
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de suas tentativas para organizar nossos modos de olhar. Os significados das
imagens são encaixotados em uma relação complexa entre os produtores, os
telespectadores, a imagem ou texto e contexto social. Porque os significados
são produzidos a partir dessa relação, há limites para a agência de interpretação
de qualquer membro deste grupo.

Resguardados por este alerta, é possível oportunizar produtivos debates sobre os repertórios
culturais que possibilitam esses olhares, ou, dizendo melhor, sobre o modo como eles são
construídos em negociação marcada por desiguais relações de poder entre instituições – por
exemplo, as midiáticas e as artísticas - e as diversas matrizes periféricas que marcam contextos
específicos a partir dos quais se constroem esses olhares. Isso permite-nos, ainda, pensar o
papel da imagem na vida da cultura ao mesmo tempo local e mundializada.

3.4 Diferentes raios de ação

Uma das principais consequências de debater a diferença cultural é a consciência de que um
“conhecimento não brota da relação entre um enunciado e uma determinada condição do
mundo, mas do fato de impor como objetiva e neutra o que é apenas uma versão da realidade,
uma perspectiva entre outras” (SEMPRINI, 1999, p. 84). Desta forma, todo valor fica assim
sujeito à relativização. Com afirma Semprini (1999, p. 83-84):
A verdade, então, só pode ser relativa, fundamentada numa histórica pessoal
ou em convenções coletivas. Uma vez constatada a relatividade da verdade,
surge a necessidade de relativizar-se qualquer julgamento de valor, que não
pode mais visar a adequação com uma objetividade evanescente. O julgamento
só faz sentido no interior de uma configuração específica, mediatizada pela
linguagem e dentro de uma formação discursiva.

Esta consciência de que todo sentido é uma construção humana, é relativo a contextos
históricos específicos e, portanto, é contingente, pode provocar e, frequentemente o faz,
apatia, pessimismo e até mesmo cinismo. Como agir, o que fazer, se tudo é ideológico? Como
pensar a educação diante desse fato? O que podemos falar? Podemos falar pelos outros? Estas
são questões com as quais se entra em conflito constantemente. Gostaria, então, de discutir o
modo como jagodzinski e Efland enfrentam-nas.
Para o primeiro “embora a ideologia já esteja em ação em tudo aquilo que é experimentado
como ‘realidade’, a tensão que mantém viva a crítica da ideologia precisa, no entanto ser mantida”
(jagodzinski, 2005, p. 661). Isso se justifica para este autor, pois, caso contrário, sem este esforço,
também nos tornaríamos responsáveis pela manutenção das hegemonias racistas. Efland (2005)
assume que cada vez há mais dificuldade e se ampliam conflitos para selecionar os conteúdos a
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serem discutidos em sala de aula. Ainda assim, ele defende, da mesma forma, que não caiamos
nesta paralisia, para ele, tipicamente pós-moderna. Para este autor, temos o desafio de utilizar a
crítica pós-moderna, mas, sem esquecer de defender “os ideais democráticos” (2005, p. 176).
Ambos os autores defendem, portanto, a arte/educação como uma área de atuação global
(EFLAND, 2005; JAGODZINSKI, 2005). jagodzinski, embora reconheça a posição de autores
como Jean-François Lyotard, que são contra qualquer pretensão de se construir grandes
narrativas, defende que é preciso considerar que nos encontramos atualmente em um mundo
globalizado, no qual precisaríamos agir para defender certos ideais universais. Ele diz:
Isso significa um currículo num cenário planetário, destinado ao futuro
que nossas crianças herdarão. Said (1992) refere-se ao conceito de
“cosmopolitismo” (p.30) que para ele significa situar textos culturais (visuais
e literários) num contexto que os abra às possibilidades de reconhecer a
globalização das aspirações humanas universais democráticas de justiça,
igualdade, liberdade e independência para todos, isto é, uma cidadania
planetária na qual o imperialismo, nas suas formas pós-coloniais, o patriarcado,
os problemas ecológicos, as distinções de classes forjadas pelo capitalismo
transnacional e os direitos de preferência sexuais permaneçam em evidência
na pauta educacional. Eu chamaria isso de uma educação de um habitante
global (JAGODZINSKI, 2005, p. 684).

Efland faz sugestão ainda mais audaciosa. Propõe, baseando-se na noção de ordem social tripla
de Rudolph Steiner, a construção de um novo modelo de sociedade. Destaco neste modelo o
que Efland (2005) chama de “esfera espiritual-cultural”, uma instituição que seria responsável
por fazer emergir uma “moralidade comum” (p. 185).
Considero bastante útil a posição desses autores na medida em que nos fazem pensar nossa
responsabilidade diante do contexto global das diferenças e das desigualdades. Entretanto,
mantenho desconfiança especialmente quando se fala na construção de “uma moralidade
comum” como faz Efland. Ainda mais porque o autor pouco descreve como se daria isso.
No livro A Ideia de Cultura, Eagleton (2005) discute sugestões sobre uma “cultura comum”
confrontando as opiniões de T. S. Eliot às de Raymond Williams. Enquanto o primeiro autor propõe
uma cultura comum em termos de conteúdo, todos pensando da mesma forma de acordo com o
prescrito por alguns intelectuais, o segundo, propõe que a característica comum seria sua forma
política. Para Williams, ainda segundo Eagleton (2005), se exigiria “uma ética de responsabilidade
comum, plena participação democrática em todos os níveis da vida social, incluindo a produção
material, e o acesso igualitário ao processo de criação da cultura” (p. 172). Ou seja, se T. S. Eliot
almejava apagar as diferença culturais, Williams aproveita-se dos conflitos que a diferença implica
instrumentalizando-a para uma democracia socialista. Pergunto-me, então, com qual desses dois
autores Efland se engaja ao falar de uma moralidade comum. Afinal, quem seria responsável por
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construir essa moralidade? Um conjunto de normas seria criado e então imposto a todos? Qual
seria o espaço para a diferença cultural nessa sociedade utópica? Essas são questões que não ficam
claras no texto de Efland e que permanecem vagas para mim.

3.5 Inquietações

A noção de diferença é chave para a educação da cultura visual. Contudo, na medida em
que nos tornamos alertas para a variedade de significados que este conceito pode suscitar
em nossas interpretações, deve pesar em nossos ombros a responsabilidade de discutirmos
em profundidade algumas questões. Afinal, a que sentidos nos referirmos quando diariamente
falamos em diferença? Como discuti-los? Qual o valor da diferença?
Enfrentar às últimas conseqüências tais questões, embora elas pareçam simples e a primeira
vista inofensivas, pode nos levar a colidir com as brechas dos pressupostos nos quais muitos
profissionais se sustentam. As dúvidas quanto à legitimidade das fronteiras em que ainda se
isola o campo artístico e quanto à autoridade de uma elite de “especialistas” para interpretar os
significados das imagens que rodeiam nosso mundo são apenas algumas das conseqüências destas
perguntas. Muitas respostas já estão em jogo nas contendas teóricas, mas a quem interessam?
Nossas práticas consideram os conflitos que o tema da diferença promove? Nossas respostas
conduzirão à inclusão democrática e ativa da maioria hoje excluída ou, por fim, servirão à
manutenção dos grupos hegemônicos de hoje?
Exploradas estas questões possíveis de emergir sobre como se conceitua a diferença, creio
estar mais apto para abordar criticamente as posições dos alunos da Licenciatura em Artes
Visuais FAV/UFG. Mas, afinal, que questões eles trazem?

Capítulo 4.
Imagem publicitária, diferença cultural
e educação da cultura visual

“A coisa em si, nunca: a coisa em ti.”
Mario Quintana

Muitas inquietações me marcavam durante a escrita dos capítulos anteriores, mas buscava
observar primordialmente aquelas dos alunos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais da
FAV/UFG. Que dúvidas, angústias, esperanças ou medos emergiriam a partir de suas percepções
a respeito de diferença, cultura e identidade? Neste capítulo, me concentro na discussão dos
resultados das entrevistas com os alunos colaboradores.
Antes de analisar os diálogos que ocorreram em decorrência dos olhares dos alunos sobre o
VT Birdman, gostaria de discutir o modo como eles se relacionam com a imagem publicitária.
Na parte seguinte, faço um debate a partir da pergunta: quais motivos os levariam a trabalhar,
enquanto professores, com imagens publicitárias? Vale lembrar que, nesta pesquisa, identifico
os alunos por nomes fictícios, nomes de cores: Lilás e Marinho, do 4º período; Violeta e
Oliva, do 6º e Rosa e Carmim, do 8º.
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4.1 Educação da cultura visual e imagem publicitária

Quando questionados se projetavam a possibilidade de trabalhar de alguma forma com imagens
publicitárias em suas práticas de sala de aula, a resposta positiva foi unânime. Apesar desta
aparente consonância, é importante refletir sobre os argumentos que os alunos apresentam
em seus discursos para justificar esta escolha uma vez que poderemos observar algumas
divergências. A respeito da importância de trabalhar com imagens publicitárias, Marinho, por
exemplo, deu o seguinte depoimento:
Claro que é [importante]! A gente tá envolto em imagens. A nossa vida é uma
imagem em volta da gente (né?). (...) Então a gente tem de tentar saber o que
está acontecendo – o porque dessas imagens (né?). Tem que tá o tempo todo
perguntando: “porque eu sou colocado dentro deste contexto?” (né?). Desse
contexto visual.

Seus argumentos se aproximam do que Mitchell (2002, p. 175) define como a “construção visual
do campo social” e Martins (2007, p. 26) descreve como compreender “o papel da imagem na vida
da cultura”. Violeta, por outro lado, destacou que já vem aprendendo no curso de licenciatura
a usar estas imagens, em especial as de revista, porque as revistas são fontes de imagens que
geralmente as escolas dispõem, uma alternativa viável para contornar a carência de imagens de
arte na sala de aula. Instigantemente, ela fez questão de ressalvar que embora sejam comerciais,
é possível deslocá-las deste contexto para trabalhar numa perspectiva de arte. Ela diz:
É uma ferramenta que a gente tem para trabalhar na aula de artes. A gente pode
trabalhar a imagem publicitária, eu vejo assim, em diversas atividades. É... a gente
pode usar a imagem publicitária para fazer, por exemplo, uma homenagem para o
dia das mães no qual a imagem vai perder o contexto da publicidade (né?). A gente
vai tirar a imagem para usar nisso. E até também para ver a imagem publicitária,
lê aquela imagem como obra de arte também.

Utilizar imagens publicitárias durante homenagens como as do dia das mães não é de modo algum
em si uma prática questionável. Contudo esta opção deixa uma dúvida no ar. Enquanto o foco
de Marinho foi claramente direcionado para discutir a imagem publicitária e seu lugar na cultura
contemporânea, o porquê de sermos colocados dentro deste contexto repleto de imagens
orientadas para o consumo, para Violeta imagens publicitárias importam apenas na medida em
que possam ser aproximadas dos critérios canônicos que caracterizam uma abordagem artística?
Buscaria incluir a prática de descontextualizar imagens de revistas de sua origem comercial,
como se este fosse um mal que precisa ser exorcizado para que as imagens possam ser utilizadas
nas aulas de arte? Embora não tenha esta certeza, sublinho que especificamente no contexto
da educação da cultura visual, seria problemático este desejo de descontextualizar a imagem
publicitária. O papel/função das imagens publicitárias na vida da cultura contemporânea seria
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deixado de escanteio, à margem de qualquer debate. De fato, não fica claro se Violeta considera
o uso das imagens publicitárias apenas uma fatalidade, uma consequência da carência de imagens
que seriam mais adequadas na escola pública, as imagens de arte.
Pelo viés da cultura visual devem ser rechaçadas as distinções entre cultura “superior” e “inferior”
que privilegiam o estudo e o uso apenas de artefatos reconhecidos como parte integrante das
belas artes. O objetivo da cultura visual é compreender a dimensão cultural das experiências
visuais - ver e ser visto. Por isso mesmo, não haveria sentido em resumir sua atividade a imagens
exclusivas a um determinado repertório. Desse modo, como já frisei no capítulo anterior, a
cultura visual abre-se ao estudo e análise de aspectos da vida cotidiana, incluindo aqueles da
cultura midiática, anteriormente e, com frequência, ignorados.
Outra aluna, Oliva, também demonstrou interesse no fato de que algumas publicidades
“brincam com obras de arte” revelando inclinação por critérios semelhantes aos de Violeta.
Porém, ela destaca, além disso, o fato de que as imagens publicitárias estão mais presentes do
que as obras de arte nas nossas vidas. Por isso mesmo seria benéfico para os alunos promover
um diálogo sobre a função da publicidade e os meios utilizados para promover o consumo. De
modo semelhante, Lilás ressaltou que os alunos se reconhecem mais nas imagens publicitárias
do que nas obras de arte e, por isso, utilizá-las pode “trazer uma participação maior do aluno” e
promover maior aprendizado. Ela diz:
...tudo que a gente se identifica, que a gente vê um propósito naquilo, a gente
guarda mais, a gente lembra daquilo. Se a gente não consegue integrar aquilo
à nossa vida, a gente não consegue achar propósito daquilo, a gente esquece, a
gente não lembra, a gente não internaliza. Então, a gente traz alguma coisa que
de alguma forma é do cotidiano do aluno, que ele se identifica, de repente a gente
consegue trazer mais a participação do aluno.

