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Resumo

Esta tese investiga o modo como professores de artes visuais se relacionam pedagogicamente
com imagens de publicidade. Nove professores da Rede Municipal de Goiânia participaram
como colaboradores da pesquisa. Observações, anotações de campo e entrevistas individuais
foram os procedimentos metodológicos utilizados. Fundamentada nos Estudos Culturais e nos
princípios da Educação da Cultura Visual, esta pesquisa assume posição epistemológica que
privilegia pressupostos pós-estruturalistas. Este trabalho parte da convicção de que imagens
de publicidade são relevantes para uma Educação da Cultura Visual porque contribuem para
construir, ao mesmo tempo em que legitimam, significados que orientam modos de perceber,
estar e dialogar com o mundo. Opõe-se à prescrição de conteúdos, pois tal atitude caracteriza
uma submissão das escolas à universidade, apontando a necessidade de identificar e discutir
as práticas e aspirações pedagógicas que estes professores perseguem no seu cotidiano
docente. A Educação da Cultura Visual destaca que hoje o desafio dos professores de artes
visuais não está apenas em trabalhar com imagens além daquelas socialmente legitimadas
como arte, mas, especialmente, o modo de abordá-las pedagogicamente. A pesquisa
identifica, analisa e discute aspectos de discursos e práticas desses professores produzindo
questionamentos para uma Educação da Cultura Visual.
Palavras-chave: Ensino de artes visuais; Educação da Cultura Visual; Imagens de
publicidade

Abstract

This thesis investigates the way visual art teachers pedagogically relate to the use of
advertising images. Nine teachers in Goiania's municipal system participated as collaborators
in the research. The methodological procedures used were observations, field notes and
individual interviews. Based on Cultural Studies and principles of Visual Culture Education,
this study adopts an epistemological approach that favors poststructuralist assumptions. It
assumes that advertising images are relevant for a Visual Culture Education since they
contribute to built and at the same time legitimize meanings that guide ways of perceiving,
being and having dialogues with the world. The research opposes the prescription of content
for the reason that it characterizes school submission to the university and indicate the need to
identify and discuss the practices and aspirations that these teachers engage in their day-today teaching. Visual Culture Education highlights that today the visual arts teachers'
challenge is not just work with images apart from those that are culturally considered art, but,
especially, decide how to use them pedagogically. The research identifies, analyses, and
discusses aspects of these teachers discourses and practices being able to produce questions
for a Visual Culture Education.
Keywords: visual art education; visual culture education; advertising images.

Resumen

Esta tesis es una investigación sobre el modo respecto a cómo los profesores de las artes
visuales se relacionan pedagógicamente con imágenes publicitarias. Nueve profesores que
participan de la red municipal de Goiânia participaron de la investigación. Entrevistas
individuales son los procedimientos metodológicos utilizados. Fundamentado en Estudios
Culturales y en los principios de la educación de la Cultura Visual. Esta investigación asume
una posición epistemológica que privilegia teorías pos-estructuralistas. Parte del fundamento
de que las imágenes publicitarias son relevantes para una Educación de Cultura Visual porque
revelan, al mismo tiempo que fomentan, significados que orientan modos de percibir, estar en
dialogo con el mundo. Por eso, me opongo a prescribir contenido, práctica que caracteriza a
una presentación de las escuelas de la Universidad, de ahí la necesidad de identificar y
discutir las prácticas y aspiraciones que los docentes. La educación de la Cultura Visual,
señala que hoy en día, el desafío de los maestros de las artes visuales no pasa solo por trabajar
con imágenes más allá de las legitimadas culturalmente como arte, pero sobre todo, la manera
de abordarlos pedagógicamente. Se pretende identificar y discutir el discurso y las prácticas
de los docentes y así producir cuestionamientos a la educación de la cultura Visual.
Palabras clave: Educación de Cultura Visual; Imágenes publicitarias; Educación de las artes
visuales
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Introdução

No filme “O sorriso de Monalisa” há uma cena que me instiga. É a cena em que a
protagonista da trama, Katherine Watson, professora de artes visuais no Departamento de
História da Arte, interpretada pela atriz Julia Roberts, promove uma aula inesperada. Tudo
acontece após a professora ser publicamente criticada por uma de suas alunas. Betty Warren,
a aluna, havia publicado em um jornal da universidade ataques à posição questionadora de
Katherine sobre o casamento, considerado pela maioria das alunas como um rito sagrado, a
maior ambição de uma mulher. A réplica de Ketherine é imediata. Nós espectadores, a vemos
subir impulsivamente as escadas que levam à sala de aula. Ao chegar no anfiteatro, onde
acontecerá a aula, ela fita rapidamente as alunas que, com sua chegada, imediatamente
silenciam. Há um incômodo, uma tensão nos olhares das alunas e também no semblante da
professora. Ketherine segue até o centro do palco, entrega a uma das alunas uma caixa com
slides, põe as mãos com os dedos entrelaçados sobre a cintura e olha para suas alunas. Ela
permanece em silencio até que uma das alunas, meio assustada, levanta e, com passos
apressados, vai até o interruptor desligar a luz da sala. Ketherine pede para que o primeiro
slide seja projetado. Uma imagem surge atrás da professora sobre uma grande tela branca. É
um anúncio publicitário, todas reconhecem. Daí o choque das alunas com as palavras que
Ketherine usa para descrever a projeção. Ela diz: “arte contemporânea”. Revoltada, uma das
alunas contradiz a professora afirmando que se trata “apenas de uma propaganda”. Ketherine
pede silêncio e continua. Ela pergunta: “o que os futuros estudantes verão quando nos
estudarem?” De pronto, ela mesma responde: “Um perfil da mulher de hoje! Aí estão vocês,
senhoritas!” É apresentada uma sucessão de slides de anúncios publicitários enquanto
Ketherine ironiza o modo como os anúncios representam as mulheres. O alvo de Ketherine
não é a publicidade, não somente, ela usa os anúncios para debater especificamente o papel
que a cultura da sua época reserva às mulheres: donas de casa. Por fim, ela se vira para um
12

anúncio, um anúncio de espartilhos que diz: “você não pode escolher melhor forma de ser
livre!”. Enfurecida, Ketherine grita: “um espartilho para te fazer livre! O que isso significa?”.
Segue-se um silêncio desconcertante. Os olhos perplexos de Ketherine projetam sua dúvida.
“O que isso significa? O que isso significa?” – ela insiste... agora quase sussurrando.
Emociona-me a perplexidade com que Ketherine, de braços abertos, como quem suplica,
questiona-se sobre o significado deste anúncio tão ordinário. Identifico-me amplamente com
este estranhamento. Muitas campanhas publicitárias tem sobre mim este efeito poderoso de
enigma. Lembro-me agora de um desconcertante anúncio chamado “loverobots” da Melissa,
uma marca de calçados femininos fabricados com plástico. Não há textos além da assinatura.
É um anúncio amplamente visual. A imagem mostra uma sala escura. Ao fundo da sala há
somente um telefone fora do gancho. Por quê? – me pergunto. Em primeiro plano vejo uma
menina no colo de um homem. Ele tem “corpo” de adulto, mas é um robô. Ela tem corpo de
criança, mas o rosto é de uma boneca Barbie maquiada e adornada como uma mulher. Ele é
branco, ela tem a pele negra. Ele com o rosto virado para o corpo dela, sobrancelhas
arqueadas, como se estivesse dedicando-se a observá-la, examiná-la, descobrindo-a. Ela, com
a boca entreaberta, como se estivesse sorrindo. Não podemos saber o que ela olha, nem
mesmo se vê o que parece fitar. Talvez seu único sentido alerta seja o tato, tenho essa dúvida.
O que passa por sua mente ao ter o pequeno corpo erguido e acariciado por seis braços
robóticos não consigo entender. Ela sorri, mas, na verdade sinto uma angústia por ela.
Pergunto-me sobre o que está para além desta imagem. Afinal, em que se baseou o
publicitário que criou esta campanha? Para ser sincero, questiono, como algo tão soturno pode
persuadir alguém? Pergunto-me, ainda, porque esta imagem me incomoda tanto. Sei que
outras interpretações podem ter sido feitas, mas, me questiono sobre as pessoas que com este
anúncio tiveram uma atitude menos negativa do que eu. Quem serão? Que interpretações são
essas e, assim como a minha própria, de onde surgem? Imagino que imagens como essas
expressam de alguma forma algo sobre a sociedade em que vivemos. Porque esse tipo de
imagem faz parte do nosso dia a dia? Surgiriam em outro momento histórico? O que elas
revelam sobre nosso tempo? Será que tem algo a nos dizem sobre o tempo em que estamos
vivendo? Ou não? O que elas nos ensinam? Será que estas imagens produzem nosso tempo, a
meus amigos e a mim mesmo? Produzem modos de subjetivação? O que tudo isso significa?
“Decifra-me ou te devoro” – é o sentimento que ecoa em minha mente. E acrescentaria: estas
perguntas são realmente relevantes? Fazem sentido?
13

Figura 1 – Cena do filme “O sorriso de Monalisa” (2003) de Mike Newell

Figura 2 – Anúncio Melissa Loverobots
Fonte: < http://memoriasdemelissa.blogspot.com.br/2011/07/melissa-tenis-zig-zag-campana-melissa.html>
Acesso em: 30/02/2014
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Em meio às dúvidas sobre esta e tantas outras imagens de publicidade, encontro-me com as
provocações de autores ligados à Educação da Cultura Visual. Provocações que me fazem
refletir sobre a aula de Ketherine, uma professora de artes visuais. Afinal, que lugar tais
imagens podem vir a ter na prática pedagógica de professores de artes visuais?
Por focar na dimensão cultural das experiências visuais e no lugar da visão em formas de
sociabilização e de subjetivação, à Educação da Cultura Visual2 interessa ir também além das
representações, artefatos e experiências promovidas pelo campo das artes. Como
consequência, a Cultura Visual abre-se, então, à análise de manifestações outras da vida
cotidiana, como as experiências visuais midiatizadas. Segundo Raimundo Martins (2007, p.
33) essa inclusão “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”. Como explica Fernando Hernandez (2007,
p. 37), a Cultura Visual busca “se aproximar destes ‘lugares’ culturais, onde meninos e
meninas, sobretudo os jovens, encontram hoje muitas de suas referências para construir suas
experiências de subjetividades”.
Segundo Raimundo Martins (2007, p. 26), entre outros interesses, a Cultura Visual busca
“compreender o papel social da imagem na vida da cultura”. Esta afirmação reforça o meu
interesse em observar especificamente as imagens de publicidade no contexto da miríade de
possibilidades passíveis de serem identificadas como parte da realidade midiática apontada
por Hernandez (2007). Ocorre que tais imagens são descritas por muitos autores como
centrais para a vida do sistema capitalista. A imagem publicitária seria fundamental para a
manutenção do sistema como um todo. John Berger (1999, p. 156) argumenta que “a
publicidade é a vida dessa cultura – uma vez que sem a publicidade o capitalismo não poderia
sobreviver – e esta é, ao mesmo tempo, seu sonho”. Para Guy Debord (1997), “o espetáculo é
a principal produção da sociedade atual” (p. 17), pois seria “indispensável” o “adorno dos
objetos produzidos”. A publicidade seria um dos principais tentáculos do sistema, “o guarda
desse sono” (p. 19). Raymond Williams (1999, p. 422), por sua vez, destaca que a publicidade
“é o que ‘nós’ colocamos em ‘nossas’ ruas e usamos para preencher nossos jornais e revistas;
é ela que comanda os serviços talvez do maior corpo organizado de artistas e escritores”.