Jagodzinsky (2008) e Hernandez ( 2007) argumentam, igualmente, que as imagens midiáticas
estariam muito mais presentes no cotidiano de jovens e crianças do que aquelas consideradas
artísticas pelo cânone de críticos e galerias. Segundo a educação da cultura visual é preciso
reconhecer o papel que as imagens midiáticas exercem e a necessidade, portanto, de nos
apropriarmos delas como recurso pedagógico. Como explicita Hernandez (2007, p. 37):
Trata-se de se aproximar destes “lugares” culturais, onde meninos e
meninas, 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.

É fato que, 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 e CARTWRIGHT, 2001, p. 239), “nós podemos
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tentar esquecer ou ignorar a cultura 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 significados que damos ao mundo, pelos
repertórios que usamos para dar sentido a nossa existência na sociedade, para edificar nossos
desejos e para reconhecer a nós e aos outros.
Desse modo, toda prática de educação interessada em “contribuir para o aparecimento de
“atores” com capacidade de ação e de resistência” (HERNANDEZ, 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.
A publicidade é parte crucial dessa nova condição na medida em que financia o sistema midiático
e também contribui com a ideologia consumista indispensável 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 e CARTWRIGHT, 2001, p. 189), a publicidade
representa necessariamente os valores de nossa sociedade.
Os anúncios são narrativas sobre nossas vidas, e seu estudo pode apontar
discussões bastante importantes para entender representações sociais 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 nossas vidas, orientam
formas pelas quais nos relacionamos com as coisas e com as outras pessoas
(ROCHA, 2006, p.16).

Práticas questionadoras a respeito da 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. Tais produtos não devem ser rejeitados com base
no preceito questionável de que se conformariam exclusivamente a interesses “alienadores”
das classes hegemônicas globais. Para Martin-Barbero, partindo da definição de hegemonia, é
preciso que saibamos que “nem tudo que vem ‘de cima’ são valores da classe dominante, pois
há coisas que, vindo de lá, respondem a outras lógicas que não são as da dominação” (2006,
p. 114). O autor sustenta que “o que ocorre no mercado simbólico não remete apenas ao que
tem a ver com a lógica dos interesses da classe dominante, mas também com a dinâmica e a
complexidade do universo dos dominados” (2006, p.312). É exatamente com esta preocupação
que Kellner (2001, p. 27) explica que os produtos midiáticos “também participam dos conflitos
sociais entre grupos concorrentes e veiculam posições conflitantes, promovendo às vezes forças
de resistência e progresso”. Para ele, é importante observar que
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precisamente a necessidade de vender significa que as produções da indústria
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 ideias correntes possivelmente
originadas por movimentos sociais progressistas (KELLNER, 2001, p. 27).

Precisamos reconhecer que os produtos midiáticos, incluindo a publicidade, são produzidos
e interpretados no contexto de uma sociedade cada vez mais complexa e, em decorrência,
refletem nossas ambigüidades. Assim, as tensões (culturais e econômicas) que vivenciamos em
sociedade encontram expressão na cultura da mídia de tal forma que a observação de suas
entrelinhas pode servir a ricos exercícios críticos. Em decorrência desta posição, Shohat e Stam
propõem o uso de produtos audiovisuais midiáticos em uma pedagogia multiculturalista que
combata “a seletividade de vozes promovidas pela cultura de massa”. Estes autores argumentam
que podemos “identificar e ampliar as vozes reprimidas” dos produtos midiáticos e, então,
“recuperar” seus potenciais críticos e utópicos (SHOHAT e STAM, 2006, p. 471).
A possibilidade de interpretações que negociem ou subvertam os sentidos predeterminados
pelos produtores midiáticos e que transformem a imagem midiática em meios para pensar a
vida da cultura contemporânea é mais um argumento para questionar aqueles educadores que
exitam em se apropriar dessas imagens.
Considerando essa relação entre cultura contemporânea e as narrativas publicitárias, Oliva e,
igualmente, Carmin manifestam interesse em utilizar imagens publicitárias para discutir com
seus alunos os temas corpo, moda e padrões de beleza. Oliva diz:
(...) eu pretendo trabalhar principalmente a questão do corpo na publicidade,
sabe? Por que eu acho que é uma coisa assim que deixa marcas. Todos, assim,
adolescentes, na maioria mulheres, são marcadas pela publicidade. Assim, eles,
elas começam a ver as figuras publicitárias e os personagens como exemplo de
perfeição, como cópia, um espelho.

Segundo Carmin, o assunto que, para ela, mais se destaca da sua experiência na escola com
jovens é o fato de que eles vivem seus corpos como suportes de experiências, “brincadeiras”,
com imagens que medeiam suas relações inter-pessoais. O interesse de Carmin pelas imagens
publicitárias surge, portanto, em decorrência de serem intensamente relacionadas a este
comportamento. Tanto imagens já consideradas artísticas pelo cânone hegemônico, quanto
imagens como as publicitárias, constroem simbolicamente, culturalmente e ideologicamente,
padrões de beleza que marcam os corpos de homens e mulheres. Portanto, a partir dos
posicionamentos destas duas alunas, é possível concluir que o que determinaria as dinâmicas
de suas salas de aula seria um tema de discussão (neste caso o corpo), não imagens em si, não
classificações e distinções previamente disponibilizadas pelo cânone da arte.
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A escolha de temas para debate, como explicitado por Carmin e Oliva, unida ao fato apontado
por Lilás e por Oliva de que as imagens publicitárias estão presentes no cotidiano dos alunos
e, por isso, eles tem com elas uma identificação maior, demonstra uma proximidade entre as
preocupações dessas alunas e as propostas de Hernández (2007). Para este autor, a educação
da cultura visual deve sempre trabalhar com temas que sejam relevantes para a vida diária dos
alunos. Do contrário, ele afirma, haverá “menos prazer e vontade” por parte dos alunos (2007,
p. 83). A preocupação com a escolha de temas de relevância para os alunos, ainda de acordo
com Hernández (2007, p. 82-83):
Significa optar por um tema que tenha a ver com suas inquietudes [as dos
alunos], que represente desafios para eles, que os convide a fazer relações e a
desfrutar do prazer de aprender. Não se trata, contudo, de colocar em pauta
o que eles “gostam” ou o que lhes “interessa”, simplesmente, mas, propor
algo que os incomode e desafie, colocando em circulação diferentes saberes
e provocando o envolvimento dos sujeitos.

De certa forma, essa foi a inspiração desta pesquisa. Igualmente aos temas consumismo,
corpo, moda e padrões de beleza, sugeridos pelas alunas, a “diferença cultural” demonstrouse extremamente relevante e desafiadora para os colaboradores deste trabalho. Do desabafo
sobre questões de suas vidas pessoais às dúvidas a respeito de como proceder em suas vidas
profissionais, prazer e angústia pautaram as conversas sobre “diferença cultural” que foram
deflagradas a partir do VT publicitário Birdman. A seguir, analisamos alguns diálogos travados
com os colaboradores.

4.2 A diferença cultural e o VT publicitário Birdman:
Discutindo interpretações

Com múltiplas interpretações, as entrevistas trouxeram tanto pontos em que os alunos
corroboravam uns com os outros, quanto pontos que geravam confrontos, divergências e
contradições. Assim ocorreu com o tópico “diferença cultural”. Em alguns momentos uma ênfase
dada pelos alunos no início da entrevista ia aos poucos cedendo lugar a outros focos à medida
que eles ponderavam acerca das questões propostas e de suas próprias opiniões. Por vezes,
com a verbalização imediata da expressão diferença cultural, em outros momentos, de forma
incerta quando apenas utilizavam a expressão diferença. Neste último caso busquei questionálos se consideravam o VT capaz de pautar o debate acerca de “diferença cultural” e, porque,
fosse a resposta sim ou não. Por fim, fui surpreendido por leituras singulares que me desafiaram
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e me motivaram a rever interpretações. Posso afirmar que os discursos dos colaboradores
contribuíram para expressar e discutir uma série de nuanças em jogo na definição deste tema.
É sobre estas falas que agora nos debruçaremos.
Explico que esta sessão está dividida em quatro partes. Na primeira, revelo as leituras daqueles
que interpretaram Birdman como uma metáfora para o modo como o diálogo intercultural
promove aprendizagem. Na segunda, discuto possíveis contradições entre a celebração do
diálogo intercultural e a defesa, por alguns alunos, de uma “essência cultural”. Na terceira parte,
discuto a postura do respeito advogada pela maioria dos alunos como a solução primordial para
alguns conflitos culturais que eles notam em seu cotidiano. Por fim, na quarta parte, examino
trechos das entrevistas que apontam para um sentido contrário ao da primeira parte: em vez
de uma experiência intercultural, Birdman exibiria apenas uma transformação de aparência.

4.2.1 Birdman e o diálogo inter-cultural:
um aprendizado que advém da diferença
Lilás e Violeta foram as colaboradoras que de modo mais flagrante e imediato estabeleceram
uma paralelo entre Birdman e “diferença cultural”. Logo após Lilás ter assistido ao VT, perguntei
se ela teria alguma consideração a fazer sobre o vídeo. Ela então disse:
Ah! Eu acho ele [o VT] bem objetivo mesmo (né?). E fala “viva a diferença cultural”.
E viva a democracia também, (né?). Por que (tipo assim) é quase um cachimbinho
da paz (né?). Ele vai lá pro mexicano e bebe um pouquinho. Pra um passarinho e
bebe um pouquinho. É... com o resto do povo lá e bebe um pouquinho. Aí, ele acaba
absorvendo aquilo também. E o interessante é que “viva a diferença cultural”, “viva
a democracia”, por ele ter acesso a tudo isso e ele absorver a tudo isso porque no
final ele tá com um pouquinho de cada um (né?). Então, ele foi aberto a aceitar a
diferença do outro.

Segundo o viés de sua análise podemos interpretar que o personagem que se movimenta ao
encontro de outros promove rituais de contato, de comunicação com indivíduos até então
distantes. Entre eles há divergências que provocam a necessidade de utilizar um amuleto (o
próprio refrigerante), um objeto mágico, “um cachimbinho da paz”, segundo ela, que como uma
ponte conecta as duas margens antes separadas por conflitos. É interessante sublinhar que
quando questionada a respeito de qual aspecto do VT havia lhe feito pensar em diferença
cultural, Lilás pôs em evidência “o senhor de bigode”, que havia percebido como um mexicano.
Ela explicou, então, que a primeira coisa que vem a sua cabeça quando se fala em diferença
cultural é a diferença de países – relação que, como já relevei em capítulo anterior, eu também
já havia feito. Porém, no momento seguinte, ela própria problematizou esta leitura fazendo a
ressalva de que dentro de um país, em cada região, é possível reconhecer diferenças culturais.
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Como Lilás, Violeta interpretou igualmente o VT como um momento de diálogo, de troca, de
aprendizado. Para ela o que havia de negativo no VT seria exclusivamente o consumo de Coca-cola,
no mais o classificava como positivo, pois achou “bacana a questão da relação cultural”. Ela disse:
Eu acho que tá mostrando um produto que é consumido por diversas pessoas de
diversas culturas. ... É... e mostra também a relação (né?). Mostra um lado não
racista de culturas. Assim, aquela pessoa que aceita todas as culturas, que troca
experiências. Igual no momento dele tomar a Coca-Cola. (...) Então, eu interpretei
essa propaganda como uma relação de culturas, troca de culturas.

Em suas primeiras considerações acerca do VT, Rosa também declarou que o “diálogo” entre
as diferenças, “a questão da partilha”, e o fato do personagem conseguir “absorver um pouco de
cada um” havia lhe chamado a atenção. Para ela, isso refletiria a forma como o processo de
aprendizagem se dá no ambiente escolar. “Ele foi se construindo (né?). Por que é mais ou menos
isso... Assim... é... é uma construção essa questão da escola. (...) E a gente vai aprendendo um com o
outro. Não é sozinho, não!” – argumentou. Esta declaração feita durante a entrevista individual
foi de extrema importância para o seguimento do trabalho, visto que serviu de mote para
debates durante o grupo focal. É preciso sublinhar a conjunção entre este posicionamento da
aluna e a imagem de pensamento descrita por Silva. Segundo este autor (2004, p. 55), tomando
como referência os estudos de Deleuze, o pensamento deve partir de um encontro que supõe
diferença, divergência e dissonância, de “um encontro que tira o pensamento de seus gonzos”,
de um choque que promove o surgimento do novo e do imprevisto.
Oliva, logo após assistir ao VT, manifestou que percebia a inclusão de várias diferenças: diferença
social, de raça, de faixa etária, de espécie e de sexo. Em seguida, ao ser provocada acerca
da possibilidade de discutir diferença cultural a partir de tais imagens, ela confirmou que via
“pessoas diferentes, modos de pensar diferente”. Vale ressaltar que, durante a fase de entrevistas
individuais, ela foi a única a expressar nitidamente uma compreensão de cultura como “modo de
pensar”. Como Lilás, ao identificar o tema diferença cultural no VT, ela focou no personagem
“mexicano” e relacionou diferença cultural à diferença entre as populações de distintos países. O
que distanciou seu depoimento do de Lilás, neste momento da entrevista, foi o fato de sublinhar
que via mais “culturas urbanas”, diferenças entre tribos urbanas, do que entre culturas de países.
Ou seja, embora as duas tenham partido dos países como unidades de análise, ambas, sugeriram
em seguida heterogeneidades no interior destes, Lilás apontando para especificidades regionais
e Oliva para os distintos grupos juvenis que marcam a vida das metrópoles. Voltaremos à
relação entre lugar e cultura na próxima parte deste capítulo (4.2.2).
Oliva, em uma situação específica da entrevista, descreveu o VT como um momento de viver
as diferenças, conhecer as diferenças, “saber lidar com as diferenças”. Assim como Rosa, ela
também fez considerações sobre o aprendizado que decorre da relação com o outro, da
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relação intercultural. Pensando sua própria experiência no Brasil, fora de seu país de origem ela
concluiu que fatalmente a pessoa se torna mais maleável ao lidar com “diferentes” e com a sua
própria cultura. “Você acaba ganhando quando você tá tendo esse contato com outra cultura, você
acaba ganhando novos elementos e acaba perdendo outros elementos. Isso eu acho que é inevitável.”
– ela afirma. Dessa forma, Oliva frisa que nesses diálogos o aprendizado envolve repensar
crenças antes naturalizadas. “Eu descobri, eu aprendi coisas. Perdi coisas que eu não ia perder se
eu continuasse lá. Eu acho que ia ser um processo lento.” – confessou. Assim, revela que a medida
que se aprende a respeito dos outros, amplia-se a necessidade de conhecer mais a si mesmo e
à história, a história de seu país, no caso.
Eu acho que (assim) isso despertou em mim, esses contatos, conhecer mais
sobre a África. Conhecer mais sobre o meu continente. Porque eu conheço mais
do continente europeu do que do continente africano. Não é que eu não tenha
estudado, estudei história africana, mas um semestre. E a européia? A Européia eu
estudei um monte. Então é um eurocentrismo fortíssimo.

Examinando este fato, quando interrogada acerca de como discutiria diferença cultural, ela
afirmou que até aquele momento não se sentia segura para trabalhar este assunto em sala de
aula, pois primeiro precisava trabalhá-lo consigo, para depois discutir com os outros.
Marinho, da mesma forma, ressaltou o contato, o diálogo e o aprendizado com o diferente em sua
interpretação, todavia, a “diferença” que vê no VT tem contornos próprios e, consequentemente,
diverge da percepção dos outros colaboradores. Ao contrário de Lilás, Violeta e Oliva15 que
classificaram as diferenças do VT como diferenças culturais, para Marinho os diferentes foram
interpretados como “travestidos”. Ele descreveu a narrativa do VT da seguinte forma:
Essa questão de viver as diferenças, que na verdade começa ali com a representação
do rapazinho branco (né?) que depois vai passando aquela coisa, o canudo também
(né?)... coloca essa coisa do viver mesmo, viver mesmo, que é como se fosse uma
passagem de líquido pra a língua... Por que na verdade, dois canudos num líquido
só misturam tudo e ao misturar isso... é... foi quando começou a questão do travesti
(né?), a questão dos personagens vestidos, que foi quando as galinhas, ali dançando,
aquela coisa toda, e o menino ao mesmo tempo ali, ele foi se transformando. É
como se essa coisa do viver as diferenças desse outras possibilidades pra ele.

O sentido que Marinho dá à palavra travesti, ele próprio esclarece na citação acima como “a
questão dos personagens vestidos”, ou seja, personagens fantasiados. Fica apenas subentendida a
relação que ele estabelece com o universo gay quando frisa “aquela coisa do som” e a “sainha” da
personagem como “coisa das paradas [gay]”. Ele ainda afirma: “as vezes essa questão que eu falei
do travesti pode dar uma outra, um outro significado atrás também (né?)... que pode colocar também
a questão dos prostíbulos, não sei, ou da homossexualidade (né?)”. Por esta razão, as possibilidades
a que se refere como resultado de “viver as diferenças” ganham um contorno próprio.
A aluna em seguida mudou de opinião. Discutirei em uma próxima sessão sobre os argumentos utilizados por ela para não
considerar as imagens do VT como um diálogo intercultural.
15
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A relação entre diferença cultural e sexualidade não ficou explicita nos discursos de Marinho.
Ainda assim, o tema homossexualidade foi recorrente nas entrevistas de outros alunos,
especialmente quando apontaram os conflitos culturais que percebem em seu dia a dia, na sala
de aula ou em outros espaços. Gostaria de deixar sublinhado o interesse em tal polêmica por
não ignorar a dimensão que a disciplinarização da sexualidade em estruturas culturais ocupa
ao longo da história da humanidade. Não é por acaso, portanto, que os alunos trouxeram este
assunto à tona. Retomaremos este problema na penúltima sessão deste capítulo (4.2.3).

4.2.2 Consequências do nomadismo:
identidade fixa sob questionamento
O livro Sobre o Nomadismo, de Michel Maffesoli (2001), tem sido proveitosa referência para
interpretar a narrativa do VT Birdman. Segundo o autor, os errantes são sujeitos que incorporam
as instabilidades de um espírito do nosso tempo. Ao dar-se conta de que “a realidade em si
não é mais que uma ilusão, é sempre flutuante, e não pode ser compreendida a não ser em seu
perpétuo devir” (p. 88), o homem pós-moderno, em especial o jovem, “aceitando os múltiplos
sabores do que em essência é diverso”, torna-se “viajante-nato nos mundos plurais” (p. 115).
Esta metáfora do nômade, segundo Maffesoli, não apenas nos conta acerca da inexistência de
identidades centradas, já que nos reconhecemos em múltiplos papeis, mas, principalmente,
argumenta a favor de encararmos o nomadismo identitário como um verdadeiro ideal de vida.
(...) ninguém vale se não for vaporoso, ambíguo, nebuloso, em resumo, se
não está no devir, se não segue o Caminho, se não está preocupado com
a realização de si em alguma coisa que, justamente, transcende a esse si
(MAFFESOLI, 2001, p.151-152).

Por ter necessidade de transcender à clausura de uma identidade fixa, preconizada durante a
modernidade, o errante pós-moderno, portanto, estaria em constante predisposição para um
ocasional encontro com o outro, para a “diminuição do si na alteridade” (idem, p. 117) para
o “prazer de sair de si”, para “explodir-se na relação com o outro” (idem, p. 126). Fica claro
que este ideal nômade está em consonância com a postura apresentada por Silva com base
nos estudos de Deleuze. Agenciando elementos heterogêneos, combinando-os, arranjando-os,
faríamos multiplicidade e daríamos espaço para o novo.
Então, seria possível estabelecer uma ligação entre o enredo deste comercial e a metáfora do
errante pós-moderno trabalhada por Maffesoli? Birdman, o nome do VT, corresponde uma
metáfora que nos ajuda a vislumbrarmos um foco neste personagem que se transforma ao
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longo da narrativa, um foco no homem-pássaro, no cosmopolita, naquele que voa, no errante,
no nômade, na sua viagem. É benéfico frisarmos, pois a metáfora da viagem é fundamental para
a teoria cultural contemporânea. De acordo com Silva (2006), a viagem:
é tomada como metáfora do caráter necessariamente móvel da identidade.
Embora menos traumática que a diáspora ou a migração forçada, a viagem
obriga quem viaja a sentir-se “estrangeiro”, posicionando-o, ainda que
temporariamente, como o “outro”. A viagem proporciona a experiência do
“não sentir-se em casa” que, na perspectiva da teoria cultural contemporânea,
caracteriza, na verdade, toda identidade cultural. Na viagem, podemos
experimentar, ainda que de forma limitada, as delícias - e as inseguranças - da
instabilidade e da precariedade da identidade (SILVA, 2006, p. 88).

Durante os diálogos com os(as) alunos(as) pude notar que, ao assistirem ao VT Birdman, o
homem-pássaro tornou-se central em suas análises. O foco das considerações dos alunos foi o
deslocamento desse personagem nômade. Perguntavam-se qual seria o sentido dessa viagem
e, aprender com o outro, com o diferente, foi a resposta mais freqüente. Apesar disso, não foi
unânime o que definia esta diferença, nem o que se estava aprendendo. Os alunos salientaram
o valor positivo de aprender com os outros, com o diferente cultural, mas, durante o grupo
focal ficou claro que nem todos percebiam e aceitavam da mesma forma as conseqüências deste
aprendizado. Em decorrência de manifestações a favor do respeito e do resgate da “essência
cultural” de um povo, que surgiram ainda durante algumas entrevistas individuais, ficou flagrante
que alguns não compartilham as mesmas posições suscitadas durante os capítulos anteriores e
retomadas neste capítulo por meio do conceito de Maffesoli. Ou seja, alguns discordam “que
não possuímos uma identidade centrada” ou que a realidade não pode ser compreendida “a não
ser em seu perpétuo devir” (p. 88).

4.2.2.1 Identificando o problema
A suspeita que leva a esta conclusão partiu da análise das declarações feitas por algumas alunas
ainda durante as entrevistas individuais. Carmim, por exemplo, foi bastante enfática ao salientar
o interesse de “conquistar a nossa independência cultural” e de promover um “resgate da cultura”
nacional, embora tenha consciência da dificuldade desta empreitada. Para essa aluna, a “cultura
nacional” estaria, de alguma maneira, sendo abandonada. Ela chegou a insistir na afirmação de
que não teríamos uma “cultura daqui [Brasil]”, conseqüência do fato de que, segundo suas palavras,
“o que a mídia coloca a gente quer copiar.” O foco descrito na parte anterior, antes dirigido para o
outro, nesta fala se inverte e retorna ao eu, o que claramente demonstra sua defesa de que “a
gente tem de abordar mais essa questão multicultural aqui dentro, [a partir de uma visão] nacional”.
Duas questões podem ser elaboradas a partir destas falas: 1) a relação entre cultura e lugar e
2) cultura e história, tradição. É evidente a associação entre nação e cultura que é estabelecida
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pelos alunos. Lembremos agora que, como já foi dito anteriormente neste capítulo (4.2.1),
para entenderem o comercial como uma relação de diferentes culturas, duas alunas definiram
como crucial a existência de representações de identidades nacionais (as duas destacaram um
personagem que interpretaram como mexicano, mas poderíamos notar no VT, um escocês
e um indiano, por exemplo). O fato de que uma delas tenha afirmado que as regiões de cada
país também possuem especificidades questiona a unidade, mas pode reforçar a conexão que
estabelecem entre cultura e lugar. Esta relação existe, mas precisa ser relativizada. Segundo
Storey (2003), não podemos ignorar as consequências de que hoje é possível que um indivíduo
estabeleça conexões mais plenas com pessoas de outros países, do que com seus próprios
vizinhos. As mídias eletrônicas e os meios de transporte permitem atualmente que tenhamos
acesso a um mundo que se estende para muito além de uma comunidade local em que residimos.
Por isso este autor afirma:
O transito de pessoas e mercadorias ao redor do globo, trazendo o global para
o local, claramente desafia a ideia de que a localidade pode fixar os laços de
uma cultura. A natureza nomádica da cultura global sugere que nós estejamos
testemunhando uma mudança em como vemos cultura, uma mudança de
cultura como raiz, para cultura como rotas (2003, p.117).

Pode-se ressaltar nas falas de Carmim uma clara preocupação com a demarcação de fronteiras
culturais “nacionais” e “independentes”, movimento que Stuart Hall (2003) analisa como um
dos efeitos contraditórios da globalização. Ao mesmo tempo em que as fronteiras nacionais
estão cada vez mais recortadas, borradas, “existem também tentativas para se reconstruir
identidades purificadas” (p. 92), para reforçar sentimentos nacionalistas. Por isso, conclui-se
que mais do que uma inter-relação entre lugar e cultura, ao discursar a favor de um “resgate da
cultura”, a aluna revela uma percepção de cultura como raiz, assim como define Storey (2003).
Para Canclini (2006b, p. 166), a tradição nacional
(...) aparece muitas vezes como recurso para suportar as contradições
contemporâneas. Nessa época em que duvidamos dos benefícios da
modernidade, multiplicam-se as tentações de retornar a algum passado que
imaginamos mais tolerável. Frente à impotência para enfrentar as desordens
sociais, o empobrecimento econômico e os desafios tecnológicos, frente à
dificuldade para entendê-los, a evocação de tempos remotos reinstala na vida
contemporânea arcaísmos que a modernidade havia substituido.

Diante dessas colocações, é instigante sublinhar que este “resgate”, esta busca por repertórios
culturais “originais”, é uma preocupação que em grande proporção concorre com a valorização
dada pelos coladoradores ao aprendizado com a alteridade.
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De modo distinto de Carmim, cuja análise se pauta na nação como a unidade de origem, Rosa,
por sua vez, sustenta um valor positivo para uma essência de raça negra. É preciso explicar com
antecedência que, como outros alunos, Rosa constrói em vários momentos de sua fala conexões
entre raça e cultura. Isto surgiu da associação que ela faz entre o VT Birdman e outro comercial
que exibiria uma diversidade de belezas16 . Em um primeiro momento, enquanto discutia acerca
da beleza das mulheres brasileiras, ela disse: “Tem muita mulher bonita, cada uma com uma beleza
diferente (né?). Cada uma vem de uma cultura, de uma mistura cultural. Enfim, tem uma beleza exótica,
diferente”. Essa inter-relação sutilmente insinuada entre biologia e cultura surge igualmente em
outro trecho da entrevista, quando Rosa construiu um argumento em contraposição a uma
colega que, almejara o que ela define como “padrão Barbie de beleza”: “você não vai mudar a sua
questão cultural, os seus traços não vão mudar, não vão alterar nada geneticamente” - disse. Segundo
as palavras de Rosa, a amiga havia perdido “sua essência”, havia sido “corrompida”.
Podemos observar nas palavras de Rosa um trânsito intenso de referências na sua percepção
de diferença cultural. Trânsito por vezes intrigante. Ao mesmo passo em que trata os padrões
de beleza como culturais, como construções de sentido, ela igualmente os define como culturais
como raça, ou misturas de raças. O conceito de etnia, assim como compreendido por Stuart
Hall (2006a), parece ser basilar para Rosa, na medida em que “os discursos da diferença biológica
e cultural estão em jogo simultaneamente” (p.69).
Logo retomaremos este debate sobre raça e cultura. Agora é conveniente focar as consequências
da emersão dos temas raça, para Rosa, e tradição, para Carmim, ambos relacionados a um
essencialismo cultural. Como explica Woodward (2006):
O essencialismo pode fundamentar suas afirmações tanto na história quanto
na biologia; por exemplo, certos movimentos políticos podem buscar alguma
certeza na afirmação da identidade apelando seja à “verdade” fixa de um
passado partilhado seja a “verdades” biológicas. O corpo é um dos locais
envolvidos no estabelecimento das fronteiras que definem quem nós somos,
servindo de fundamento para a identidade(...). Por outro lado, os movimentos
étnicos ou religiosos ou nacionalistas freqüentemente reinvidicam uma
cultura ou uma história comum como o fundamento de sua identidade. O
essencialismo assume, assim, diferentes formas(...) (p. 16).