2

Neste trabalho identifico o campo de estudos, “Cultura Visual”, com letras maiúscula. Por ventura este campo
também poderá ser descrito pela expressão “Estudos Visuais”. Já com a expressão “cultura visual” quando surgir
assim com letras minúsculas destaco um objeto de estudo.
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Como consequência deste papel cultural, Williams (idem) definiu a publicidade como “a arte
oficial da sociedade capitalista moderna”.
Pouco me importa se a palavra arte é ou não adequada para descrever tais imagens, se a
professora Ketherine do filme “O sorriso de Monalisa” está certa ou não ao chamar imagens
de publicidade de arte contemporânea. O que me interessa é a indicação de Berger, Debord e
Williams de que pensar o papel da imagem de publicidade é fundamental para entender a
cultura contemporânea. Esta centralidade pode ser uma evidência de que as imagens de
publicidade são relevantes para a Educação da Cultura Visual. Assim sendo, parece-me
sensato concluir que discutir sobre elas pode ser importante não só porque revelam, mas,
também, porque, como outras práticas, fomentam significados que orientam modos de
perceber e estar no mundo.
Do mesmo modo, se não me parece imprescindível incluir a publicidade no rol do que
chamamos de arte para salvaguardar sua relevância à Educação da Cultura Visual, também
faço ressalva de que não parto da crença de que a presença delas nas práticas pedagógicas
implique necessariamente, como defende jagodzinski (2005), numa ênfase menor no
considerado arte. O argumento deste autor é de que as experiências midiáticas devem ter
preferência desde que são mais presentes no cotidiano de jovens e crianças do que as
promovidas pelos museus. Contudo, suspeito desta conclusão desde que pressupõe uma
necessária fronteira entre os artistas e os jovens e crianças e pressupõe uma necessária
distância entre as experiências visuais artísticas e midiáticas. Como explicar a presença do
grafite na vida dos jovens, nos museus e na publicidade? O que pensar dos momentos em que
museus e festivais promovem-se na mídia por meio de vts publicitários, caso, por exemplo, de
Inhotim? É correto ignorar o comercial de Absolut Vodka estrelado pelo artista de mídia
digital Aaron Koblin? E quanto à apropriação (plágio?) do trabalho do artista Phillip Toledano
na campanha da ONG italiana “Casa de Menor”? O que pensar de obras que questionam a
publicidade, como Brand Irony de Sharad Haksar? O que pensar dos cartazes de Henri de
Toulouse-Lautrec? Resumindo: 1) não considero que discutir publicidade no âmbito
educacional requer que a pensemos como arte, nem que a pensemos apenas com critérios
legitimados no campo da arte; 2) por outro lado, é importante vislumbrar que isso pode não
significar necessariamente deixar de falar de arte já que as oportunidades de conexão entre
publicidade e arte existem, estes universos não são separados por uma fronteira absoluta, há
porosidade aí. Se for o caso, aproximar arte (este conceito incerto), publicidade e cotidiano de
crianças e adolescentes é possível e depende apenas da criatividade de professores e alunos.
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Figura 3 – Mural do grafiteiro Speto para a campanha “Eu Posso” da empresa Oi
Fonte: <http://www.jayadesign.com.br/blog/2010/12/23/time-zoo-parade-2-speto/>
Acesso em: 29/01/2015

Figura 4 – Anúncio de Absolut Vodka estrelado por Aaron Koblin
Fonte: <http://popsop.com/2013/09/absolut-calls-to-do-things-differently-under-the-transform-todaybanner/>
Acesso em: 27/01/2015
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Figura 5 – Cena do VT “Síndrome de Stendhal” de Inhotim
Fonte: < https://www.youtube.com/watch?v=QTj7as0-1WY>
Acesso em 20/01/2015

Figura 6 – Fotografia da exposição “Brand Irony” de Sharad Haksar
Fonte: < http://sharadhaksar.deviantart.com/art/Brand-Irony-1-Just-Do-It-37618718>
Acesso em 29/01/2015
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Figura 7 – Anúncio “Certain things hang on forever” da Ong Casa de Menor.
Fonte: < http://br.adforum.com/creative-work/ad/player/34453315>
Acesso: 30/01/2015

Figura 8 – Obra da exposição Hope&Fear de Phillip Toledano.
Fonte: <http://www.mrtoledano.com/hope-fear>
Acesso em: 30/01/2015
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Figura 9 - La Revue Blanche (1895) de Henri de Toulouse-Lautrec
Fonte: < http://en.wikipedia.org/wiki/La_Revue_Blanche>
Acesso em: 27/01/2015

Até aqui, concentro-me, portanto, apenas na conveniência de discutir e trabalhar com imagens
de publicidade no universo da educação. Contudo, é preciso refletir então sobre como isso
pode ser feito. As reinvindicações de autores ligados à Educação da Cultura Visual não tratam
apenas de uma simples inclusão de novas imagens ao conjunto do que até então tem sido o
acervo imagético da arte/educação. Se neste contexto propõe-se a conveniência da inclusão de
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novos objetos ao debate, também defende-se como capital que esta inclusão venha anexada de
uma visão na qual conservadorismos ideológicos sejam, impreterivelmente, postos em
questionamento. Do contrário, como identifica jagodzinsky (2005), cairíamos, apenas, num
acrescentar irrefletido. Para Paul Duncum (2011, p. 15), a “a arte-educação precisa mudar
para que possa abordar os efeitos sociais da proliferação sem precedentes da imagética
comercial”. Ora, se há necessidade de uma mudança na arte/educação para abordar tais
imagens e seus efeitos culturais, afinal, que mudanças seriam essas?
No âmbito da pesquisa não associada à prática educativa, W.J.T. Mitchell (2002) já afirmara
que a Cultura Visual é antes de tudo um “suplemento perigoso” no sentido que Jacques
Derrida dera a esta expressão. Mitchell queria dizer que a Cultura Visual não poderia ser
compreendida simplesmente como um complemento à História da Arte e à Estética. Segundo
este autor esta função complementar dos Estudos de Cultura Visual:
(...) ameaça tornar-se também suplementar: primeiramente no que diz
respeito a uma incompletude na coerência interna da estética e da história da
arte, como se as disciplinas, de alguma forma, tivessem falhado ao se
concentrar naquele que seria o ponto mais central de seus próprios domínios;
segundo, pela abertura das duas disciplinas a assuntos que lhes são estranhos
e que ameaçam os seus limites. Os estudos visuais ameaçam transformar a
estética e a história da arte em subdisciplinas, dentro de um campo
expandido de pesquisa cujas fronteiras são imprecisas (p. 167).

Em que medida seria correto suspeitar que a Educação da Cultura Visual é igualmente um
suplemento perigoso para a arte/educação? Neste sentido, Hernandez (2011, p. 43) alerta que
a ênfase dos professores “não está nos objetos aos quais nos aproximamos, mas em como
estes são abordados e as relações que possibilitam”. Devo perguntar não apenas se as escolas,
por meio dos professores de artes visuais, incluem novos objetos ao debate. A pergunta que se
faz ainda mais pertinente é: que usos os professores fazem desses objetos? Em outras
palavras, que princípios ou ideologias guiam tais usos?
A preocupação, específica, com a qual me defronto é: como a Educação da Cultura Visual
deve lidar com imagens de publicidade? O que caracteriza uma boa prática de Educação da
Cultura Visual? Que práticas se adequam às provocações deste suplemento perigoso? Afinal,
que pressupostos a Educação da Cultura Visual traz e que metodologias e objetivos seriam,
então, adequados a esta revisão em relação à arte/educação?
Esta necessidade de uma reflexão acerca do viés educativo do campo da Cultura Visual somase à importância de uma discussão sobre as imagens de publicidade e me provoca a ir além.
Minha preocupação com este tema ampliou-se durante a pesquisa de mestrado com alunos do
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Curso de Licenciatura em Artes Visuais, quando os questionei, entre outros assuntos, sobre as
imagens de publicidade. Naquela pesquisa pude perceber que alguns não tinham interesse
explícito em trabalhar esta imagética “comercial” e, para alguns, este foco dar-se-ia apenas
casualmente. Mesmo entre aqueles que consideravam a possibilidade de utilizá-las, havia uma
instigante variedade de justificativas. Além disso, pude notar nos alunos um medo em relação
a essas imagens. Alguns me alertaram sobre “o poder da imagem” de publicidade, sua
característica apelativa e a impossibilidade de virar-lhe os olhos e de não consumir o que ela
propõe. Perguntei-me, então: que consequências aquela percepção da publicidade como “toda
poderosa” teria sobre a prática docente daqueles futuros professores?
É importante observar que o pânico em relação às imagens de publicidade está intimamente
relacionado a um pânico em relação às mídias de modo geral e, especialmente, no âmbito da
educação, a uma concepção de que seriam potencialmente danosas à infância e juventude.
Para Sharon Mazzarela (2009), muitas das leituras sobre jovens e crianças promovidas hoje
refletem um “pânico moral” em relação às mídias. Isso se daria em decorrência de uma
associação relativamente recente na história ocidental de infância e juventude com inocência e
ingenuidade. Dessa associação derivaria a necessidade de proteger as crianças e jovens das
ameaças das mídias.
Assumindo outro caminho, Tourinho e Martins (2011, p. 57) acreditam que “a força educativa
das imagens, dos artefatos artísticos e meios de comunicação visual não devem ser vistos
como uma ameaça, mas como um desafio para a Educação da Cultura Visual”. Neste mesmo
sentido, ressalto que esta investigação não se justifica, portanto, pautando-se em argumentos
apocalípticos sobre a destruição da infância. Não quero partir daí, pois acredito, assim como
Shohat e Stam (2006, p. 471), que é possível “recuperar o potencial crítico de textos
midiáticos mesmo quando este é negado ou reprimido no interior dos próprios textos”. Por
isso, me apropriando das palavras de Tourinho e Martins (2011), creio que as imagens de
publicidade representam um instigante desafio para os professores.
Para Gilles Lipovetzky (2000, p. 7), a maioria dos críticos considera politicamente correto,
útil e tranquilizador sempre que possível denunciar e atacar a publicidade já que ela está
sempre sobre “a suspeita de ser responsável por boa parte dos males do capitalismo
contemporâneo”. Mas, de acordo com Lipovetzky (idem), no entanto, é preciso perguntar: “o
que há de sério e de verdadeiro nisso tudo?”. Embora possa vir a ser interpretado como
condescendência com os conflitos nos quais se insere a publicidade na contemporaneidade,
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condição que desagrada alguns ao mesmo tempo em que agrada outros, assumo a posição de
Lipovetzky como uma provocação plausível. Em princípio, ela me remete à denúncia de
J.W.T. Mitchell (2002, p. 175) sobre o que ele considera uma “infeliz tendência a se deslizar
para tratamentos redutivos das imagens visuais como forças todo poderosas e se engajar em
um tipo de crítica iconoclasta que imagina que a destruição ou exposição de falsas imagens
vale como uma vitória política”. Da mesma forma, Imanol Aguirre (2011, p. 90), também
alerta para o risco de um "pânico iconoclasta" na tentativa de promover emancipação através
de uma ênfase demasiada em “denunciar, negar, recusar” falsidades nas imagens. Assim, me
pergunto se esta predisposição ao ataque, se real, não teria como consequência uma crítica
tendenciosa e pouco reflexiva. Denunciar, negar e recusar, é este o papel de uma Educação da
Cultura Visual diante das imagens de publicidade?
Presumo que a partir do momento que reconheço a responsabilidade da Educação da Cultura
Visual na discussão sobre imagens como as de publicidade, é preciso compreender qual o
lugar dessas imagens na cultura contemporânea a fim de ter as bases necessárias para
desenvolver estratégias pedagógicas. Nesse sentido, me parece que para além das imagens
materializadas que possam estar ou não em sala de aula, que possam ser coladas na parede e
celebradas ou, rasgadas e pisoteadas, este debate envolve um enfrentamento sobre relações
sociais, ideias e valores intrínsecos à lógica que perpassa e pauta a publicidade, mas, que não
se origina nem tão pouco se limita a ela. Se não compreendo qual o contexto que dá vida à
imagem de publicidade e qual o(s) seu(s) papel(is) na cultura contemporânea (ou nos jogos
culturais contemporâneos), preciso questionar se tenho legitimidade e credibilidade para
tomar decisões convenientes em relação aos nossos objetivos educacionais.
É importante deixar claro que não estou propondo uma reflexão apenas sobre metodologia(s)
para práticas pedagógicas, mas, sobre os objetivos dessa prática. Ou seja, interessa perguntar
o que compreendo pela palavra “educação”, palavra que dá início ao termo “Educação da
Cultura Visual”. Se esta questão é necessária, e creio que o é, também devo admitir que não
há uma resposta clara. Assumindo uma postura pós-estruturalista sou levado a concluir que
Educação é um termo a deriva, sem fundamento estável. Contudo, a descrença nas grandes
narrativas difundida pela filosofia da diferença não me exime das consequências dos meus
atos. Mesmo que presuma que meus atos sejam minoritários ou contra hegemônicos, isso não
os faz automaticamente inquestionáveis, logo é preciso uma reflexão mais profunda sobre as
ideologias que me guiam.
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Após este preâmbulo dedicado a contextualizar o universo temático sobre o qual desejo me
debruçar, é necessário avançar para situar os objetivos desta pesquisa e a estratégia que
escolhi para produzir evidências que me ajudem a propor reflexões para o Ensino de Arte e a
Educação da Cultura Visual a partir do confronto entre imagens de publicidade e Ensino de
Artes Visuais.
Várias estratégias poderiam ser utilizadas para investigar as questões expostas acima. No
entanto, esta tese propõe um caminho específico ciente de que esta escolha, como qualquer
outra, implica vantagens e desvantagens. Como um modo de pensar sobre a Educação da
Cultura Visual com imagens de publicidade, este estudo propõe uma investigação a partir da
seguinte pergunta: Como professores de artes visuais da rede municipal de ensino de
Goiânia-Go se relacionam com, ou utilizam pedagogicamente imagens de publicidade?
A opção por construir este estudo a partir de professores reais e não apenas a partir de um
ideal de professor, justifica-se pelo meu interesse em aproximar-me da escola. Mesmo que
este estudo não venha a configurar-se como uma imersão na escola, creio que ele me auxilia a
tornar mais porosas as fronteiras da universidade dentro das quais me mantive durante o
mestrado.
O fato de a Educação da Cultura Visual ser um campo emergente, em termos da formação de
professores, também explica o meu desejo de ir a campo. Assim, pode-se observar como o
crescimento teórico deste campo se reflete na prática, aqui, de modo pontual, especificamente,
no que diz respeito ao uso de imagens de publicidade. Almejo, também, discutir que
questionamentos esses docentes cuja prática está formando jovens e crianças, podem fazer à
Educação da Cultura Visual.
Embora saiba que as potencialidades de temáticas de investigação que a Educação da Cultura
Visual oferece sejam incontavelmente maiores do que as temáticas abertas através da
publicidade, quero deixar claro que parto da crença de que suas imagens são relevantes para
uma Educação da Cultura Visual. Acredito que elas revelam, ao mesmo tempo em que
fomentam, significados que orientam modos de perceber e estar no mundo. Porém, considero
necessário fazer uma ressalva sobre meu posicionamento enquanto pesquisador. Quero
destacar que me oponho a uma prescrição de conteúdos que caracterize uma submissão da
escola à universidade. Ao buscar compreender como os professores trabalham ou poderiam
trabalhar com essas imagens e, também, identificar possibilidades e/ou dificuldades de utilizálas, interessa-me, também, identificar e discutir os elementos (aspirações, crenças, valores)
24