As duas, Rosa e Carmim, valorizam um ideal de essência. Mas não haveria nesses posicionamentos
uma contradição, visto que os mesmos que professavam este discurso de resgate, de independência
e de não corromper uma essência apontavam igualmente para os benefícios de aprender com a
diferença cultural? Fez-se indispensável, então, que essa pergunta fosse enfrentada durante os
grupos focais. Com isso, algumas opiniões bastante intrigantes foram reveladas.
Ele se refere à “campanha pela real beleza de Dove”. Um questionamento sobre a representação de gênero neste campanha
de Dove pode ser encontrado na dissertação “Representação da mulher na campanha pela real beleza Dove: um estudo dos
processos de significação em mensagens publicitárias” de Márcia Regina Santos Brisolla defendida no ano de 2006 no Programa
de Pós-graduação em Cultura Visual FAV/UFG.
16
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4.2.2.2 Provocando uma reflexão com os alunos
Como já esperava, tanto Marinho quanto Oliva reprovaram o ideal de essência. Marinho,
que durante a entrevista individual havia se revelado a favor da prática de experimentar novas
identidades, posicionando-se ideologicamente próximo à Maffesoli, afirmou que considera
preconceituosa a pessoa que defende uma essência cultural. Segundo Marinho, essência
expressa algo que está “guardado”, entretanto, a “cultura não tá guardada”, ele disse. Como já
vimos, a teoria cultural contemporânea caminha nessa direção. Para Stuart Hall (2006a, p. 58),
é impossível “conservar intactas as formas antigas e tradicionais de vida”, é impossível “que
qualquer sistema se estabilize em uma totalidade inteiramente suturada”. “A cultura é uma
construção histórica”, como diz Abdala Junior (2002, p. 21), pois estamos sempre a reinventando,
adequando-a à medida que o diverso nos enfrenta em novos contextos. É em decorrência
disso que se diz que ela é contingente, pois se movimenta e se transforma constantemente.
Ainda a respeito de resgatar uma essência cultural, Marinho questionou: “E resgatar o que
também, (né?).” Esta pergunta é fundamental, pois implica questionar quem teria legitimidade
para escolher o que resgatar e o que esquecer.
Oliva se fez a mesma pergunta: como seria possível pensar a essência de uma cultura. “Formular
uma essência? Como que vai formular uma essência?” – questionou. Desde a primeira entrevista,
individual, Oliva já havia revelado incômodo em relação às pessoas que alimentam expectativas
sobre identidades culturais fixas e estanques. Na sua fala, ela trouxe exemplos de vários
momentos da sua experiência nos quais, por ser africana, se sentiu cobrada por uma identidade
demasiadamente fixa, estereotipada. Falou, por exemplo, de quando fez a tatuagem de uma
gueixa nas costas e ouviu comentários exigindo justificativa pelo fato de uma “negra africana”
ter uma tatuagem de gueixa. “Sim, você é brasileira e você tem uma também.” – ela retrucou à sua
interpelante. Em outro momento, disse que foi repreendida por uma professora da faculdade
que afirmou que ela já está demasiadamente “influenciada”, que estaria “estragada”, pois não
tem mais “a presença do desenho africano em seu trabalho”, não faz mais “aqueles desenhos
geométricos”, nem usa mais “aquelas cores quentes”. Prosseguindo contou que, certa vez,
recebeu em seu país um artista italiano que, decepcionado por saber que lá existe uma fábrica
de Coca-cola, disse-lhe: “Nossa! Eu pensei que aqui fosse puro”. Com tais exemplos, além
de demonstrar que qualquer subversão aos estereótipos que promovem estas expectativas
provoca freqüentemente estranhamento e reprovação, Oliva expressa com propriedade o
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quanto ainda é majoritária a espera por uma tipificação e diferenciação rígida de identidades
culturais em torno do lugar de origem, embora a teoria cultural aponte para “a perda da relação
‘natural’ da cultura com os territórios geográficos e sociais” (CANCLINI, 2006b, p. 309).
Além de noções inadequadas de identidade nacional ou regional, seus exemplos evidenciam,
do mesmo modo, a utilização da identidade racial como critério de marcação de fronteira no
sistema de classificação corrente para as diferenças culturais. Ou seja, parte-se do princípio de
que a diferença de raça17 implicaria necessariamente diferenças culturais, assim como pudemos
reparar na fala de Rosa.
Em relação a este tema, Oliva levantou uma polêmica instigante em termos de reflexão. Assim
que chegou ao Brasil, ela notou que alguns afro-descendentes brasileiros alimentavam grande
expectativa em relação ao fato de ela ser negra e africana. “Pelo que eu percebi com os negros
daqui, quando você é africana, você é um irmão. Assim: original! A presença de um africano é tipo
assim: ‘vamos ter que espelhar nele. O nosso povo veio de lá da África’, então... (...) é como um ideal!”.
Porém, esta expectativa tornou-se um incômodo em função da “ideia que eles carregam do que
é ser negro”. As questões da religião e da língua foram alguns pontos de desencontro. “O povo me
perguntava: ‘você é do candomblé?’ e ‘você fala iorubá?’ E eu não conhecia!” – ela confessou18 .
Segundo Woodward (2006, p. 31-32), “podemos viver, em nossas vidas pessoais, tensões entre
nossas diferentes identidades quando aquilo que é exigido por uma identidade interfere com as
exigências de uma outra”. Ao considerar a distância entre o entendimento de cultura negra, ou
cultura do negro, ostentada por brasileiros e o repertório cultural que, de fato, Oliva trazia de
seu país, podemos observar o conflito de identidades ao qual Oliva se viu forçada a enfrentar.
“Eles estão procurando uma coisa que eu não tenho” – concluiu. E complementou:
Eu assumo, claro (né?): eu sou africana. Mas só que em relação à minha cultura, aí,
eu não sou culpada. Eu nasci... eu encontrei... mas é uma coisa meio estranha, sabe?
Por que não é nem europeu, nem africano. Mas eu acho que é mais africano, sabe?
Assim, eu digo, eu tenho mais característica africana, mas também tenho européia.

Segundo Oliva, esta realidade própria das características específicas da história de seu país e
de seu “povo mestiço”, estaria sendo pouco aceita por alguns afro-descendentes brasileiros que
ostentam uma ideologia que ela descreve como sendo “de negro, pra negro, com negro, só negro”.
Para Woodward (2006, p.34), embora não se possa negar que a política de identidade é hoje
Embora ainda bastante importante nos sistemas de classificação de diferenças e identidade, tanto de grupos hegemônicos,
quanto de subalternos, conceitualmente a classificação racial já vem sendo considerada superada pela ciência contemporânea.
Segundo Stuart Hall (HALL, 2006a, p.66), “as diferenças atribuíveis à ‘raça’ numa mesma população são tão grandes quanto
àquelas encontradas entre populações racialmente definidas”. Benjamin Abdala Júnior (2002, p.20-21), assim como Hall,
explica o surgimento desse sistema de classificação como uma construção ideológica orientada para “justificar o domínio de
um povo sobre outro”, para legitimar a exclusão de um grupo pelo outro. sobre as identidades raciais e seu questionamento
veja o documentário “Race: the power of an illusion” de Christine Herbes-Sommers.
17

É interessante destacar que embora o primeiro contato da aluna com o Candomblé tenha se dado ainda em seu país de
origem, ao contrário do que se esperava, ocorreu apenas aos dezoito anos e somente através da indústria cultural brasileira,
por meio de novelas da TV Globo como Porto dos Milagres e livros de Jorge Amado como O Jubiabá.
18

Imagem publicitária, diferença cultural e educação da cultura visual | 78

“um fator importante de mobilização política”, ao celebrar a singularidade, esta tática enfrenta o
risco de produzir “afirmações essencialistas”. Para Semprini (1999), a fim de unificar a comunidade
em torno de um projeto político, minorias, como as raciais, utilizam-se abertamente de termos
essencialistas. Deste modo, apropriam-se do estereótipo com o qual foram identificados pelos
grupos hegemônicos “numa perspectiva invertida”(p.91), para glorificar o que o outro inferioriza.
Em oposição a esta postura essencialista e também segregacionista, Oliva argumenta: “somos
quase iguais: mestiços. (...) Eu acho que eu estou no grupo lá dos negros que não tão nem aí se é
branco, se é amarelo, se é azul, se é cultura oriental, se é hindu, sabe? (...) É uma cultura aberta”.
Edward Said (1995) faz uma rica análise deste contexto contemporâneo no qual as políticas de
identidade enfrentam-se com o risco do essencialismo. Corroborando com a postura adotada
por Oliva, que se nega a basear a construção de sua identidade no que outros definem como
sendo próprio do negro, este autor explica que:
Hoje em dia ninguém é uma coisa só. Rótulos como indiano, mulher, mulçumano
ou americano não passam de pontos de partida que, seguindo-se uma
experiência concreta, mesmo que breve, logo ficam para trás. O imperialismo
consolidou a mescla das culturas e identidades numa escala global. Mas o seu
pior e paradoxal legado foi permitir que as pessoas acreditassem que eram
apenas, sobretudo, exclusivamente brancas, pretas, ocidentais ou orientais.
No entanto, assim como os seres humanos fazem sua própria história, eles
também fazem suas culturas e identidades étnicas. Não se pode negar a
continuidade de longas tradições, de moradias constantes, idiomas nacionais
e geografias culturais, mas parece não existir nenhuma razão, afora o medo e
o preconceito, para continuar insistindo na separação e distinção entre eles,
como se toda a existência humana se reduzisse a isso. A sobrevivência está de
fato na ligação entre as coisas; nos termos de Eliot, a realidade não pode ser
privada dos “outros ecos [que] habitam o jardim” (SAID, 1995, p. 411).

Oliva, que confessou ter ficado “assustada” com o desconhecimento a respeito de seu país,
reforça que devemos lembrar que há na África uma grande diversidade cultural e que esta
não se subjuga à identidade racial. Seus exemplos demonstram que o ideal de essência,
oculta uma expectativa por uma identidade tipificada, demarcada, podendo provocar, como
conseqüência, um estigma demasiadamente limitador em relação àqueles que não se coadunam
a ele. Chocando-se com este estigma, a reflexão de Oliva leva à descrição de todos como
mestiços. Desse modo, ela se alinha ao entendimento de que “todas as culturas são de fronteira”
(CANCLINI, 2006b, p. 348), todas são mescladas, mestiças, “uma construção histórica que se
fez na dinâmica dos contatos entre povos e culturas diferenciadas” (ABDALA JUNIOR, 2002,
p. 21) – compreensão de maior legitimidade na teoria cultural contemporânea. Ao definir-se
como estando em “uma cultura aberta”, Oliva se filia a Maffesoli, não apenas em sua crítica à
uma identidade centrada e original, mas ao primar por um devir cultural, pela mestiçagem, pela
abertura a novas identidades.
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Por outro lado, Violeta e Lilás, embora tenham se posicionado a favor do diálogo cultural e do
aprendizado com a diferença, sustentam como fundamentais o estabelecimento de limites às
conseqüências desta relação com o outro. Durante o grupo focal, quando questionadas sobre
se visualizavam alguma contradição entre os discursos que celebram a vantagem de mudarmos
ao aprendermos com o “outro”, com o “diferente”, e os que pedem por resgate cultural, por
independência cultural, para não corromper a essência de um povo, ao contrário de Oliva e
Marinho, Violeta e Lilás enfatizaram em suas declarações as palavras tradição e raiz cultural.
Violeta advoga em favor da importância da tradição que, segundo suas palavras, “vem mesmo
dos nossos antepassados, da nossa família, a tradição eu acho que ela compõe a nossa... raiz, a
nossa cultura, a cultura de cada um. Cada um tem uma tradição.” Por isso, ela foi incisiva: “Não é
mudar (né?). É acrescentar” – sugerindo a possibilidade de uma conciliação entre as duas posturas
descritas acima, ou seja, uma não necessariamente contradiria ou confrontaria a outra.
Nestas afirmações, vale ressaltar primeiramente a separação que as expressões “a cultura de
cada um” e “cada um tem uma tradição” suscitam. Segundo Stuart Hall (2006a, p. 70), esta
compreensão de cultura como “culturas distintas, homogêneas, auto-suficientes, fortemente
aglutinadas das chamadas sociedades tradicionais” descende do interesse de pôr em evidência
a diversidade de modos de vida e assim opor-se ao universalismo iluminista. Todavia, ele
explica, desta forma, “a tradição é representada como se fosse fixada em pedra”, saturando e
subordinando comunidades inteiras e deixando pouco espaço para pensar os contatos e trocas
entre lados divididos por essas fronteiras. Ao sugerir acrescentar, em vez de mudar, embora
considere possíveis e positivos estes contatos, Violeta defende que o aprendizado deveria ter
apenas uma natureza suplementar. Isso leva a conclusão de que ela associa à tradição um valor
tamanho que a faz inquestionável. Se é suplementar, não contradiz ou não entra em conflito
com a tradição. É possível, assim, vermos uma consonância entre a posição desta aluna e a de
Efland (2005) quando defende contatos culturais que não ameacem a “alma” da cultura.
Nestor Garcia Canclini (2006b) explica que:
Esse conjunto de bens e práticas tradicionais que nos identificam como nação
ou como povo é apreciado como um dom, algo que recebemos do passado
com tal privilégio simbólico que não cabe discutir. As únicas operações
possíveis - preservá-lo, restaurá-lo, difundi-lo - são a base mais secreta da
simulação social que nos mantém juntos (p.160).