que fundamentam e motivam a prática pedagógica desses professores. Desse modo, tenho a
expectativa de que esta investigação ponha em debate as opiniões de teóricos que escrevem
sobre o tema bem como as opiniões desses professores dando, a ambos, igual legitimidade.
Tenho interesse em confrontar estes posicionamentos destacando seus laços, quando houver,
mas, também, seus conflitos. O trabalho pedagógico com imagens de publicidade nas aulas de
Artes Visuais a partir de uma abordagem baseada na Cultura Visual fundamenta o interesse
desta pesquisa, mas, não pretendo assumi-lo como inquestionável diante das aspirações e
preocupações dos professores.
Tomo como referência a afirmação de Hernandez (2007, p. 37) ao dizer que essas imagens (de
publicidade) “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”.
Se elas, de fato, não tem sido utilizadas, quais seriam as motivações para tal? Mas, se são de
alguma maneira e/ou em alguma medida utilizadas, como esse trabalho pedagógico está sendo
conduzido pelos professores?
Kenneth Zeichner (1998, p. 217), afirma que “com algumas ressalvas, os professores não
veem muito valor nas pesquisas dos acadêmicos e os acadêmicos não veem valor nas
pesquisas dos professores – os mundos dos pesquisadores acadêmicos e dos pesquisadores
professores raramente se cruzam”. Essa me parece uma ressalva lúcida, embora dolorida.
Creio que quando as instituições acadêmicas promotoras de pesquisas em educação não
conhecem, de fato, os professores que atuam na escola e, em decorrência, não estão
familiarizados com as pesquisas que eles fazem, correm o risco de serem ignoradas.
Assim, o objetivo geral desta pesquisa é investigar como professores de artes visuais da rede
municipal de ensino de Goiânia-Go se relacionam com, ou, utilizam pedagogicamente
imagens de publicidade no ensino de arte. Como objetivos específicos, elenco os seguintes: 1)
Identificar os motivos que levaram os colaboradores da pesquisa a se tornarem professores de
artes visuais e como defendem a importância desta disciplina na escola para a formação dos
alunos; 2) Identificar e discutir o modo como planejam sua prática pedagógica buscando
conhecer as metodologias que os orientam e destacando aquelas que mais utilizam; 3) Discutir
as percepções dos professores sobre as relações e/ou choques entre as experiências visuais dos
alunos nas aulas de artes visuais e fora da escola; 4) Identificar se utilizam imagens nas suas
propostas pedagógicas e como fazem essa inclusão, ou seja, que metodologias e com que
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objetivos educacionais; 5) Em relação às imagens de publicidade, discutir como as percebem,
ou seja, como as valoram? Criticam-nas? Admiram-nas? Como percebem o(s)
lugar(es)/papel(is) das imagens de publicidade na vida da cultura contemporânea? Identificam
alguma influência dessas imagens sobre crianças e adolescentes? Influenciam crenças, valores
e ações deles próprios e de seus alunos? Que relação fazem entre essas imagens e o currículo?
6) Por fim, desejo discutir como essas experiências docentes que, na prática estão formando
jovens, podem propor questionamento à Educação da Cultura Visual.
Nove professores da rede municipal de Goiânia colaboraram com a pesquisa. Revisão da
literatura e entrevistas individuais foram os procedimentos metodológicos utilizados.
Fundamentado nos Estudos Culturais e nos princípios da Educação da Cultura Visual, este
estudo assume posição epistemológica que privilegia pressupostos pós-estruturalistas.
A investigação está organizada em sete capítulos. No capítulo 1, Labirintos epistemológicos,
discuto os pressupostos epistemológicos dos Estudos Culturais, campo a partir do qual situo
pontos de convergência com a Cultura Visual. Inicialmente descrevo algumas implicações
epistemológicas da herança marxista deste campo e descrevo a revisão culturalista que lhe deu
uma identidade inicial. Em seguida, descrevo conflitos que envolvem a apropriação - pelos
autores de gerações seguintes - dos suportes teóricos estruturalistas e pós-estruturalistas.
Busco situar contradições de um campo de estudo no qual vários pressupostos
epistemológicos convivem em conflito. Os principais autores com os quais dialogo e busco
suporte são Nestor Garcia Canclini (2006b), Stuart Hall (2003b; 1997), Jesús Martin-Barbero
(2006), Ângela McRobbie (1995), Michael Peters (2000) e John Storey (2003).
O segundo capítulo, Abordagens e procedimentos, inicio com um debate sobre modos de
validação dos projetos de pesquisa dos Estudos Culturais. Em meio a esta reflexão descrevo
como a pesquisa qualitativa pode ter bases epistemológicas distintas. Defino a validação autoreflexiva, o construcionismo social e o pós-estruturalismo como as principais inspirações
desta pesquisa. Contudo, concordo com Paula Saukko (2005) ao defender que o grande valor
das pesquisas dos Estudos Culturais é a capacidade de combinar diferentes abordagens
epistemológicas e modos de validação aceitando suas limitações e contradições. Em seguida,
apresento e discuto aspectos sobre os procedimentos utilizados para a produção de dados e
evidências, o processo de aproximação aos colaboradores caracterizando os professores
colaboradores da pesquisa. Em seguida descrevo como ocorreu o processo de realização das
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entrevistas. Os principais autores utilizados aqui são Saukko (2005), Schwandt (2006),
Paraíso (2012), Denzin e Lincoln (2006) e Kincheloe (2007).
Cultura, o conceito, é o foco do capítulo 3. Para chegar a esta noção crucial para a Cultura
Visual, mais uma vez, parto dos Estudos Culturais. O pontapé inicial é uma apreciação sobre
a condição multidisciplinar dos dois campos. Em seguida volto-me para a proposta de um
conceito sócio-semiótico de cultura. Por fim, questiono o modo como o termo cultura, por
meio das expressões alta-cultura e cultura popular, pôde relacionar-se a projetos
ideológicos/políticos que trazem implícito desprezo pelo que se convencionou chamar de
sociedade de massa/consumo, de modo que problematicamente o “popular urbano”, como se
refere Martin-Barbero, é visto ou como inferior ou corrompido culturalmente.
No quarto capítulo, O sujeito observador, especialmente através dos trabalhos de Jonathan
Crary (2012) e Susan Buck-Morss (2012), descrevo como o campo da Cultura Visual chega a
uma concepção sócio-histórica-cultural do sujeito observador, da experiência visual. Neste
momento espero discutir como o campo de estudos da Cultura Visual compreende a noção de
subjetividade e como lida com a separação corpo/alma sugerida na concepção de sujeito
empirista e racionalista, analisando os conceitos de visão e visualidade como descritos por
Hal Foster (1988). Em um primeiro tópico, me dedico à concepção clássica de sujeito
observador, descrita através da metáfora da câmara escura. Em um segundo tópico, descrevo
as inovações provocadas na concepção de sujeito observador por certos filósofos do
romantismo, em especial através de suas considerações sobre a fisiologia do olhar. Finalizo o
texto destacando a emergência da concepção do sujeito sócio-histórico e de uma noção de
observação que já não pode escapar da reflexão sobre cultura.
No capítulo 5, o que estudam os Estudos de Cultura Visual?, desenvolvo uma discussão
sobre o objeto de estudos da Cultura Visual. Autores como W.J.T. Mitchell (2002), Martin
Jay (2002), John Walker e Sarah Chaplin (2002), Nicolas Mirzoeff (1999), Janet Wolff
(2012), Marita Sturken e Lisa Cartright (2001), Paulo Knauss (2008) e Ulpiano T. Bezerra
Meneses (2005) fundamentam esta reflexão. Como espero demonstrar, este é, também, um
campo em disputa, ficando evidente várias linhas de abordagem que, por vezes, se aproximam
e, por outras, se distinguem. Assim, ganha corpo a dificuldade em responder à pergunta “o
que estudam os Estudos de Cultura Visual?” feita, com frequência, por alunos que se
interessam pelos estudos e discussões da Cultura Visual. Argumento que isso ocorre porque,
apesar das semelhanças aparentes entre esses trabalhos, os autores trilham caminhos
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específicos. Proponho uma revisão bibliográfica que mapeia esse labirinto de modo a auxiliar
a perceber suas diferenças. Identifico dois importantes dissensos entre os autores do campo. O
primeiro, refere-se ao debate entre autores que focam exclusivamente experiências visuais
mediadas por imagens ou artefatos visuais e aqueles que se posicionam em favor de um
conceito de visualidade mais amplo do que o “estudo de imagens”. O segundo dissenso, diz
respeito à delimitação ou não de um foco histórico, ou seja: estudar qualquer época ou apenas
uma época específica? Neste tópico ressalto que em meio aos debates há uma variedade de
usos da expressão “Cultura Visual” que precisa ser compreendida.
A busca pelo aprofundamento de uma análise das experiências visuais fez da Cultura Visual
um campo frequentemente caracterizado como centrado apenas no momento da recepção. Por
esta razão, ainda neste capítulo, discuto essas implicações em função de críticas que tem sido
frequentes. Em relação ao processo de interpretação das imagens, coloco em perspectiva
algumas diferenças entre a proposta da Cultura Visual e correntes teóricas que
tradicionalmente pautam a teoria da arte e da imagem, como a semiótica, o formalismo e a
iconologia.
No capítulo 6, intitulado Epistemologia, educação e arte, discuto o modo como diferentes
paradigmas epistemológicos levam a distintas concepções de educação e de arte. Ao criar este
mapa espero compreender o contexto discursivo no qual se inscreve a chamada Educação da
Cultura Visual. Aqui almejo refletir sobre as contribuições que pode trazer ao ensino de artes
visuais em sua fase dita pós-moderna. Confesso especial interesse em discutir o modo como a
Cultura Visual e sua vertente educacional aproximam--se dos debates de artistas pósmodernos, desde que a suposta fronteira entre Arte e Cultura Visual é um importante foco de
confronto entre teóricos e entre educadores. A estrutura do capítulo guarda mais uma vez
dívida com o trabalho de Jonathan Crary (2012). Outros autores fundamentais foram Helene
Illeris (2012) e Nascimento (2010). Para tratar sobre Educação da Cultura Visual,
especificamente, aproprio-me dos aprendizados da leitura principalmente de Fernando
Hernandez (2007), Paul Duncum (2011), Raimundo Martins (2007), Irene Tourinho (2009) e
Belidson Dias (2008).
No sétimo e último capítulo, intitulado O que pensam os professores sobre imagens de
publicidade?, analiso, enfim, como professores de artes visuais da rede municipal de ensino
de Goiânia-Go se relacionam pedagogicamente com imagens de publicidade. Este está
dividido em três tópicos. No primeiro descrevo e reflito sobre seus depoimentos sobre como
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tornaram-se professores de artes visuais e quanto a suas impressões sobre escola e alunos. No
segundo tópico discuto sobre como planejam suas aulas, se utilizam imagens e porquê. No
último, por fim, discuto o modo como percebem e se apropriam de imagens de publicidade.
A decisão de organizar a tese desta forma decorre de experiências que vivenciei durante o
curso de doutorado. Minha atuação, durante dois anos, como professor substituto na
Faculdade de Artes Visuais, propiciou oportunidade e intensificou meu desejo de associar os
estudos dedicados a elaboração da tese e os textos que produzia, às demandas e discussões
realizadas com os alunos nas disciplinas que ministrei. “Estudos em Cultura Visual”, “Teoria
da arte e da imagem”, “Compreensão e interpretação de imagens”, “Teorias da imagem e da
Cultura Visual” e “História do ensino da arte no Brasil I” disciplinas ministradas para alunos
dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Artes Visuais e Bacharelado em Design de
Moda, foram rica fonte de debates e análises que ofereceram subsídios para escrever os
capítulos sobre Cultura Visual e sua relação como o ensino de artes visuais. A decisão de
cursar uma disciplina de doutorado no Programa de Pós-graduação em Educação, na
Faculdade de Educação da UFG, me levou a desenvolver as leituras que motivaram a iniciar
esta tese com um capítulo sobre epistemologia. Ao ministrar as disciplinas “Metodologia de
investigação” e “Introdução ao trabalho de investigação”, na Licenciatura e no Bacharelado
em Artes Visuais e no Bacharelado em Design de Ambientes, fui surpreendido com diálogos e
discussões que, para além da sala de aula, suscitaram reflexões que me ajudaram a escrever
este primeiro capítulo. Assim, parte significativa do texto que apresento está atravessado por
leituras, diálogos e reflexões, ou seja, experiências vividas ao preparar aulas e ao conviver
com alunos. Eles podem não saber, mas essa tese foi escrita com ele, para eles.
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Capítulo 1
Labirintos Epistemológicos