Desta forma, compreendendo a tradição como um valor em si, não haveria espaço para discuti-la,
para questionar quem se beneficia dela. Pensando neste comentário de Violeta, Lilás afirmou:
De repente é até mudar, porque às vezes alguma coisa que você viu de diferente
de determinada ação, ou abordagem que você viu diferente no outro... e (Aí)você
diz: “Nossa, mas essa abordagem é tão bacana! E esse jeito que eu tou fazendo
tá tão conflitivo (né?)”. [Rosa - Complementa (né?)] “Não tá bacana, não tá bom.
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Então acho que eu vou fazer do jeito dela”, você entendeu? Você entendeu? Mas
sem perder a raiz que você é... saber de onde você veio, como você era... tudo.

Observa-se que Lilás ressalta, como Oliva, a importância de “saber suas raízes”, “de onde você
veio, quem você é” o que poderia ser interpretado como um reforço ao mito da raiz cultural,
como explica Canclini (2006b), como fonte de “benefícios ‘espirituais’ difíceis de ponderar, mas
de cuja permanência dependeria a saúde presente dos povos” (p. 161). Contudo, buscando um
outro caminho, Lilás também chama atenção para os benefícios de mudar, abandonar alguns
comportamentos que vêm das tradições.
Carmim, uma das alunas que provocou o interesse em promover este questionamento durante
o grupo focal, de início acompanhou a posição de Violeta de que o termo “acrescentar” era mais
adequado do que o termo “mudar”, tendo em vista a importância que dava à tradição e à família.
Contudo, confessou que estava revendo sua posição a respeito da ideia de resgate cultural.
Segundo ela, se contrapondo a Violeta e concordando com Lilás, nem sempre a tradição deve
ser celebrada e defendida. Continuando, ela afirma que:
Agora tem um caso muito sério (aí) também nessa questão que ela falou no negócio
da cultura também. Por que tem umas certas culturas (aí), que pelo amor de deus,
tem de ser mudada (né?), gente. Tem umas culturas (aí) que igual lá na Índia.
Agora recentemente eu fiquei sabendo como que eles... a cultura deles lá. Que os
corpos, os mortos deles não são enterrados, eles são jogados no rio Ganges. E eles
apodrecem lá. É a cultura deles, eles já parecem que já nem pega as enfermidades
lá. [Lilás - Uma amiga minha já foi pra Índia, pra esse rio, e falou que o negócio
lá é nojento. ] Então tem umas tradições assim e tem outras, (aí) a gente fica
preocupada com certos tipos de cultura. Na China teve uma época... – eu não
sei se ainda tem isso - .... que as mulheres tinham que calçar um sapato super
apertado, pequenininho. [Rosa - É a busca da beleza, não é?] Então, esse tipo aí,
eu sou contra a tradição

Em decorrência destas questões, há uma distinção que precisa ser ressaltada: sustentar a utilidade
de conhecer as matrizes culturais que marcaram sua formação, não implica no compromisso
de se proteger ou resgatar algum repertório cultural que é ou já foi tradicional. Não se trata
de modo algum de rechaçar o direito de Violeta e de todo e qualquer grupo à defesa de suas
tradições. Porém é preciso pôr em dúvida justificativas dogmáticas para este viés político. Por
isso, de acordo com Stuart Hall (2006a, p .70), a tradição deve funcionar, de fato, “menos como
doutrina do que como repertório de significados”. Da mesma forma Abdala Junior (2002, p.57),
explica que o “passado pode ser assim apreciado não como um fóssil a ser referenciado, mas
porque fulgura de forma ativa no presente, abrindo margens para a reflexão crítica”. É nesse
sentido que Canclini alerta:
...a excessiva ritualização – com um único paradigma, usado dogmaticamente –
condiciona seus praticantes para que se comportem de maneira uniforme em
contextos idênticos e incapacita para agir quando as perguntas são diferentes
e os elementos da ação estão articulados de outra maneira. (...) dificultam
o desempenho em situações mutáveis, as aprendizagens autônomas e a
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produção de inovações. Em outras palavras o tradicionalismo substancialista
incapacita para viver no mundo contemporâneo, que se caracteriza (...) por
sua heterogeneidade, mobilidade e desterritorialização (2006b, p.166).

O que se busca subverter não é o passado como um todo, como se a tradição de uma hora para a
outra não servisse mais para nada, mas o entendimento de cultura como essência, de tradição como
algo inquestionavelmente valioso, sem conflitos. Deste modo, apesar de reconhecer sua tendência
à valorização da “tradição”, das “raízes”, Carmim se depara com argumentos que apontam para
contradições nessa ideologia. Ela fez questão de frisar que “essa tradição tem mudado e eu não sei
se dá pra ir atrás não, voltar atrás não”. Assim, ela engaja-se no que Nicolau Sevcenko (2001) define
como o ato inicial dos que querem agir frente às mudanças provocadas pela globalização. Segundo
o autor “as mudanças históricas ou tecnológicas não são fatalidades, mas, uma vez desencadeadas,
estabelecem novos patamares (...) exigindo que o pensamento se reformule em adequação aos
novos termos para poder interagir com eficácia no novo contexto” (2001, p. 55). Ao dar-se conta
de que nem todas as tradições devem ser mantidas pelo simples fato de serem tradições e de que
a cultura se transforma ao longo de nossa vida, a aluna revelou disposição para, gradativamente,
abandonar as opiniões que caracterizaram sua entrevista individual.
Esta análise das entrevistas indica que enquanto alguns alunos sofrem contra forças que intentam
congelá-los dentro de uma representação estereotipada e, por isso, celebram a liberdade e a
abertura cultural, outros se expressam como se o deslocamento fosse aceitável, desde que
feito com cautela, sem mover-se demais, como se temessem o risco de perder o chão, de
despencar em um vazio cultural caso não reprimam uma liberdade excessiva e não protejam
a “essência”, a “raiz”, a “tradição”. De acordo com Woodward (2006) e Stuart Hall (2006a), e
como sugerem os discursos dos alunos, o ideal de essência e as formas como se inter-relaciona à
história (tradição) e à biologia (raça) traz um dilema: assim como a ideologia da “essência” pode
funcionar como cinto de segurança que ampara contra as angústias que decorrem da falta de
meta-narrativas, pode, também, em contra partida, se tornar um estigma e, consequentemente,
uma prisão. Como afirma Maffesoli (2001, p. 103), esta é a “dialética sem fim da necessidade de
segurança e do desejo de desligamento. Ligação conflituosa entre o necessário sedentarismo e
a pulsão do outro lugar que, pontualmente, atormenta o corpo social”.
Lilás, nota a presença desta dialética. Segundo as palavras da aluna:
Eu acho que a gente é duo, a gente tem momentos tradicionalistas e tem momentos
inovadores. Inovadores no sentindo assim, pega do outro pra a nossa vida. Então a
gente faz coisas que o outro faz que a gente acha que é bacana e traz pra a nossa
vida. E a gente tem momentos que é tradicional.

Para Canclini (2005, p.66), é o equilíbrio desta dialética que anseia a grande maioria dos
indivíduos. O que lhes interessa de fato não é isolar-se fortificando muros em volta de “campos
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sociais alternativos”, mas serem incluídos sem abdicarem totalmente de sua diferença cultural,
nem condenarem a si próprios à desigualdade econômica. É isso que Canclini define como
“cidadãos em sentido intercultural”.
Para tanto, este equilíbrio exige a subversão de uma ação política intrinsecamente relacionada à
construção de identidades solidificadas. A consciência nômade, como nos explica Rosi Braidotti
(2006), redefine a ação política na medida em que esclarece que “para fazer escolhas deliberadas
ou para tomar decisões críticas não se deve estabelecer uma visão substantiva do sujeito”
(p.76). Como o objetivo de uma educação da cultura visual é promover “um olhar transgressor”
(CUNHA, 2010, p.156), uma visão crítica e responsável (MARTINS, 2006), poderíamos supor
então que parte de nossa ação deve ser guiada contra qualquer concepção fixa e essencialista
de identidade. Além disso, o nomadismo, ao apontar para a constituição fraturada do sujeito,
também revela nossa capacidade e conveniência de estabelecermos sempre múltiplas conexões,
aproveitando-nos de contatos que vão além de um único marcador identitário, seja este a
nação, a raça, o gênero, a classe, a sexualidade, a religião ou qualquer outro.

4.2.3 A gestão da distância: a ideia de respeito sob questionamento
A partir das interpretações das imagens do VT Birdman foi possível concluir que apesar de
entenderem as relações de diálogo intercultural como positivas, pelo aprendizado que
promovem, alguns alunos mantém certas ressalvas quanto à intensidade das conseqüências
desta experiência. Neste momento, desejo discutir certas sugestões acerca da importância da
gestão das distâncias entre os diferentes, considerações expressas através de discursos cujo
termo “respeito” é a palavra de ordem.
Considerando todas as entrevistas, somente Lilás não julgou como problemático discutir a
diferença cultural. Segundo suas palavras, “se você fosse trabalhar a diferença cultural na época de
Hitler isso seria um problema. Eu acho que hoje as coisas são mais tranqüilas, mais de boa (né?). Por que
é muito engraçado, tem a globalização, então, você sabe que tem essas diferenças”. Semprini (1999)
identifica o trauma do genocídio judeu como o momento em que “o respeito e a valorização da
diferença tornaram-se dimensões estruturadoras da cultura política [ocidental], como antídoto
contra a eventualidade de um retorno à barbárie” (p.158). Apesar disso, é conveniente manter
em perspectiva o fato de que esta tendência não é abraçada por todos e, quando é, nem sempre
da mesma forma. Independente do valor conferido à diferença isso não significa que não circule
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a sua volta uma série infindável de embates em toda e qualquer sociedade. Não é a toa que os
demais alunos compreendem a diferença cultural como foco/fonte de conflitos sérios, fora e
dentro das salas de aula, na faculdade e, especialmente, nas aulas do ensino médio.
Dentre os outros cinco alunos entrevistados, a defesa do respeito como postura central surgiu
nas falas de quatro - Carmim, Rosa, Violeta e Marinho - durante as entrevistas individuais
a partir de reflexões acerca dos conflitos que eles notam nos temas religião19 e sexualidade
(homossexualidade).

4.2.3.1 A ideia de respeito surge nas falas dos alunos
Para Carmim, a cada dia que passa se torna mais complicado discutir esses tópicos (religião e
sexualidade) “principalmente no âmbito escolar”. Após citar o exemplo que observara na escola em
que trabalha – um aluno que por ter trejeitos femininos foi “excluído” e era “motivo de riso para os
colegas” – Carmim declarou: “São diferenças que eu acho difícil de trabalhar. Por que o professor às
vezes... É difícil deixar a questão da religião hoje. E eu acho difícil. São duas coisas que eu acho.”
Para os professores, qualquer debate referente a este tipo de preconceito é conflituoso devido à
existência de códigos de conduta e repressão sexual que se fundamentam em uma moral religiosa.
Estes códigos reprimem os sentimentos de alunos que assumem a homossexualidade. Carmim
acredita que o peso da moral evangélica é a principal fonte de conflitos em sua escola. Ela diz: “Com
essa questão da religião dentro, eu acho que hoje está muito difícil a gente trabalhar a diferença por
causa dessa religião aí que está dominando, os evangélicos aí”.Em relação à pergunta se os próprios
alunos vêem a religião como empecilho para diálogos acerca de sexualidade, ela afirmou que não,
acredita que a fonte das dificuldades é a interferência dos pais dos alunos. Em resposta à pergunta
acerca da forma como as diretoras das escolas agem em relação a essa polêmica, Carmim explicou
que isso depende, primordialmente, do fato da escola ser religiosa ou não.
Marinho, que assume ser homossexual, também expôs durante a entrevista individual as
dificuldades que enfrenta ao lidar com evangélicos. Assim como Carmim, ele identifica as
religiões de corrente evangélica como as principais promotoras desses embates. Marinho
revelou, inclusive, o preconceito de uma colega de classe, no curso de Licenciatura em Artes
Visuais, que é evangélica. O principal problema, neste caso, eram as constantes abordagens
dessa colega que acreditava estar fazendo um bem, acreditava que poderia salvá-lo. Em outro
momento, quando perguntado sobre o motivo do tema da sexualidade não ser abordado nas
salas de aula, ele disse:
Faço questão de sublinhar que estes temas foram suscitados, trazidos à discussão, livremente pelos alunos sem nenhuma
provocação direta da minha parte. Logicamente, quis incluí-los nesta dissertação não apenas pela importância teórica, mas
também por me instigar pessoalmente, o que se pode supor uma vez que já me declarei ateu.
19
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É uma mistura, viu? Por que igual aqui, uma escola que tem muitos professores,
tem professor católico, evangélico, professor de outras religiões, não é? E tem
professores... Eu trabalho com muitos professores que são homossexuais também,
mas todos têm que ficar calados por que além deles pode ter uma chefe maior que
é uma diretora, que é evangélica.