O que é pesquisa? Foi com essa pergunta que teve início a disciplina “Pesquisa em Ensino de
Arte” ministrada pelo professor Dr. Raimundo Martins, no primeiro semestre letivo de 2011.
Luciana Borre, colega doutoranda, e eu, fazíamos estágio docência na referida disciplina
cumprindo uma exigência como bolsistas de doutorado. O que é pesquisa, para que serve? Ou,
qual o conceito que vocês tem de pesquisa? Solicitamos que os alunos entregassem por
escrito, em um ou dois parágrafos, a ideia ou concepção que tinham sobre pesquisa.
As respostas foram amplas, diversificadas, entretanto, continham algo recorrente, a meu ver,
consensual. Lembro-me de que muitos dos depoimentos representavam a pesquisa como uma
“coleta de dados” que nos leva à “extinção das dúvidas”. Confiante, constava na época que
amparavam-se no paradigma empirista/positivista de ciência, referência dominante divulgada
pela mídia e legitimada pela escola.
Sentia-me confortável na posição de analista e crítico das opiniões alheias. No mesmo
semestre letivo, porém, em outro contexto, como aluno na disciplina “Formação e
profissionalização de professores: pesquisa e perspectivas críticas”, oferecida pelo Programa
de Pós-graduação em Educação, vi-me novamente diante da mesma pergunta: O que é
pesquisar? Mas, agora, era eu quem deveria respondê-la. A provocação veio das doutoras
Solange M. O. Magalhães e Ruth Catarina Cerqueira de Souza (2012), professoras
responsáveis pela disciplina e autoras de um estudo que conclui que a maioria das pesquisas
em educação produzidas no Centro-Oeste não possuem uma reflexão contundente sobre seu
posicionamento epistemológico. Sem essa reflexão ou, tomada de posição, as professoras
alertam, esses trabalhos não justificam seus itinerários, suas escolhas teóricas e análises. O
poder destrutivo desta crítica é fulminante. Funciona a partir da ausência, do vazio, como uma
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espécie de buraco negro que atrai e desintegra tudo ao seu redor transformando o esforço do
pesquisador em algo incongruente, sem fundamento.
Como aluno que, embora cursando doutorado, ainda se vê como aspirante a pesquisador, foi
impossível não me deixar contaminar pelo medo e pela insegurança. Seria eu mais um na
multidão de pesquisadores perdidos no labirinto dos paradigmas? Além da insegurança e dos
receios, me senti ainda mais vulnerável ao perceber que não me encaixava na lista de métodos
que as professoras utilizavam para classificar as pesquisas em educação. No hotel da
epistemologia, se quisesse aspirar um mínimo de conforto, teria de escolher um dos três
quartos disponíveis: Positivismo, Materialismo Histórico Dialético e Fenomenologia. Mas, se
essas são as opções a disposição dos pesquisadores em educação, percebia que faltava alguma
coisa ou, algo parecia errado. Embora me sentisse próximo da preocupação fenomenológica
“de interpretar a experiência vivida” e da perspectiva marxista de pensar um “sujeito histórico
situado socialmente”, não conseguia me adequar a nenhuma das duas opções. Como consolo,
tinha a convicção de que não faço pesquisa positivista.
Via-me em uma situação contraditória: como professor fazendo estágio docência, avaliava as
concepções de pesquisa de alunos da graduação, mas, como doutorando, em outro contexto,
corria o risco de ser avaliado como alguém sem posicionamento epistemológico. Na minha
perspectiva, os alunos do curso de graduação se encaixavam com muito mais facilidade no
paradigma positivista e eu, ainda sem quarto para pernoitar, talvez tivesse que buscar abrigo,
mesmo que temporariamente, na rua, ao relento!
As críticas, de imediato, provocaram uma autorreflexão. Não me percebia como alguém sem
posicionamento epistemológico - queria acreditar! Contudo, passei a vê-las como uma
provocação conveniente. Aceitá-las, seria importante para refinar meus conhecimentos sobre
diferentes concepções epistemológicas e produção de conhecimento. Este é o desejo que
move este capítulo. Peço ao leitor que me veja escrevendo de uma posição instável, de
fronteiras incertas, em trânsito ou, cruzando territórios pouco conhecidos. Assumo com
humildade um momento de crise, não de estabilidade. Não tenho neste momento a pretensão
de afirmar que falo desde o ponto de vista de um paradigma isolado, talvez, superior. Quero
falar sobre insatisfações e descentramentos.
Antes de dar prosseguimento a tal interesses, preciso fazer uma ressalva. Tendo a consciência
da crítica de que muitas pesquisas não esclarecem o que querem dizer com as palavras
‘método’ e ‘metodologia’, confundindo-as, quero, de antemão, resguardar-me desse tipo de
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ambiguidade conceitual. Quando usar a palavra metodologia estarei me referindo ao estudo
dos métodos. Mas o que são métodos? Segundo Alex Carvalho (2000, p. 14):
Na verdade, método, em ciência, não se reduz a uma apresentação dos
passos de uma pesquisa. Não é, portanto, apenas a descrição dos
procedimentos, dos caminhos traçados pelo pesquisador para a obtenção de
determinados resultados. Quando se fala em método, busca-se explicitar
quais são os motivos pelos quais o pesquisador escolheu determinados
caminhos e não outros. São estes motivos que determinam a escolha de certa
forma de fazer ciência. Neste sentido, a questão do método é teórica (do
grego theoria), uma vez que se refere aos pressupostos que fundamentam o
modo de pesquisar, pressupostos estes que, como o próprio termo sugere,
são anteriores à coleta de informações na realidade.

Ou seja, toda forma de fazer ciência requer uma argumentação que justifique a escolha desta
estratégia em detrimento de outra qualquer, logo, todo método tem inerente a si uma
dimensão teórica. Todo método tem implícito um conjunto de pressupostos. Estes
pressupostos, segundo Alex Carvalho (2000, p. 15), dizem respeito a:
1. O que é o homem, suas possibilidades de vir a conhecer a realidade e, se
existem, quais são elas e como poderão se dar; 2. As maneiras pelas quais a
natureza e a sociedade são concebidas; e 3. O processo de produção de
conhecimento, isto é, considerando determinada concepção de homem e de
natureza e/ou sociedade, resta supor como se originam as ideias ou o saber
da ciência, como deverá ser possível produzi-lo.

Deste inventário concluo que para descrever um método preciso identificar primeiramente os
pressupostos intrínsecos a ele, ou seja, minhas concepções sobre natureza/realidade, sujeito,
sociedade e conhecimento assim como a possibilidade de produzir esse conhecimento. Deve
estar claro que quando uso a palavra método, não estou tratando de uma simples descrição do
passo a passo que pode caracterizar uma pesquisa.
A expressão “método de pesquisa” aqui indica algo que abarca, mas, não é o mesmo que
abordagem, formato ou procedimento de pesquisa – embora em última instância tudo esteja
amplamente relacionado. Desta forma, por exemplo, um pesquisador pode descrever seu
método como sendo o Materialismo Histórico Dialético, a abordagem como sendo qualitativa,
o formato de pesquisa como sendo do tipo pesquisa-ação e contando com procedimentos
como diários de campo, questionários e entrevistas individuais e de grupo. O método, neste
caso, prescreve a preferência por certas abordagens, tipos e procedimentos de pesquisa.
Contudo, a resposta sobre o método não tira todas as dúvidas. Pesquisadores ligados ao
Materialismo Histórico Dialético fazem pesquisas educacionais utilizando-se da pesquisaação, escolha adequada em relação aos pressupostos definidos (COSTA, 1995). Todavia, um
estudo fundamentado neste método também poderia ser apenas uma pesquisa documental.
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Esta ressalva é importante neste momento, pois, quero deixar claro que a discussão sobre
abordagem, tipo e procedimento de pesquisa se dará em um capítulo posterior. O foco deste
capítulo é uma discussão sobre a dimensão teórica do método, com foco específico em alguns
fundamentos filosóficos avaliando suas potencialidades e limitações. Este é um capítulo sobre
epistemologia.
Devido à minha trajetória associada ao campo dos Estudos Culturais e, em decorrência, o meu
estudo acerca da Educação da Cultura Visual, considero pertinente discutir os paradigmas que
fundamentam e aproximam as concepções filosóficas desses campos de conhecimento. Ao
fazer esta opção, creio, também, justificar porque me sinto no cruzamento de vias
epistemológicas.
1.1 ATRAVESSAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS
Meu ponto de partida são os Estudos Culturais. Inicialmente interessados em compreender as
alterações que ocorriam nos valores tradicionais da classe operária da Inglaterra do pósguerra, estes estudos logo dedicaram-se a pesquisar “as relações entre cultura contemporânea
e sociedade, isto é, suas formas culturais, instituições e práticas culturais, assim como suas
relações com a sociedade e as mudanças sociais” (ESCOSTEGUY, 2001b, p. 152).
Na contra mão do valor que certas áreas dão ao esforço pelo “rigor” e pela demarcação clara
de fronteiras teóricas, há uma característica muito própria dos Estudos Culturais que deve ser
explicitada. Chamo atenção para o fato de que este é um campo que desde a sua gênese, se
definiu, deliberadamente como “anti-disciplinar”, numa tentativa de evitar o engessamento
teórico e a consequente perda de flexibilidade diante das transformações sociais. Em outras
palavras, esta foi a senha para a abertura e o incentivo aos trânsitos interdisciplinares. Stuart
Hall (2003b, p. 189), um de seus principais líderes, afirmou que “o trabalho teórico do Centre
for Contemporary Cultural Studies era mais apropriadamente chamado de ‘ruído teórico’,
sendo acompanhado por uma quantidade razoável de sentimentos negativos, discussões,
ansiedades instáveis e silêncios irados”. Em decorrência desta postura, as pesquisas que se
desenvolveram no main stream dos Estudos Culturais puderam flertar com “um número de
metodologias e posicionamentos teóricos diferentes” (idem) e, assim, criar relações e vínculos
com distintos pressupostos epistemológicos.
A base teórica da análise desses autores era o Materialismo Histórico Dialético, contudo,
desde o início com sérias ressalvas ao pensamento de Marx. Após uma primeira fase em que
os Estudos Culturais se guiaram por um marco paradigmático denominado culturalista, Stuart
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Hall descreve a importância da apropriação do marco estruturalista, em especial, a difusão da
releitura do marxismo feita por Louis Althusser. Após a euforia estruturalista que marcou
presença em vários campos das ciências sociais e também deixou seus rastros nos Estudos
Culturais, os pós-estruturalistas também tiveram impacto sobre esse corpo teórico e
epistemológico.
Considerando que meu interesse na construção deste capítulo surgiu a partir das minhas
preocupações sobre os pressupostos epistemológicos desta investigação, torna-se fundamental
salientar as mudanças implícitas neste movimento de risco e ousadia que vai do Materialismo
Histórico Dialético ao Estruturalismo e, em sequência, ao Pós-estruturalismo.
1.1.1 Pressupostos empiristas, pressupostos positivistas
Em parte, para delinear essas linhas de pensamento, foi necessário compreender como elas se
situam em relação ao positivismo porque os pressupostos positivistas inauguraram as ciências
humanas e, embora extremamente atacados, ainda são referência para uma ampla gama de
estudos. Não seria adequado percorrer neste caminho sem o esforço de compreender estes
pressupostos da ciência moderna. A ciência moderna inicia-se com o debate entre duas
correntes de pensadores, racionalistas e empiristas.
A posição racionalista remete historicamente à Platão (427 a.C. - 347 a.C.) e seu debate com
os sofistas. Para os sofistas como o que se apresenta a nós através dos sentidos são mudanças
e diferenças, eles concluíram que não existem essências, tudo se transforma. Por exemplo,
uma árvore qualquer, não é igual a nenhuma outra, nem tão pouco é igual ao que ela mesma já
foi ontem e ao que será amanhã. O mesmo homem nunca atravessa o mesmo rio, dirão os
sofistas. Para Platão não era possível aceitar a proposta dos sofistas de que não existem
essências ou ideias fundamentais que tem valor eterno. Era preciso postular a essência de
árvore, assim como de homem ou mesmo de justiça. Ele compreendia o argumento sofista de
que este mundo para a qual os órgãos do sentido nos dão acesso, não podem ser a fonte do
eterno, pois, conforme propunham, revelam apenas diferenças e transformações. Para além
deste mundo sensível, este que nos apresentam os sentidos, para Platão era necessário
considerar a existência de um segundo mundo, o inteligível. Para Platão, conhecer é acessar a
verdade, o eterno, as essências. Para tanto é preciso acessar o mundo inteligível o mundo das
ideias, das permanências. Séculos depois o matemático René Descartes (1595-1650),
concluiria que deveria duvidar de tudo que os sentidos apresentam, só não poderia duvidar de
que pensava, portanto, existia. Assim como Descartes, Platão assumia uma postura de dúvida
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em relação ao que o ser humano vivencia através dos sentidos, como se identifica na sua
alegoria da caverna. Descartes, como Platão, concluiu que se o ser humano detinha a
capacidade de produzir conhecimento, esta era um dom possibilitado não pelos órgãos dos
sentidos, mas por dispor da possibilidade de acessar ideias perfeitas inatas, a razão. Para este
especificamente, a razão matemática, um dom divino.
Ao contrário dos racionalistas, para os empiristas, nós, seres humanos, produzimos
conhecimento exclusivamente através de rigorosa análise das informações captadas pelos
órgãos do sentido. Para os empiristas, os homens nascem com uma tábula rasa, um livro em
branco a ser preenchido/escrito ao longo de suas experiências em vida. Não contam com
nenhum tipo de ideia inata, pura. Por isso, para desenvolver qualquer conhecimento que valha
como lei é importante fazer experimentos, observar resultados, coletar informações. É nesse
sentido que diz-se que o empirista produz conhecimento a partir da indução, pois infere
padrões gerais a partir da análise de casos específicos. Isto é o inverso do processo
racionalista, a dedução, onde se parte de uma premissa maior, um conhecimento prévio, inato,
para se tirar conclusões sobre casos específicos.
O argumento dos empiristas contra os racionalistas é de que estes apelam para explicações
metafísicas, e não tem, portanto, como provar a validade da premissa com que iniciam o
silogismo de suas deduções. Por sua vez, o argumento dos racionalistas contra os empiristas é
de que se não pudermos nos basear na crença de ideias inatas perfeitas e se realmente
estivermos reféns dos órgãos dos sentidos, os empiristas não teriam como garantir nunca que
de fato observaram tudo que deveriam observar para fazer suas induções, nem tão pouco
poderiam provar que nossos órgãos dos sentidos são capazes de nos apresentar a realidade em
toda a sua profundidade.
Não é preciso apelar, como os racionalistas o fazem, para a crença em ideias inatas para
aceitar, contudo, que suas criticas ao empirismo tem certa pertinência. É nesse sentido que
autores como Rubem Alves (2000), baseando-se em Karl Popper, defendem que se
entendermos a natureza como uma máquina, como um relógio, é preciso considerar que de
fato não podemos garantir que detemos acesso à sua estrutura interna, seu mecanismo, só o
que nos resta é criar hipóteses a partir de sua aparência externa, no caso, o movimento dos
ponteiros. Para Alves, portanto, a ciência não pode ter a audácia de afirmar ter a posse da
verdade, sua única pretensão deve ser a de procurar evidências empíricas que derrubem as
hipóteses iniciais. Ou seja, podemos provar que uma hipótese é falsa, mas não podemos ter a
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certeza absoluta de que nossos conhecimentos são perfeitos, de que não poderiam ser
falseados se o pesquisador estivesse de posse de outras condições.
Hoje é possível dizer que o Empirismo é mais difundido que o Racionalismo. Contudo, nesta
investigação não me interessa tanto dar ênfase às diferenças entre estes modos de pensar.
Aqui as semelhanças mais interessam. Ambos entendiam a natureza como uma máquina que
funciona a partir de uma ordem. Edgar Morin (1999, p. 22) descreve este pensamento da
seguinte forma: “O universo obedece a um determinismo universal e, se, às vezes, nos parece
que nele há o acaso, é que não conhecemos o suficiente”. Segundo Morin (1999) e
Boaventura do Sousa Santos (2002), este é um dos pressupostos fundamentais da ciência
moderna, a ordem, a estabilidade do mundo, que fundamenta os princípios do conhecimento
sob a forma de leis3. Para estas duas vertentes conhecer é desvendar as leis que regem o
funcionamento dessa máquina, apesar das desavenças sobre o que nos permite conseguir isso.
Sendo assim, ambas entendiam conhecimento como “a” verdade, algo que teria validade
eterna.
Assim, como é possível conhecer o funcionamento de um relógio através da descrição de suas
partes – e ambos acreditavam que o ser humano tinha a capacidade de conhecer a natureza em
toda sua profundidade – acreditavam que é possível conhecer a natureza dividindo-a em
partes, em componentes distintos. “A natureza é tão-só extensão e movimento; é passiva,
eterna e reversível, mecanismo cujos elementos se podem desmontar e depois relacionar sob a
forma de leis; não tem qualquer outra qualidade ou dignidade que nos impeça de desvendar os
seus mistérios (...)” (SANTOS, 2002, p. 4).
Todas essas questões interessam porque estes também são os pressupostos que inauguraram
as ciências humanas. Pautando-se nas ciências naturais, que tinham Newton como o principal
representante, intelectuais como Augusto Comte, propuseram por meio do Positivismo, que o
objetivo da pesquisa científica sobre o ser humano seria revelar as leis de funcionamento da
sociedade. Segundo Carvalho (2000, p. 44), para Comte, “a sociedade é entendida como
fenômeno natural”, a vida social deveria ter leis invariáveis do mesmo modo que a natureza e,
como a natureza, deveria ser “um todo integrado cujas partes tendem naturalmente ao
3