Em decorrência deste receio, segundo Marinho, quando este assunto surge na sala de aula,
quando um aluno homossexual sofre preconceito, o professor com medo de perder seu emprego
“não vai poder levantar uma bandeira para defender este aluno”. Fica claro, assim, que quando um
grupo é simbolicamente marcado ou estigmatizado, isso fatalmente produz conseqüências, pois,
o aluno/professor que é excluído socialmente, terá desvantagens materiais (WOODWARD,
2006, p. 14). Analisando este contexto problemático de medo e ofensa, Marinho ressalta que o
respeito é crucial, é fundamental, porque “ninguém vive sob a regra de ninguém. Porque o indivíduo
tem de ser mais do que livre para poder ser o que é”. Igualmente, Carmim frisou a necessidade de
respeitar o que definiu como a “opção de cada um”.
Rosa trouxe, igualmente, a religião ao debate para explicitar a razão porque não trabalha diferença
cultural em sala de aula. Explicou que a diferença cultural é abordada, mas não com a importância
devida. Deu como exemplo a polêmica propiciada pela novela “Caminho das índias”.
Nossa! Foi um rebuliço. Eu ouvi cada relato. “Nossa! Esse trem é do demônio. A
música é do demônio. Olhem lá, vocês tem de ver a letra, vão à internet.” (...) É a
música da abertura. Enviaram um monte de e-mail pra mim falando: “Olha a letra!
Isso é coisa do capeta”.

Após este depoimento, me senti instigado a perguntar se ela se sentiria a vontade, enquanto
professora, para trabalhar com os alunos o exemplo que acabara de dar. Ela então respondeu:
Se eu levasse... É porque aí entra toda essa questão da religião. Dessa questão de
que não é permitido, de que é pecado. Aí, teve aquela música do Caetano “é proibido
proibir” (né?). Mas, assim... Tinha de conversar com eles mais tranquilos. Por que é o
que eles acham. (...) Mas é complicado, por que quando fala que é do demônio todo
mundo tem medo. Tudo quanto é culpa que tem do mal é do demônio. Acho que ele
está até cansado, o capeta (sorrisos). Nossa! Tudo de mal é ele.

Embora considere religião um assunto delicado, difícil de abordar nas escolas de Goiânia, Rosa
afirmou que não o desconsideraria. Comentei sobre a obrigatoriedade do conteúdo “cultura
africana”20 na educação básica e questionei como ela compreendia a possibilidade de trabalhar
com alguma imagem/fotografia21 de rituais do candomblé. Após um momento de pausa e
reflexão, ela afirmou que trabalharia com o tema, mas que daria “pano pra manga”, ainda mais
por ser “candomblé, terreiro”, uma religião que é vista com temor por muitas pessoas com as quais

20

A Lei 10.639/2003 institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana na Educação Básica.

Nossa escolha por este tipo de imagem se deu em decorrência da aluna ter relevado anteriormente um interesse por
trabalhar com imagens fotográficas.
21

Imagem publicitária, diferença cultural e educação da cultura visual | 85

convive. Segundo Rosa, este temor também seria um problema caso a religião fosse espírita.
Ela disse: “Igual espírita (né?) O pessoal morre de medo... pelo menos com aqueles que eu convivo...
falam: ‘Não! Povo espírita, não. Isso não é de Deus, não! Nossa! Negócio de reencarnação!”.
É imperativo sublinhar o aumento significativo da discriminação e da exclusão provocadas por conflitos
como estes entre diferenças culturais ligadas a crenças religiosas. Este alerta vem provocando críticas
a um tipo de multiculturalimo focalizado exclusivamente no racismo biológico que, absurdamente,
ignora os choques culturais religiosos (HALL, 2006a). Em decorrência desta omissão à questão
religiosa, surge a suspeita de que existe um tabu nesse questionamento.
Como sugere o depoimento de Rosa, discutir religião envolve um tipo de receio. Por esta
razão, pensando uma forma de trabalhar a diferença cultural entre religiões, Rosa entende o
respeito como uma postura fundamental. Ela expôs o seguinte argumento: “Eu não vou mudar a
cabeça do aluno. Eu tenho que respeitar. Se ele acha que é... Eu poderia até conversar com ele, tentar
argumentar, mas... se mudasse...” – disse com um ar de incredulidade!
O ‘respeito’ surge no relato de Violeta com o mesmo tom de descrença em relação à
possibilidade de promover maior compreensão da diferença cultural. Embora não faça relações
com religiosidade, assim como fizeram Marinho e Carmim, Violeta mencionou o preconceito
contra alunos homossexuais quando questionada sobre suas percepções em relação a diferença
cultural. Ela salientou que é difícil trabalhar este tema em sala de aula porque “numa turma que
tem cinqüenta alunos e um é homossexual, só um vai entender do homossexualismo” e, por isso,
considera que a “questão do respeito” é, talvez, a abordagem mais adequada.
Vale ressaltar que, ao trazer para as entrevistas individuais os exemplos de conflitos culturais
descritos acima, os alunos já defendiam o respeito como postura básica e imprescindível.
Como revela Silva (2006), hoje, a posição pedagógica recomendada é a postura do respeito.
Entretanto, o autor questiona-se: “Mas será que as questões da identidade e da diferença se
esgotam nessa posição liberal? E, sobretudo: essa perspectiva é suficiente para servir de base
para uma pedagogia crítica e questionadora?” (2006, p. 73). Buscando compreender melhor
como os alunos consideram que o respeito pode promover aprendizagem, tentei aprofundar
este problema nos grupos focais. A intenção era averiguar como os alunos se posicionam em
relação à contradição entre esta abordagem e a do diálogo inter-cultural por eles advogada
durante a interpretação do VT Birdman.
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4.2.3.2 Questionando a noção de respeito e seu valor pedagógico
Para minha surpresa, o tema “respeito” acabou surgindo durante a primeira entrevista focal,
antes do momento previsto, a partir do questionamento sobre os motivos que justificariam o
valor da diferença cultural. Em decorrência, pude concluir que para os alunos estas questões
eram fundamentalmente a mesma. Por esta razão, faço este debate em um único bloco.
Historicamente, os seres humanos tem revelado que a diferença pode ser entendida de formas
até antagônicas, tanto por um viés negativo, quando a ignoramos, marginalizamos ou até
mesmo tentamos expurgá-la, quanto por um viés positivo, quando a celebramos como fonte
de diversidade, hibridismo e enriquecimento. Embora sejam muitas as respostas, de forma
alguma elas são obvias. Daí a importância das questões propostas por Semprini (1999, p.11):
“Como se pode tratar da diferença? Qual é seu lugar dentro de um sistema social? A diferença
é um fato de enriquecimento ou, ao contrário, empobrecimento? Um trunfo ou uma ameaça?”
Durante as dinâmicas dos grupos focais, embora já estivesse ciente de que os alunos conferem
valor positivo à diferença cultural, interessava ter mais clareza sobre as suas justificativas para
essa valorização. Questionada, Lilás respondeu de maneira rápida e simples: “Para demonstrar a
individualidade de cada um!”. Com a mesma prontidão, Violeta afirmou: “Para se obter respeito!”.
Em seguida, ela explicou seu posicionamento utilizando o exemplo da religião:
Eu acho que o tema religião é um tema difícil de ser trabalhado. Mas dentro da
religião, como cada pessoa tem a sua, a gente tem de trabalhar dentro da religião o
respeito e o respeito pelo próximo por ele optar por aquela religião. Acho que a gente
pode discutir sim, para o aluno conhecer (né?) e utilizar bem a questão do respeito.

Quais os valores em jogo nessas respostas? Anteriormente dialoguei com vários autores que
apontam para as praticas de mestiçagem, hibridização ou tradução cultural como possibilidade
de nos tornarmos menos fundamentalistas, mais flexíveis, num mundo em que aprender a se
adaptar a mudanças constantes é imperativo. É sobre isso que falam Lilás e Violeta? Vejamos,
então, o posicionamento de Marinho e Rosa.
Quando perguntado acerca da importância das diferenças, Marinho disse: “É porque todo
mundo é diferente! É uma coisa tão boba para responder, (né)?” Percebe-se que, para este aluno,
a diferença não é uma escolha, ela fatalmente ocorre. Quanto ao respeito, Marinho explicou
sua noção de valor com as seguintes palavras: “Por que o respeito...é,... ele limita o seu espaço, pra
você saber até onde você pode ir e não fazer com que você ultrapasse o espaço do outro e vice-versa.”
De modo bastante semelhante, Rosa explicita que o respeito serve “para não chegar a ofender
o outro”, para “você ter cautela em relação a isso, para você respeitar o modo de vida do outro, o que
ele quer para a vida dele”.
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Ainda durante as entrevistas individuais, tanto Rosa quanto Violeta definiram a “questão
do respeito” como uma maneira de trabalhar o tema, visto que ambas viam com descrença
a possibilidade de alunos preconceituosos mudarem seu modo de pensar, ou seja, tentarem
entender o ‘outro’. Assim, pode-se deduzir que o valor em jogo não é, primordialmente, o
aprendizado a partir do contato com a diferença, mas a liberdade individual. Por esta razão,
Lilás e Violeta justificam sua posição sobre a importância da diferença definindo-a como uma
maneira “para demonstrar a individualidade” e “para se obter respeito”.
De modo geral, para os alunos, é o outro quem decide o que quer para sua vida e o que ele
decide em grande medida não convém a mais ninguém. Para eles, esta liberdade é fundamental.
Marinho deixou isso claro na entrevista individual: “o indivíduo tem de ser mais do que livre para
poder ser o que é.” Há aqui uma clara influência da distinção liberal entre espaço público e privado,
segundo a qual questões privadas não estariam abertas a julgamento. Em princípio, esta visão
individualista mantém as pessoas separadas e, em conseqüência, elas temem a proximidade do
‘outro’ como um risco ou ameaça. Por isso, Rosa usa a expressão “cautela”.
Faço algumas ressalvas em relação a essa herança liberal latente nessa postura de respeito.
Refiro-me à suposição de um indivíduo livre, ciente da sua autonomia, de racionalidade e autoconsciência. Conceituado dessa forma, o indivíduo renega o fato de que somos formados a
partir de nossas inter-relações sociais. Em capítulo anterior, por meio das noções de sujeito
sociológico e pós-moderno de Stuart Hall (2003), constatamos que somos sujeitos coletivos.
Da mesmo forma, Semprini reforça que (1999, p.102):
A percepção que um indivíduo tem de si mesmo e de sua individualidade
depende de estruturas cognitivas, esquemas corporais, afinidades comuns e
outras qualificações inscritas num quadro que emerge somente no decurso de
interações com os membros de seu grupo de pertença e dos outros grupos
sociais. Em outros termos, a própria capacidade de um indivíduo de se pensar
como indivíduo e definir as qualificações desta individualidade é amplamente
determinada por suas interações e experiências sociais.

Assim, fica claro que as escolhas dos sujeitos, longe de serem simples registros de liberdade
individual, estão intrinsecamente ligadas às estruturas de poder que marcam o contexto cultural
da sociedade na qual se inserem. Alinhado a este argumento, Hall (2006a, p.77) afirma que “a
vida individual significativa está sempre incrustrada em contextos culturais e é somente dentro
destes que suas ‘escolhas livres’ fazem sentido”.
Em decorrência destas reflexões, surge, então, a necessidade de questionarmos a concepção
liberal que se fundamenta no princípio de “neutralidade” do Estado como garantia da autonomia
pessoal e a liberdade do indivíduo para buscar sua própria noção de bem e mal, desde que isso
seja feito no domínio privado. Ocorre que, tanto a neutralidade de uma esfera pública quanto
a sua separação de uma esfera privada, tornam-se, então, inconcebíveis.
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O liberalismo hoje não é “a cultura além das culturas”, mas a cultura que
prevaleceu: aquele particularismo que se universalizou com êxito e se tornou
hegemônico em todo o globo. Seu triunfo ao praticamente estabelecer os
limites do domínio “da política” não foi, em retrospecto, o resultado de uma
desinteressada conversão em massa à Regra da Razão Universal, mas algo
mais próximo a um tipo de “jogo” de poder-conhecimento mais mundano e
foucaultiano (HALL, 2006a, p. 73).

Desse modo, é possível observar uma operação para encobrir nossas relações de poder desiguais
tanto ao que convém à neutralidade do espaço público, quanto à sua separação do espaço
privado e à liberdade dos indivíduos. Silva (2006) defende que o foco seja dirigido justamente
para estas relações de poder até agora ocultadas pela pedagogia do respeito e/ou tolerância.
Embora note que os temas identidade e diferença estão sendo aceitos como legítimas questões
de conhecimento pelos currículos oficiais, o autor chama atenção para o fato de que, soterrada
por uma simplória admissão da existência da diversidade, fez-se ausente uma teoria sobre a
produção social da identidade e da diferença. Para o autor, falta explicar como identidade e
diferença são ativamente produzidas.
A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que sua
definição - discursiva e linguística - está sujeita a vetores de força, a relações
de poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não
convivem harmoniosamente, lado a lado, em campo sem hierarquias; elas são
disputadas (SILVA, 2006, p. 80).