É relevante observar que este pressuposto de ordem é por alguns questionado. Após uma série de revoluções
que implodiram dentro das “rigorosas” ciências naturais estes pressupostos de ordem, como o desenvolvimento
da física quântica e da teoria da relatividade, autores como Morin e Santos passaram a sugerir a produção de um
paradigma emergente que pense a desordem e a incerteza. É nesse sentido que Santos afirma que “tal como
Descartes, no limiar da ciência moderna exerceu a dúvida em vez de a sofrer, nós, no limiar da ciência pósmoderna, devemos exercer a insegurança em vez de a sofrer” (SANTOS, 2002, p. 21).
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desenvolvimento”. Ou, seja, do pressuposto de que a natureza se transforma segundo uma
harmonia interna, deduz-se que as mudanças na sociedade também devem resultar de um
desenvolvimento ordenado. Do pressuposto de que a natureza tem uma ordem, deduz-se que a
sociedade humana também deve ter uma ordem. Tais princípios ou padrões governariam a
sociedade e, logo, estariam para além da vontade ou liberdade dos indivíduos. Às ciências
sociais caberia a tarefa de descrever essas leis subjacentes.
O positivismo compartilha os mesmos pressupostos do empirismo. Assim, valoriza-se apenas
a parcela dos fenômenos que pode ser observada e com a qual se possa intervir através de
experiências. Fica evidente, ainda, a crença de que a observação da sociedade, assim como a
da natureza, pode ser neutra, pura e objetiva. Esses pressupostos reforçam, também, a crença
de que é possível chegar à compreensão do todo social através da investigação de partes4 que
a compõem (CARVALHO, 2000).
É importante entender que para o Positivismo, a produção de conhecimento deve acompanhar
os parâmetros definidos pelos empiristas para as ciências da natureza. Consequentemente, a
pesquisa positivista pode ser alvo das mesmas críticas feitas aos empiristas. Como podem ter
certeza de que o ser humano tem acesso de fato à realidade em sua em toda sua profundidade?
Como podem ter certeza de que observaram tudo que precisariam observar antes de emitir
suas conclusões? A resposta do empirismo positivista a esta segunda crítica será privilegiar
uma abordagem amplamente quantitativa. O que se quer dizer com isso? Por um lado,
preocupar-se-á com a representatividade da amostragem. Imaginam que quanto maior for o
número de casos específicos estudados, mais representativos os resultados identificados a
partir desta amostra serão sobre todo o grupo, o universo sobre o qual se quer inferir algo.
Além disso, este método científico precisa ao mesmo tempo assentar-se na redução da
complexidade. Buscará de todas as formas reduzir o número de variáveis a serem
investigadas. Tudo o que não for quantificável e tabulável será considerado problemático e
dispensável.

4

De acordo com Morin, “Este princípio de separação estava de alguma forma confirmado no desenvolvimento
das ciências, pela separação das disciplinas umas em relação às outras. Era inteiramente legítimo circunscrever
um domínio disciplinar para fazer progredir o conhecimento sem levar em conta as interferências” (1999, p. 22).
Segundo Santos, no entanto, “é hoje reconhecido que a excessiva parcelização e disciplinarização do saber
científico faz do cientista um ignorante especializado e que isso acarreta efeitos negativos.” (2002, p. 17). Como
uma prevenção a estas consequências, Morin (1999) propõe um pensamento complexo que se esforce cada vez
mais para unir, para globalizar e contextualizar, os fenômenos.
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Mas, seria a sociedade, de fato, regida por leis? Seria possível propor e/ou depreender uma
ordem no modo como a história da sociedade acontece? Seria possível ou, factível, entendê-la
como um todo integrado, harmônico? Além disso, seria prudente definir pesquisador e
práticas de pesquisa como neutros e objetivos? Uma pesquisa empírica sobre a sociedade,
baseada na observação e na experimentação, pode produzir conhecimento que valha como
verdade eterna? A abordagem quantitativa dá conta de pensar o ser humano em todas as suas
nuanças?
Ponto central para debater estas interrogações é questionar a concepção de sujeito neutro
descrita por empiristas e, logo, positivistas. A linha chamada interacionista é responsável por
críticas relevantes a esta concepção de sujeito. Pensar o interacionismo importa, pois o debate
sobre um chamado “interacionismo radical” é uma das entradas principais aos Estudos
Culturais, daí a necessidade de compreender esta proposta. As raízes do interacionismo estão
associadas ao Materialismo Histórico Dialético.
1.1.2 Da dialética idealista ao Materialismo Histórico Dialético
É fundamental compreender o que Karl Marx (1818-1883) propunha como método na sua
concepção de Materialismo Histórico Dialético. Marx analisou o contexto do seu tempo, a
sociedade burguesa que se consolidava com a implantação do capitalismo industrial, a
flagrante desigualdade social e suas implicações a partir de uma concepção histórica
dialética5. Sua fonte teórica, embora com sérias ressalvas, foi a teoria filosófica hegeliana.
O contexto do qual o alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) extraiu seu
pensamento, por sua vez, era o de uma crescente influência dos ideais da Revolução Francesa
de 1789 sobre uma Alemanha ainda marcada por resquícios da velha ordem feudal e pelas
dificuldades de ter um Estado unificado que possibilitasse desenvolvimento econômico
similar ao da França e da Inglaterra. O fortalecimento da burguesia alemã frente à
aristocracia, exigia dos intelectuais “uma resposta filosófica que recuperasse os ideais que
defendiam e buscasse superar a discrepância entre aqueles ideais e a situação histórica em que
se encontravam” (SAVIOLI e ZANATTO, 2007, p. 364).
Esta discrepância foi importante no sentido de fomentar os ideais alemães e a oposição ao
Empirismo inglês que assumia apenas os fatos observáveis como critérios de verdade. Hegel
5

Dialética que será questionada pelo Pós-estruturalismo, especialmente por Deleuze em seu estudo sobre a obra
de Friedrich Nietzsche. Esta discussão será feita mais adiante, ainda neste capítulo.
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denunciava que ater-se a dados empíricos, àquilo que poderia ser observado naquele
momento, significava se limitar à ordem social existente. Um conhecimento assim produzido
serviria à manutenção da ordem presente. Como os intelectuais alemães alimentavam-se e
enfrentavam-se ancorados nas esperanças iluministas de que a razão levaria a humanidade ao
verdadeiro progresso, Hegel confrontou-se com a necessidade de criar um método racional
que auxiliasse a pensar os movimentos da história, ou seja, não simplesmente aquilo que já é,
mas, aquilo que virá a ser.
Assim, é possível afirmar que a filosofia de Hegel foi devotada a uma concepção histórica do
homem e da razão, pautada por um desejo de progresso e repudiando o sentimento de
satisfação com as condições presentes. A história seria testemunha de que a humanidade
caminharia rumo a um autoconhecimento e autodesenvolvimento e, assim, a luta para ser
aquilo que ainda não era, uma espécie de dever histórico. Nesse sentido, todo ser deveria
almejar um vir-a-ser. “Para existir verdadeiramente, o ser deve superar o estado atual em que
se apresenta e, ultrapassando os limites dados por esse estado, vir-a ser o que não é, ou seja,
buscar um novo estado de sua existência” (p. 367).
Como o próprio ser, o conhecimento também seria histórico, “um processo contínuo que não
pode ser desvinculado das condições históricas que o determinaram. Seria, também
progressivo, não existindo verdades eternas. A verdade está submetida à razão humana, e a
razão humana, está submetida à sua história” (p. 364). Por isso é importante entender que, em
Hegel, a razão não é considerada um modo de pensar as coisas, mas, o modo de ser das
coisas.
Tanto Comte, quanto Hegel, preocuparam-se em compreender racionalmente a lógica que
marca a histórica da humanidade e, em ambos, a crença de que a história é progresso
ordenado está explícita. A diferença é que o primeiro apostou no método empírico das
ciências experimentais como física, química e biologia. De modo diverso, ao apropriar-se da
dialética aristotélica como modelo, Hegel distanciou-se das ciências da natureza,
demasiadamente insensíveis às sutilezas dos jogos das interações humanas.
Para Hegel, homem e conhecimento evoluiriam por meio de um processo dialético. A
dialética hegeliana é marcada por três momentos: 1º) identidade ou tese; 2º) contradição ou
negação; e 3º) positividade ou negação da negação. Hegel defende uma concepção de história
como consequência do embate, da luta entre duas consciências desejantes. A história iniciaria
a partir do embate desses dois desejos. Este é o primeiro momento do jogo dialético. Em um
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segundo momento, uma das consciências, como um senhor que submete a um escravo6,
consegue que a outra se submeta. Nesse momento ocorre a negação de uma das consciências
que se aliena na medida em que passa a se enxergar através do olhar do outro, mais forte.
Neste jogo haveria, contudo, sempre uma contradição interna que levaria ao enfraquecimento
do mais forte e consequentemente ao fortalecimento daquele que teve a consciência negada.
Isso levaria ao terceiro movimento dialético, à negação da negação, momento em que aqueles
antes subjugados, a partir das contradições das condições em que se encontravam, tomam
consciência de si e produzem uma nova ordem social. Em outras palavras, dialeticamente o
conhecimento desenvolve-se do questionamento de uma tese por uma antítese que, por fim,
produz uma síntese das duas posições, uma nova tese que logo também deverá ser superada.
Como Hegel, Marx também compreendeu a histórica como fruto da luta de opostos.
Considerando os contextos a partir do qual se pronunciaram, é importante observar que
enquanto Hegel se via como burguês em luta contra a aristocracia, Karl Marx, por sua vez,
identificava seu tempo como consequência direta da luta entre burgueses e proletários. Daí
porque defendeu que para a insurreição do proletariado, seria necessário revelar as
contradições internas do mundo burguês. Todavia, ao contrário de Hegel, Marx não entendia a
dialética como uma luta de “consciências” antagônicas, pois, sua prioridade não recaía sobre o
mundo das ideias.
Cabe, aqui, destacar a ênfase materialista em oposição à idealista, diferença fundamental entre
os pensamentos de Marx e de Hegel. Essa concepção surge como resultado da crítica de
Feuerbach. Questionando o que havia de teológico em Hegel, que era pastor, Feuerbach
defendia que são os homens que constroem as divindades à sua imagem e semelhança, não o
contrário. Para ele, não é a vida que surge a partir dos desígnios de um mundo metafísico, são
as ideias que surgem das experiências de vida. Seria necessário, então, assumir que “as ideias
são decorrência da interação do homem com a natureza, de um homem que faz parte da
natureza e que a recria em suas ideias, a partir de sua interação com ela” (ANDERY e SÉRIO,
2007, p. 402). Marx, então, passou a conceber as ideias como as condições materiais
traduzidas pela consciência humana.
Daí porque Marx optou por buscar as contradições não na ideologia burguesa, mas, no próprio
sistema econômico burguês, o capitalismo. Assim, concluiu que as principais experiências em
6

Esta imagem é, também, a base de Franz Fanon (o senhor e o escravo) e de Paulo Freire (o opressor e o
oprimido).
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vida seriam decorrência de vivemos neste sistema. Nosso cotidiano seria amplamente
marcado pelas exigências do capitalismo, logo nossas ideias deveriam ser amplamente
determinadas por ele.
Embora seja de Hegel que Marx retira a noção de contradição, em Hegel a
contradição se dá primordialmente no pensamento, ao passo que em Marx
ela existe no pensamento, constitui sua lógica, porque aí se reflete o real;
portanto, a contradição existe antes, primeiro, como parte do real. Assim, as
categorias do pensamento são elaboradas construídas a partir dos fenômenos
concretos, expressam tais fenômenos e relações, mas não podem ser trocadas
por eles, não os substituem e não os constituem. O que Marx busca é
descobrir a contradição contida nos fenômenos, seus elementos antagônicos
e o movimento que leva à sua solução, à negação da negação (ANDERY e
SÉRIO, 2007, p. 411).

Marx entendeu “a história como luta de contrários que se constitui na prática social, nas
formas específicas e historicamente situadas pelas quais os homens, no confronto com a
natureza e com outros homens, produzem sua própria história” (CARVALHO, 2000, p. 42).
Todas as relações que os homens estabelecem entre si dependem, segundo Marx, do modo
como se dá o trabalho, de como a sociedade produz a vida – em nosso caso o capitalismo. O
conhecimento produzido pelo homem estaria intimamente interligado às forças produtivas e
as relações de produção do capitalismo. Ou seja, essa base econômica determinaria a
constituição das instituições jurídicas, políticas e ideológicas (as artes, a religião, a moral) da
época. Nesse sentido ele afirmou, utilizando uma metáfora arquitetônica, que a base
determina a superestrutura.
Na medida em que não se explica a prática humana partindo das ideias, pois a própria
formação ideológica surgiria a partir da base da prática material, as consequências para o
fazer científico são diretas. Como explicam Andery e Sério (2007, p. 416), Marx se
preocupou com a “necessidade de partir do real para se produzir conhecimento, de se buscar a
lei de transformação do fenômeno, de se buscar as relações e conexões desse fenômeno com a
totalidade que o torna concreto”. Mas o que de fato significa partir do real para produzir
conhecimento? Em princípio, isso não significa que Marx estivesse optando pelo Empirismo
tão combatido por Hegel. Marx fez sua opção por uma via que não é nem racionalista, nem
empirista, mas, interacionista.
Na visão interacionista, o sujeito é resultado das experiências que tem em vida. É um sujeito
histórico no sentido de que só pode pensar e agir de acordo com a mentalidade da sua época.
Assim, o sujeito não apenas observa de um ponto de vista transcendente o mundo
fenomênico, ele mesmo é resultado das interações com esse mundo fenomênico através das
41

suas experiências de vida. Dessas vivências surgem mentalidades específicas que, por sua vez,
nos predispõem a vivenciar experiências da maneira como o fazemos. Neste caso, deixa de
existir um sujeito transcendente.
Em virtude desta revisão, posso dizer que é impossível a existência de conhecimento
independente do sujeito, de sua história de vida. Isso não significa, como alerta Alex Carvalho
(2000, p. 18), que “se está pressupondo ou afirmando a inexistência de uma realidade a ser
conhecida”. O que se questiona é o “pressuposto de que seu acesso possa (e deva) ser feito
independentemente das condições biológicas, culturais, sociais e até econômicas que
constituem seu produtor, isto é, o cientista” (idem). Assim, não há como ter a esperança cega
na possibilidade de uma produção imparcial e neutra de conhecimento7.
Por esta razão, as correntes teóricas que se associam ao interacionismo tem amplo apreço
pelos métodos históricos, pois, somente através da contextualização histórica torna-se
possível interpretar um fenômeno e sua relação com a sociedade.
O Materialismo Histórico Dialético é uma proposta interacionista, embora, nestes termos,
nem todo interacionismo seja do tipo marxista. Quais os termos do interacionismo propostos
por Marx? Como em Hegel, para Marx, ser humano e conhecimento são históricos. Mas, ao
contrário de Hegel que se manteve idealista, para Marx, era importante sublinhar a dimensão
da experiência, da vida material, das práticas. Para ele o conhecimento deveria ser fruto das
relações históricas entre os homens e a natureza. Para Marx, a principal experiência da vida é
o trabalho, porque para existirem, as sociedades precisam, antes de tudo, de meios para
sobreviver – não haveria história da humanidade sem modos de produção. Em consequência,
concluiu Marx, o que determina nossos modos de pensar é o modo como a sociedade se
perpetua, como se relaciona com a natureza, ou seja, as experiências são determinadas pelos
modos de produção. Eles condicionam as experiências básicas de toda sociedade, logo,
condicionam, também, um modo de pensar, a mentalidade da época que deve ser, portanto,
adequada à manutenção deste mesmo modo de produção.
De acordo com Andery e Sério (2007, p. 416), Marx defendeu “a necessidade de se
reconhecer no sujeito produtor de conhecimento a atividade presente em cada momento do
método que torna o conhecimento, a um só tempo, representativo do real e produto do

7

Logo, sendo o ser humano o resultado do que ele vive, não se separa conhecimentos dos usos e práticas sociais
que surgem desses conhecimentos.
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humano, marcado pela atividade do homem”. Desta forma, seguir o Materialismo Histórico
Dialético, implica entender que o conhecimento não pode ser neutro. Visto como reflexo da
realidade, o conhecimento diz do real, mas, diz, também, do homem e seu contexto.
Em Marx, neutralidade e pesquisa científica não se coadunam. O conhecimento, no
pensamento marxista, é sempre fruto dos modos de produção e, portanto, resultado das lutas
de classes que engendra. Ao pesquisador caberia, então, engajar-se no desvelamento das
contradições internas do capitalismo com o objetivo de promover transformações que
privilegiem a classe dos trabalhadores. Esse seria um imperativo histórico. Como as
representações intelectuais de uma época estão relacionadas diretamente ao modo de
produção através do qual uma sociedade se realiza, Marx conclui que esta transformação, no
entanto, só pode vir através da revolução, da destruição das relações sociais burguesas. Logo,
não bastaria, apenas, uma crítica que se mantivesse no nível teórico, que não promovesse
práticas.
Posso concluir que a proposta positivista diverge em vários pontos e, de forma acentuada, da
proposta marxista. Aquela pressupõe um sujeito transcendente, esta, um sujeito
historicamente localizado, fruto da sociedade em que vive. Aquela, afirma que a sociedade é
um lugar de ordem e desenvolvimento natural, esta, diz que é lugar de disputa, embate.
Aquela, descreve o conhecimento como sendo neutro, objetivo, e esta, como politicamente
engajado. Para os marxistas, a razão positivista nada mais é que uma razão instrumental, um
modo de compreender homem, natureza, sociedade e conhecimento adequado à manutenção
das relações de poder, uma forma de mascarar e naturalizar as desigualdades. Não é a toa que
o positivismo de Comte foi amplamente apropriado pela classe burguesa interessada na
legitimação do processo de industrialização. Suas ideias naturalizavam e legitimavam tanto a
ordem, quanto o progresso.
1.1.4 Culturalismo, autonomia relativa da cultura, criatividade popular e
hegemonia negociada
Após esta introdução ao interacionismo, mais especificamente, à sua vertente marxista, chego
aos Estudos Culturais. Esta entrada é necessária, pois o marxismo é a base teórica que dá
origem a este campo de estudo. Contudo, surgindo juntamente com a nova esquerda inglesa,
os Estudos Culturais, em termos teóricos, nunca se encaixaram totalmente com o marxismo
clássico. A insatisfação com a proposta de Marx, como explica Stuart Hall (2003b, p. 191), já
se fazia presente desde os primórdios desse campo de estudo.
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Desde o início (permitam-me que me expresse assim por agora), já pairava
no ar a sempre pertinente questão das grandes insuficiências, teóricas e
políticas, dos silêncios retumbantes, das grandes evasões do marxismo - as
coisas de que Marx não falava nem parecia compreender, que eram o nosso
objeto privilegiado de estudo: cultura, ideologia, linguagem, o simbólico.
Pelo contrário, os elementos que aprisionavam o marxismo como forma de
pensamento, como atividade prática crítica, encontravam-se, já desde
sempre, presentes - a ortodoxia, o caráter doutrinário, o determinismo, o
reducionismo, a imutável lei da história, o seu estatuto como metanarrativa.
Isto é, o encontro entre os estudos culturais britânicos e o marxismo tem
primeiro que ser compreendido como o envolvimento com um problema não com uma teoria, nem mesmo com uma problemática.

Dentre as várias incompatibilidades, destaco a crítica contra o que Stuart Hall (HALL, 2003b,
p. 129) define como “um materialismo vulgar e um determinismo econômico” insistente na
análise marxista8. A crítica à imagem proposta na metáfora base/superestrutura para a relação
entre a dimensão econômica e cultural de uma sociedade marcou, a despeito das intensas
diferenças internas, o esboço do paradigma inicial desse campo de estudo. Hall (2003b)
explica da seguinte forma a posição de Raymond Williams, um dos fundadores dos Estudos
Culturais:
Seu posicionamento se dirige contrariamente à operação literal da metáfora
base/superestrutura, que no marxismo clássico conferia o domínio das ideias
e significados às “superestruturas”, concebidas como meros reflexos
determinados de maneira simples pela base, e sem qualquer efetividade
social própria. Quer dizer, o argumento de Williams é dirigido contra um
materialismo vulgar e um determinismo econômico. Ele oferece, em seu
lugar, um interacionismo radical: a interação mútua de todas as práticas,
contornando o problema da determinação (HALL, 2003b, p. 129).

A leitura interacionista de Marx pressupunha que o conhecimento seria fruto das relações
históricas entre homem e natureza. Contudo, em seu trabalho, defendeu primordialmente que
eram as bases materiais que determinariam aquilo que chamou de superestrutura, as
instituições jurídicas, políticas e ideológicas (as artes, a religião, a moral). Dessa mesma
maneira, ele defendia que as contradições que permitiam as transformações históricas
deveriam existir primordialmente já na base da sociedade, nas forças produtivas e nas relações
de produção. Para os Estudos Culturais, todavia, Marx caiu em um determinismo econômico
na medida em que a cultura era definida apenas como um reflexo da situação econômica. À
cultura, alertavam, não se resguardava nenhuma real efetividade social própria. Assim, de

8

O que não significa, para Hall, uma crítica a todo o trabalho de Marx. Para McRobbie (1995, p. 40), tanto os
primeiros trabalhos dos Estudos Culturais, com o paradigma culturalista, quanto os subsequentes, pautados no
paradigma estruturalista, assim como aqueles desenvolvidos por Althusser, tiveram uma clara predileção pelo
jovem Marx dos Manuscritos de 1844.
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modo reducionista, existia no marxismo clássico uma tendência a concluir que se pode dizer
tudo sobre a dimensão cultural de uma época apenas identificando o modo de produção
vigente, todos os “acontecimentos políticos e culturais são “explicados” em termos das
afiliações de classe dos seus atores” (HALL, 2003b, p. 132).
Ao propor um interacionismo radical, Williams argumentava em favor de uma dialética
complexa entre “cultura” e “não-cultura”, contra uma simples determinação econômica.
Defendia que se pensasse a cultura como uma atividade através da qual, não apenas se
reproduz, mas também se faz história. No fundo, havia, também, a concepção de que
existiriam ao mesmo tempo distintas contradições sociais que, de várias origens – não apenas
econômicas -, podem impulsionar os processos históricos com distintos efeitos. Ou seja,
pretendia-se outorgar à cultura não uma autonomia total, mas, uma “relativa autonomia”
diante de fatores econômicos.
O nó, portanto, não é em relação ao interacionismo em si, mas, ao modo como Marx
condicionou sua dinâmica ao disparo do gatilho econômico. O interacionismo serve ao
destaque da interação entre práticas e mentalidades. O que o marxismo ortodoxo fez foi
defender que a economia, sozinha, determinava as práticas e, consequentemente, era a origem
única, também, das mentalidades. De modo diverso, autores como Williams defendem que há
mais nas mentalidades do que a economia pode explicar e que há mais nas práticas do que
razão econômica pode descrever. Em resumo, a vida é mais do que modos de produção, o que
não significava para nenhum desses autores que a economia não fosse muito importante.
As consequências desta postura não são simples. Se nem tudo pode ser julgado de acordo com
o critério da economia, nem tudo pode ser, portanto, julgado de acordo com a luta de classes.
Nesse sentido, se impõem a estes autores debates sobre diferenças que não se explicam pelas
desigualdades. Se havia algo mais nas várias mentalidades que não se resumiam a efeitos das
desigualdades, como julgar essas diferenças? A conclusão era que precisavam considerar que
as classes proletárias inglesas possuíam formas culturais próprias e dignas. É neste sentido
que Canclini (2005) discute a possibilidade de se pensar a estética das classes populares. A
citação das palavras de Canclini a seguir ganha relevância também por se referir ao trabalho
de um dos autores pioneiros dos Estudos Culturais, Richard Hoggart.
A partir dos critérios estéticos hegemônicos, pode ser difícil descobrir “a
intenção de harmonia ou de beleza” quando uma família operária compra
uma panela ou decora sua cozinha, mas a observação dos seus próprios
modelos de elaboração simbólica demonstra que ela tem maneiras
particulares de cultivar o gosto, não redutíveis à relação com os modelos
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predominantes nem à preocupação utilitária, que também costumam estar
presentes. Assim o testemunham muitos trabalhos dedicados ao estudo das
classes populares. Na Grã-Bretanha, isto se tornou visível desde a admirável
investigação de Richard Hoggart sobre a cultura operária, The Uses of
Literacy: a exuberância das artes e festas populares, o fervor pelo detalhe e a
opulência de cores que registra fizeram com que este autor falasse dos “cem
atos barrocos da vida popular” (HOGGART, 1957, p. 139-196). (p. 90)