Em decorrência desta tomada de consciência, Silva sugere que aproveitemos as contribuições
da teoria cultural recente, em especial aquela com herança pós-estruturalista, para que
possamos tratar identidade e diferença “como processos de produção social, como processos
que envolvem relações de poder” (p.96), “como questões de política” (p.99).
Dos alunos colaboradores, apenas Oliva fez críticas à postura do respeito. Ela disse:
...falando sobre respeito, às vezes a gente fala, por exemplo, “eu não gosto de
negro, mas eu respeito. Eu não gosto de gay, mas eu respeito”, entendeu? (...)Eu
acho que tem que ser mais uma questão de aceitação, porque respeito é desse
jeito: “Não, eu não tenho nada contra. Desde que ele não chegue perto de mim”.
[Marinho – (sorri) Han ram...].

Para Oliva, o respeito seria em grande medida uma gestão da distância entre aqueles que não
tem interesse no contato com o ‘outro’. Sua análise revela questões que não costumam ser
friamente encaradas. É possível reparar, tomando sua posição como referência, uma carga de
hipocrisia nos discursos sobre respeito. Oliva é explícita ao descrever como entende o discurso
do respeito: “Não, eu não tenho nada contra. Desde que ele não chegue perto de mim”. Considerando
a impossibilidade de negociação, devido à inexistência de interesse no contato, pois como ela
reafirma, de fato “eu não gosto” do outro, a única saída seria uma distância que nos separe, ou,
possivelmente, a distância que fundamenta a separação entre esfera pública e privada.
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De acordo com Shohat e Stam (2006, p. 474), “a noção de relativização mútua e recíproca, a
ideia de que as diversas culturas deveriam perceber as limitações de suas próprias perspectivas
sociais e culturais” deve ser central para toda pedagogia multicultural. A pergunta que se faz
premente é: nestes moldes liberais o respeito de alguma forma se ampara nesta consciência
de relativização mútua? Assim, fica evidente que, para os indivíduos, o que pauta a postura de
respeito é a ideologia da liberdade individual, a liberdade que o outro tem para escolher o que
quiser para sua vida, o que pode até ser execrável, a única condição é que a distância entre nós
seja tamanha que possamos viver sem nenhum contato. O risco que este tipo de pedagogia
apresenta é: ao mesmo tempo em que a liberdade e a separação são tratadas como passo
para respeitar as culturas, essa relação “acaba paralisando-as e isolando-as umas das outras,
desconsiderando seus movimentos e dinâmicas, resultante, muitas vezes do contato entre elas”
(TEIXEIRA, 2006, p.15)
Para Oliva, mais do que “respeito” ou “tolerância”, o importante é a vivência. “Respeitar é deixar
distante. É vivenciar. Você tem que vivenciar a experiência.” – conclui. Enquanto gerenciamento da
distância, se o respeito tem alguma vantagem para a diminuição dos conflitos, em contraposição
Oliva alerta para outro problema, o risco de promover uma distância que impossibilite
pensar a diferença. Para ela, “vivenciar a experiência” do contato pode ser a melhor forma de
promover essa aprendizagem. Com uma percepção consonante, utilizando-se estrategicamente
da linguagem liberal, Semprini afirma que “a experiência da diferença coloca à disposição do
indivíduo uma variedade de opções significativas para que ele possa diante delas fazer uma
livre escolha” (1999, p. 104). Assim, quanto maior nossa compreensão sobre o modo como
esses repertórios culturais medeiam nossas percepções do mundo – como obra humana, como
construções sociais sujeitas a relações desiguais de força e não simplesmente revelações ou
essências inocentes – maiores nossas possibilidades de nos tornarmos mais flexíveis e menos
reféns desses fundamentalismos. Apresentei no início desta discussão, o depoimento de Oliva
ao declarar

que, no Brasil, estava se tornando “mais maleável” para lidar com a diferença. Essa

experiência corrobora de maneira significativa com seus argumentos.
Nos diálogos relativos às imagens do VT publicitário Birdman, identificamos com os alunos que
colaboraram com a pesquisa uma série de temas polêmicos que cercam a diferença cultural. O
valor do diálogo intercultural em contraposição à postura do respeito e da distância entre as
diferenças, posição pedagógica mais difundida, são alguns desses temas. Ao final deste tópico,
assumo que é preciso um maior aprofundamento na análise do valor pedagógico do respeito. É
necessário colocá-lo em dúvida, não aceitá-lo de saída, inocentemente, sem algumas ressalvas,
caso almejemos realmente aprofundar o debate acerca das relações de poder envolvidas na

Imagem publicitária, diferença cultural e educação da cultura visual | 90

produção social da identidade, da diferença e do valor do diálogo inter-cultural. Afinal, devemos
nos perguntar: de que serve aos alunos a política liberal do respeito? Se a postura do respeito
envolve valores, do que abdicamos quando nos limitamos a ela?

4.2.4 Birdman e a experiência cultural transformada
em espetáculo: mudando a aparência
Durante a primeira parte do capítulo, quando analisei a interpretação dos(as) alunos(as) a
respeito do VT Birdman, observei que, de forma geral, eles o interpretam como momentos de
diálogo, de relação entre culturas através dos quais se promovem aprendizados. A contrapelo
desta linha de interpretação, neste tópico, quero discutir as opiniões de duas alunas que
apontaram para a possibilidade de que a diferença em questão no comercial não tem como
foco uma experiência intercultural, mas, apenas uma transformação de aparências.
Oliva, por exemplo, deu 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. (...) Aí 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. Carmim22, vê o comercial como uma metáfora para a forma como o jovem de hoje
brinca com o corpo experimentando modas. Ela disse:
Essa propaganda vem falar justamente daquilo que eu tava falando: essa questão
do corpo, da moda, né? Essa relação da brincadeira. (...) Eu identifiquei 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?

Para melhor compreender esses posicionamentos, proponho na sessão abaixo (4.2.4.1), antes
de retomar a discussão sobre as opiniões dessas alunas, uma reflexão sobre o modo como
os jovens se valem das imagens para marcar suas diferenças e o uso que, em contrapartida, o
mercado faz da representação desses jovens. Creio que esta reflexão pode ajudar na discussão
que encaminho a seguir (sessão 4.2.4.2): 1) a crítica de Olívia sobre a forma como VT Birdman

22

Vale a pena lembrar que Carmim atua também como cabelereira, o que pode indicar um porquê para este seu olhar.
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tentaria representar a diferença de um modo estereotipado e um diálogo intercultural sem
conflitos e, 2) as consequências destas imagens sobre o modo como entendemos a relação com
a diferença a partir das falas de Carmim.

4.2.4.1 Culturas juvenis e o mercado das aparências:
bricolagens e contra-bricolagens
Considerando a relação apontada por Oliva e Carmim entre jovens e a diferença como moda,
estilo ou aparência, proponho uma discussão sobre 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 prática de criação de culturas juvenis 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
bricolagem 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 apropriação de
mercadorias na construção de estilos juvenis. Por exemplo, muitas 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 comercial, é o uso do corte de cabelo
moicano típico da tribo indígena, usado para expressar sua identidade combativa contra um
sistema opressor. Já as roupas largas e folgadas utilizadas pelos adeptos do hip-hop originaramse nos EUA quando os filhos mais novos de uma família passavam a usar as roupas dos irmãos
mais velhos mortos em guerras. Gradativamente, com o passar do tempo, usar o colar de
identificação do irmão soldado e suas roupas, mesmo que fossem extremamente largas, tornouse 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.
Estes elementos visuais estão presentes no VT, mas é possível afirmar que seu potencial de
protesto e questionamento permanece quando apropriado 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, se insere em uma tendência maior que
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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
sentidos/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
e teriam até disseminado uma cultura consumista (POTTER e HEATH, 2005). Ainda assim,
conclui-se da análise desse processo de bricolagem pelos grupos juvenis, por um lado, e de
contra-bricolagem pelo sistema capitalista, por outro, que há sim 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
possível 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 (2006a, p.57), influenciando a contragosto a formação de grupos subalternos e
tendências emergentes que, de maneira geral, escapam ao controle do sistema. Formações que
o “sistema capitalista” não pode simplesmente ignorar, 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” (idem).
Segundo Martin-Barbero (2006), para a mídia e as empresas transnacionais “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,
A televisão desenvolverá ao máximo a tendência à reabsorção das diferenças.
E falo de absorção porque é esta sua forma de negá-las: exibindo-as livre de
tudo aquilo que as impregna de conflitividade (...) Ao conectar o espetáculo
com cotidianidade, o modelo hegemônico de televisão imbrica em seu próprio
modo de operação um dispositivo paradoxal 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
“distantes”, os mais distantes no espaço e no tempo , se parecem muito conosco;
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e um distanciamento ou exorcisação que converte o outro na estranheza mais
radical e absoluta, 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 meu).

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, haveria em Birdman 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 representados? A diferença em suas imagens
estaria, de certa forma, simplificada, generalizada, resumida à uma lógica da aparência?

4.2.4.2 Diferenças, espetáculo e consumo: representação da diferença
e do diálogo intercultural e as consequências dessas imagens
De certa forma, poder-se-ia afirmar que neste VT a diferença cultural é convertida em aparência,
domada pela lógica do espetáculo. “O espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação de
toda vida humana – isto é, social – como simples aparência” (DEBORD, 1997, 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 a excitar
novos sentidos independentes da história cultural e material que levou à sua construção.
Considerando esta possibilidade de interpretação, parece-nos bastante instigante questionar a
transformação sofrida pelo personagem “homem-pássaro”, um tipo de hibridismo epidérmico,
como propõe Oliva. Seria possível afirmar que ele se transformou culturalmente ou apenas
mudou sua aparência?
Contra a interpretação de que estaria havendo uma relação cultural de aprendizagem, um
diálogo profundo e provocador de transformações culturais, Olivia aponta para a constância
no comportamento do personagem principal. Agindo sempre da mesma forma, parece não
estar mudando internamente, apenas externamente. Além disso, questiona a facilidade com que
este personagem aceita a diferença do outro. “Ele aceita muito fácil” – ela critica. Esta crítica é
importante do ponto de vista educacional para ressaltar que um diálogo intercultural não é uma
mera justaposição de formas e figuras diferentes, “não é a mescla pura e simples de expressões
culturais de diversas origens ou proveniências” (ANDRÉ, 2006, p. 29), “não são simplesmente
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operações de adição, mas um espaço de choque e troca entre elementos culturais” (SHOHAT
e STAM, 2006, p. 438). Em contraposição ao enredo de Birdman, Oliva descreve dessa forma a
sua própria 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.

Ao falar de perdas, ela aponta justamente para a dificuldade de questionar modos de pensar e
agir até então naturalizados. De forma bastante semelhante, o filósofo João Maria André (2006)
argumenta 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
desapropriação, 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, ressalta-se a importância de pensarmos criticamente
esses contatos sem choques, assim como Oliva interpreta o VT.
Por outro lado, enquanto Oliva construiu, a seu modo, uma crítica sobre a forma como a
diferença e o diálogo cultural são exibidos, para ela sem história, sem conflito, Carmim
preocupou-se com as conseqüências da influência dessas imagens sobre os jovens. Estaríamos
sendo influenciados para acreditar que uma relação plena com o outro pode se dar apenas pelo
consumo, pela aparência? – é a sua preocupação. 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 de Carmim. Quanto ao slogan “Viva as diferenças”, ela diz o seguinte:
Na verdade ela [a publicidade] 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 aí 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 Carmim, aos jovens é ensinado que a forma primordial de vivenciar o outro sempre
envolve a lógica da inclusão ou exclusão, condicionada à aparência que você constrói por meio
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do consumo. Segundo suas próprias palavras: “falam da questão do multiculturalismo hoje, mas
isso é tão difícil, sabe? Eu percebo 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 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 massas
dirigem-se permanentemente a um sujeito que deve ser “todo mundo” e
não é particularmente ninguém; se a imagem capaz de convocar a multidão 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 sociedade do espetáculo; se, finalmente,
a eficácia dessas experiências depende 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) (grifo meu).

Esse vazio da experiência cultural dos personagens do VT, ao qual se refere Oliva, Kehl (2004)
situa na esteira das imagens generalizantes da TV. Considerando o fato de que a mídia colonizou a
esfera pública, a autora defende que as identidades, assim como as experiências intersubjetivas,
também seguiram 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 excluídos, seria, para alguns
indivíduos, ‘a’ forma, talvez, a única imaginável, de se sentirem multiculturalistas. Esse tipo de
mentalidade está em consonância com a centralidade pós-moderna da figura do consumidor,
como Canclini (2006a) explica.
Durante este capítulo discuti uma série de rotas de interpretações abertas pelos colaboradores
desta pesquisa, Marinho, Lilás, Oliva, Violeta, Carmim e Rosa, estes seis alunos da Licenciatura
em Artes Visuais FAV/UFG. O finalizo intrigado com esta perspectiva que aponta para espetáculo
e consumo em nossa relação com a diferença, assim como com o papel pedagógico do respeito.
Por isso mesmo quero terminar esta dissertação não com uma conclusão, mas com algumas
considerações e também perspectivas.

Considerações e perspectivas.
A hora da despedida é também encontro

“Essas coisas que parecem não ter beleza nenhuma –
é simplesmente porque não houve nunca quem
lhes desse ao menos um segundo olhar!”
Mario Quintana

Birdman, como qualquer outra imagem, promoverá sempre experiências do olhar marcadas por
singularidades, a depender de quem o vê e de quando o vê. Durante as dinâmicas das entrevistas
individuais e dos grupos focais efetuadas com a colaboração de alunos do Curso de Licenciatura
em Artes Visuais da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG)
pude constatar relances desta potência. Relances expressos em declarações encharcadas de
histórias de vida. Vislumbrava a cada entrevista um novo Birdman especialmente entrelaçado a
novas referências, construído em discursos costurados por outras linhas de pensamento que
me fizeram pensar este VT ao mesmo tempo em que se tornava possível conhecer um pouco
mais de cada aluno.
A riqueza da pluralidade de significados sobre diferença cultural suscitada pela narrativa visual
desse VT, não surge de suas imagens, mas reflete a complexidade que envolve as vidas dos
alunos, o âmbito teórico, político e educacional do mundo que as contextualiza. Em decorrência,
podemos inferir que muitas outras interpretações seriam ainda possíveis para as imagens deste
VT. Outras interpretações poderiam trazer novas maneiras de abordar a ideia de diferença
cultural. Por esta razão, tento imaginar que outras interpretações seriam possíveis. Que outras
aprendizagens suas imagens poderiam promover?
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Para mim, particularmente, foi bastante instigante discutir e refletir sobre as interpretações
dos alunos que não viam um diálogo intercultural no VT, mas apenas uma transformação de
aparências. Foi importante observar o modo como Birdman serviu para suscitar questionamentos
a respeito do modo como a diferença e o diálogo são representados nesta narrativa publicitária.
Essa diferença que não provoca conflitos e com a qual se lida através da transformação da
aparência suscitou nos alunos uma preocupação com o modo como a sociedade ensina os
jovens a lidar com a alteridade – simplesmente através da inclusão ou exclusão promovida pela
adoção de uma aparência, uma moda. O diálogo entre os jovens, assim, estaria intrinsecamente
mediado pelo consumo.
Deste ponto de vasão interpretativo aberto pelos alunos, outras interpretações podem
surgir. Considerando as ricas contribuições partilhadas pelos colaboradores, cheguei mesmo a
vislumbrar também 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 personagens se resumiriam a suportes vazios para
superfícies consumíveis.
É obvio que este é um tema que mereceria discussão e análise específicos para ganhar amplitude
e mais profundidade. Mesmo assim, no caso desta investigação, permite ressaltar o quão
problemática é a posição de que, para utilizar tais imagens na sala de aula, seria necessário
expurgar seu caráter comercial. Isto porque este viés dado pelos alunos colaboradores só
poderia ser contemplado em sala de aula se o professor aceitasse discutir os modos como a
imagem publicitária se insere na vida da cultura contemporânea. Ou seja, uma utilização da
imagem publicitária que não se justifica apenas pela falta de outras imagens, “mais legítimas”,
que não se dá como um suporte descontextualizado, mas como artefato cultural capaz de
estimular profundos debates sobre a nossa sociedade e seus valores.
Por outro lado, ao sugerir um posicionamento quanto ao uso da imagem publicitária que não
pressuponha uma assepsia de seu caráter comercial, reconheço outro risco, o de nos limitarmos
a revelar uma superestrutura capitalista governando tudo na imagem publicitária. Esta tendência
pode ser observada na seguinte provocação feita por Sturken e Cartwright (2001, p. 276) e
descrita na introdução desta dissertação: “Uma declaração política tem alguma força quando é
parte integral de uma campanha para vender um produto?”. Creio que um pensamento crítico
deve permitir-se ir além de simplesmente constatar os interesses comerciais nas imagens
publicitárias. É evidente que juntas estas são em grande medida um discurso enaltecedor da
sociedade do consumo, contudo, é possível discutir por meio destas muito mais do que isso.
Talvez seja necessário lembrar que elas também concorrem umas contra as outras com o
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objetivo de persuadir os consumidores e, por isso, como diz Kellner (2001), obrigatoriamente
precisam ecoar as questões sociais que envolvem estas pessoas e, logo, por vezes, transgredir
convenções e destacar críticas sociais progressistas. Assim, pensar Birdman apenas como mais
uma imagem orientada ao consumismo seria nada menos do que um desperdício. O mar de
imagens publicitárias não é homogêneo, existem diferenças. Crer então que o fato de servirem
para vender anularia qualquer valor para as discussões suscitadas nestas imagens é um equívoco.
Como diz Martin-Barbero (2006, p. 292), o consumo passa “decisivamente pelos usos que lhes
dão forma social e nos quais se inscrevem demandas e dispositivos de ação provenientes de
diversas competências culturais.” Aos professores interessados na educação da cultura visual,
espero que a discussão travada aqui por meio de Birdman seja um indício de que é possível
fazermos “usos” cada vez mais produtivos destas imagens, nem expurgando sua natureza
comercial, nem as resumindo a isso.
Ao final desta trajetória, sinto-me confiante, e muito feliz por isto, ao salientar e confirmar o
mérito dos colaboradores desta pesquisa em todos os vieses de análise abertos. A satisfação
deste desabafo decorre, em grande medida, de um comentário que ouvi na época em que
iniciava esta pesquisa. Segundo o(a) autor(a) do comentário, minha pesquisa serviria apenas
para confirmar que os alunos não sabem nada sobre diferença cultural e, por isso, eu, no fundo,
estava apenas me utilizando da ignorância deles para conseguir o título de mestre. Nunca esqueci
aquelas palavras. No entanto, houve um momento em que elas me abalaram e me fizeram
sentir dúvida sobre o valor da pesquisa, mas, hoje, esta insegurança está dissipada. Como fiz
questão de destacar durante a discussão sobre a pesquisa qualitativa, ambos, pesquisador e
pesquisados, se envolvem no trabalho de refletir sobre as questões problematizadas. Sete
cabeças, a minha e as dos seis alunos colaboradores, certamente pensam melhor do que uma.
Por isso, durante o capítulo de análise desta dissertação, fiz questão de trazer a tona, sempre,
as muitas posições dos colaboradores, certificando-me de deixar evidente que eles não pensam
da mesma forma e não são ignorantes. Eles questionaram a si próprios e uns aos outros a todo
instante. Doaram a mim e à investigação muito mais do que seu tempo: revelaram-me uma
grande riqueza de opiniões, posições polêmicas, críticas, mas, enfim, sempre dignas de serem
pensadas. Seja quem for que se permita ouvi-los, notará o quanto eles tem a nos ensinar.
Aproveitando este momento, também quero deixar evidente que não há interesse em privilegiar
nenhuma das interpretações dos alunos em detrimento das outras. As falas dos alunos
auxiliaram a montar uma colcha de retalhos que serviu para pensarmos muitas perguntas: O
que é cultura? Qual sua relação com o lugar? Qual sua relação com a identidade nacional? Qual
sua relação com o conceito de raça? Qual sua relação com tradição? Cultura é uma essência que
nos precede ou um fazer contínuo no qual todos tomamos parte? Qual o proveito do diálogo
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intercultural? Qual o papel da alteridade no aprendizado? Como lidar com o outro diferente
culturalmente? Devemos respeitá-lo à distância ou buscar conviver com ele e experimentar seu
modo de vida?
Dentre estes apontamentos saliento duas observações. Foi importante notar que os discursos
referentes à noção de respeito pela diferença pautavam-se mais na valorização da liberdade
individual do que na relativização cultural mútua e no aprendizado com a alteridade. Ou seja,
era a liberdade individual o valor que primordialmente justificava o respeito – todos são livres
para ser o que quiserem. Aqui, o respeito não surge pelo valor cultural da alteridade, mas pelo
direito à liberdade e à individualidade. Por isso mesmo, o respeito pelo outro poderia até se
fazer acompanhar por um desprezo pelo que lhe faz diferente.
Outra questão que surgiu durante as entrevistas com os alunos colaboradores foi a polêmica
sobre até onde deve ir o aprendizado que advém do diálogo intercultural. Posso concluir que
todos valorizam o aprendizado através do diálogo com a alteridade, contudo, alguns fazem
ressalvas. Enquanto alguns advertem sobre a vantagem de se manter sempre abertos ao diálogo,
considerando que a dimensão cultura é sempre aberta, outros defendem que este aprendizado
deve ser apenas complementar às “raízes culturais”, à “tradição”, ou seja, não se deve confrontálas, questioná-las. Neste sentido, considero útil questionar as ideologias que definem a cultura
como uma “alma”, uma essência que necessariamente deve ser protegida.
Não se trata de desconsiderar o papel político das identidades, nem tão pouco de negar o
direito ao dissenso. Seria mesmo ingenuidade acreditar no dia em que todo dialogo promoverá
um consenso. Aqui me resumo a considerar educacionalmente a importância de manter
em perspectiva uma concepção de cultura como um processo contínuo, nunca acabado e,
consequentemente, de identidade como uma performance sempre passível de assumir novas
posições, flexível para negociação diante de diferentes contextos. Do contrário, apoiaríamos
uma visão rígida de sujeito, incapaz de criar novas alianças e de interagir com o contexto atual
de constantes mudanças.
Não posso deixar de registrar que, embora tenha realizado esta pesquisa focando muitas das
discussões que tive com os alunos, fica evidente a impossibilidade de esgotar os vários temas
abertos nas entrevistas individuais e grupais. O mais honesto, é claro, é confessar a incapacidade
de exaurir essas possibilidades, de percorrer todas essas rotas.
Quero, ainda assim, destacar dois temas que espero desenvolver em futuros trabalhos. O fato
de que a maioria dos colaboradores defende que o professor não deve expor para os seus
alunos suas opiniões pessoais sobre temas em discussão, é algo que chamou minha atenção.
Será mesmo que o professor deve calar-se e resumir sua prática a mediar discussões onde
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somente os alunos manifestem sua opinião? Esta é uma das questões que emergiu durante a
discussão sobre o valor do respeito e em relação a qual, infelizmente, ainda não me debrucei.
Penso que este pode vir a ser um dos caminhos para reabrir a discussão sobre o respeito.
Outro tema que surgiu nas discussões com os colaboradores e que me interessa voltar a
campo para conseguir mais subsídios para uma futura investigação é a percepção dos alunos
sobre como a imagem publicitária funciona, como ela promove o consumismo. Pude perceber
nos discursos de alguns alunos uma certeza sobre o que definem como “o poder da imagem”
publicitária, no entanto, senti parte dos alunos, dificuldade em explicar o porquê desta força.
Teriam estas imagens algum poder subliminar? É claro que esta dificuldade não é só deles e
creio que sobre isso ainda tenho muito a pesquisar. Isso me cativa porque, afinal, se não temos
compreensão sobre como a publicidade produz ou seduz para o consumismo, como podemos
questioná-la em sala de aula?
Como já afirmei em um momento anterior, conclusões são sempre contextuais e frequentemente
propõem novas perguntas. Assim, esses desfiladeiros se convertem, também, em novos
horizontes. Felizmente!
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Apêndice I:
Roteiro das entrevistas individuais

1) Sobre o que trouxe à Licenciatura em Artes visuais e sua percepção do curso;
2) Sobre sua percepção e relação com imagens publicitárias;
3) Sobre o VT Birdman;
4) Sobre sua percepção do e relação com o tema Diferença cultural;
5) Sobre sua percepção da ideia de postura crítica1.

Com este tópico objetivava compreender o que os alunos entendiam por ser crítico, o que seria uma interpretação crítica
e como se comportaria um professor crítico. Todavia, este tópico acabou sendo deixado de fora da fase de análise dos dados
coletados nas entrevistas em decorrência da dimensão que os outros tópicos acabaram tomando.
1

Apêndice II:
Roteiro dos grupos focais

1. Sobre o uso de imagens e desenvolvimento de um senso crítico;
2. Sobre estratégias de uso de imagens publicitárias;
3. Sobre possíveis diálogos entre imagens de publicidade e de arte;
4. Sobre a possibilidade de se estudar história através de imagens publicitárias;
5. Sobre o uso de imagens de publicidade em discussões sobre diferença cultural;
6. Sobre a importância de encorajar múltiplas interpretações;
7. Sobre o valor educacional da diferença cultural;
8. Sobre a postura do respeito e seu valor pedagógico;
9. Sobre valorizar uma essência cultural ao mesmo tempo que se valoriza o apredizado que
decorre do diálogo intercultural.

Apêndice III:
Ficha técnica do VT Birdman

Título: Homem Pássaro (Birdman)
Duração: 60” e 30”
Cliente: Coca-Cola
Produto: Coca-Cola
Agência: Santo
Diretor de Criação: Maxi Anselomo/Sebastian Wilhelm
Diretor de Arte: Maxi Anselmo
Redator: Pablo Minces
Diretor de Audiovisual: Facundo Perez / Andres Salmoyraghi
Produtora: Stink
Direção: Stylewar
Produção Executiva: Daniel Bergman
Diretor de Produção: Julia Fetterman
Diretor de Fotografia: Manel Rodriguez
Pós-Produção: Suizz
Trilha Sonora: MCR
Adaptação para o Brasil:
Agência: JWT Brasil
Produtora: Digital 21
Aprovação por Coca-Cola Brasil: Walter Susini, Ricardo Fort e Cristina Adnet