Nesta citação, o mais importante é perceber que se esta posição se relacionava a uma oposição
ao “estabelecimento de hierarquias entre formas e práticas culturais estabelecidas a partir de
oposições como alta/baixa, superior/inferior” (ESCOSTEGUY, 2001b, p. 157), não se
justificava, também, por um simples populismo, nem, tão pouco, pelo reflexo de uma crítica
cega às formas culturais vindas da elite. A legitimidade dada às formas culturais vindas das
classes populares amparava-se num relativismo cultural9 que erguia-se dentro do campo.
Este paradigma inicial que guiou os fundadores do Centro de Estudos de Cultura
Contemporânea de Birminghan (Raymond Williams, E. P. Thompsom e Richard Hoggard)
Stuart Hall denomina de culturalista. A escolha deste termo se dá em virtude do foco dirigido
ao modo como as estruturas são vividas e à concepção de que nenhum modo de produção
pode impedir a criatividade na vida e determinar absolutamente tudo o que é relevante à
dimensão cultural.
Os culturalistas sabiam que para compreender o ser humano era necessário compreender com
que mentalidade ele interpreta a si mesmo, vivencia os fenômenos ao seu redor e age sobre
este mundo. Por sua vez, sabiam que para compreender esta mentalidade é preciso localizar o
indivíduo em uma sociedade e em um contexto histórico específico. Restava, portanto,
encontrar ferramentas conceituais para explicar a dinâmica social de modo mais complexo do
que aquelas que o marxismo ortodoxo havia desenvolvido. Foi nesse sentido que os
culturalistas apropriaram-se do conceito de hegemonia, de Gramsci.

9

É importante pensar o termo relativismo cultural não apenas considerando suas potencialidades teóricas, mas,
também, seus limites. Canclini (2005) explica este conceito da seguinte maneira: “O relativismo cultural realiza
‘um primeiro ato de justiça descritiva, que confere às culturas populares o direito de ter seu próprio sentido’,
leva-as a sério como culturas ao aprender a língua em que estas dizem o que têm para dizer, quando
conseguimos esquecer o que delas se diz em outra língua. Mas há uma segunda ruptura, de ‘realismo
sociológico’, que consiste em considerar ‘as relações de força e as leis de interação desigual que vinculam entre
si as classes de uma mesma sociedade’. ‘Não podemos deixar ao relativismo cultural o cuidado de dizer tudo
acerca das culturas sustentadas por classes que não o praticam e que nutrem suas operações simbólicas ao não
praticá-lo’(GRIGNON E PASSERON, 1991, p. 55 e 57). Descobrem-se as ambiguidades da interculturalidade
quando se aplica aos processos esta dupla leitura. Naturalmente, esta estratégia dúplice de conhecimento conduz
a uma avaliação política menos maniqueísta. ‘As culturas populares não estão evidentemente definidas em
inercia perpétua diante da legitimidade cultural, mas tampouco se deve supô-las mobilizadas dia e noite em
alerta contestatório. Também descansam’(GRIGNON E PASSERON, 1991, p.75)”.
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A vantagem imediata deste conceito é ajudar a pensar a cultura não como imposição das
classes dominantes, aquelas beneficiadas pelos modos de produção vigentes, mas, como um
campo de negociação mais complexo. 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
uma 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. (GRIFO MEU)

Enquanto Marx privilegiou uma concepção de poder que se impunha pelo fato de que a posse
sobre os meios de produção é distribuída desigualmente, Gramsci destacava uma concepção
de poder que não se justificava exclusivamente pela desigualdade econômica. Uma sociedade
não poderia produzir-se unicamente pela coerção ou pela força, nem tão pouco pela pura
alienação. Era necessário considerar que o grupo dominante, para deter a capacidade de
produzir um bloco histórico, necessitava ter a cumplicidade de outros grupos subalternos. Isso
só poderia ocorrer se os subalternos tivessem seus interesses de algum modo representados
pela classe dominante. Ao conceber, de dentro do marxismo, que os dominantes também
precisavam submeter-se a interesses dos dominados, Gramsci trouxe uma contribuição
inovadora.
Gramsci aponta para uma prática de significação que depende de relações de poder, mas, sem
resvalar numa compreensão de dominação onipotente exercida pelas classes ricas sobre as
pobres. Desse modo, “a noção de hegemonia rompe com a ideia de um poder vertical, um
poder não negociado e, sobretudo, não negociável” (MATTELART e MATTELART, 2004,
p. 98). Esta virada no modo de compreender a prática cultural salienta a cooptação dos
interesses das diferentes classes ou segmentos delas através da negociação no lugar da
imposição ou, da coerção. Uma negociação é um processo dinâmico, vívido, que se faz e
desfaz.
Embora hegemonia implique uma sociedade com um elevado grau de
consenso, não deve se entender que se refere 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. (STOREY, 2003, p. 49)
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Assim o conceito de hegemonia ressalta uma visão da superestrutura que já não é, de modo
algum, reflexo puro e simples das bases econômicas.
1.1.5 A virada linguística: uma estrutura fala através de nós
Para além de autores marxistas, outras influências teóricas marcaram o campo. A
identificação com o desejo de uma teoria mais complexa da cultura, que superasse a proposta
da metáfora base/superestrutura, provocou a aproximação com o paradigma estruturalista.
Segundo Hall (2003b, p. 136-137):
Esse estruturalismo compartilhou com o culturalismo a ruptura radical com
os termos da metáfora base/superestrutura, derivada de A Ideologia Alemã.
E embora fosse “a esta teoria das superestruturas, quase intocada por Marx”
que Lévi-Strauss aspirava a contribuir, sua contribuição significou uma
ruptura radical em todo o seu termo de referência, assim como fizeram
definitivamente e irrevogavelmente os culturalistas. Aqui – e devemos
incluir Althusser nessa caracterização – tanto os culturalistas quanto os
estruturalistas atribuíram aos domínios até então definidos como
“superestruturais” tal especificidade e eficácia, tal primazia constitutiva, que
os empurrou para além dos termos de referência da “base” e “superestrutura”. Lévi-Strauss e Althusser eram também anti-reducionistas e
antieconomicistas em suas formas de raciocínio, e atacaram criticamente
aquela causalidade transitiva que, por tanto tempo, havia se passado como
“marxismo clássico”.

Para Hall (HALL, 2003b, p. 143), o Estruturalismo viria a colaborar com a proposta
culturalista no sentido de pensar “as especificidades de práticas diferentes - a ‘cultura’ não
deve ser absorvida pelo ‘econômico’” somando a este paradigma a capacidade que lhe falta
para compreender o conjunto constituído. Porém, ao recorrer aos aportes teóricos em
desenvolvimento sob a lógica estruturalista para superar este déficit, consequências outras
surgem que precisaram ser pensadas. Implicações que logo provocaram choques com o
paradigma inicial culturalista. Para analisar estes choques é necessário compreender os
aspectos centrais desta perspectiva. Afinal, qual foi a proposta estruturalista?
O Estruturalismo tem origem nos estudos de Ferdinand de Saussure sobre teoria da
representação. De acordo com Stuart Hall (1997), a teoria da representação busca
compreender “como a representação através da linguagem funciona?” ou, em outras
palavras, “de onde vem o significado?”. Três abordagens propõem respostas a esta pergunta,
a intencional, a reflectiva ou mimética e o construcionismo social. Saussure e os
estruturalistas (assim como Foucault e os pós-estruturalistas) alinham-se à abordagem
construcionista. Mas, é importante explicitar os argumentos das outras linhas, intencional e
reflectiva, pois, ajudará a esclarecer a compreensão da terceira.
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Segundo a abordagem intencional, a linguagem funciona na medida em que sabemos e
aceitamos a intenção do autor. Em outras palavras, o autor da representação, através da sua
intenção, impõe o significado. Caso perguntasse, por exemplo, para alguém que segue esta
linha, “Como a palavra vermelho adquire significado?”, poderia simplesmente receber a
seguinte resposta: a palavra vermelho significa para nós a cor vermelha, pois é esta a
intenção da pessoa que criou essa palavra. Esta é uma abordagem bastante simplória. Deste
ponto de vista, para compreender o significado de uma linguagem, seria necessário ter
consciência da intenção do autor de uma imagem, de um texto, de uma música ou, seja o que
for. Depende, portanto, de uma subordinação à autoridade do autor.
Segundo a abordagem reflectiva ou mimética, a linguagem funciona porque faz referência a
conceitos mentais que são uma re(a)presentação (um duplo) da realidade na nossa mente. Essa
representação foi impressa na mente através do nosso contato com o mundo. Ou seja, estes
conceitos mentais são reflexos dos fenômenos. Logo, caso perguntasse, para alguém que
adota esta linha de pensamento, “Como a palavra vermelho adquire significado?”, a pessoa
responderia: O vermelho é real, existe. Essa informação entra em nossa mente por meio da
observação, cria-se assim em nossa mente um conceito de vermelho que funciona como uma
cópia dessa realidade. A palavra vermelho pode significar vermelho porque associa-se a esse
conceito. Assim, a linguagem seria um meio transparente que apenas reflete, como um
espelho, o mundo externo a ela. Esta é a abordagem que predomina no uso da metáfora da
câmara escura que, como vimos, fundamenta a ciência moderna, incluindo o empirismo e o
positivismo.
A abordagem do construcionismo social, desenvolvida por Saussure, renega profundamente
as duas anterioras com insights considerados revolucionários. Em flagrante discordância em
relação à abordagem intencional, defende que, apesar de, como indivíduos, utilizarmos a
linguagem para comunicar ideias e pensamentos que acreditamos ser especiais ou únicos para
nós, isoladamente não podemos ser a única fonte do significado da linguagem. Para Stuart
Hall (1997), isso seria um absurdo, pois, seria o equivalente a dizer que “nós podemos nos
expressar por meio de linguagens inteiramente privadas” (p. 25). Contudo, como a
comunicação implica a necessidade de códigos compartilhados, a linguagem nunca poderia
ser “totalmente um jogo privado” (idem). Preciso me inserir nas regras, nos códigos e nas
convenções da linguagem para ser compreendido.
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Contra a abordagem reflectiva/mimética, o construcionismo social afirma que nossos
conceitos mentais não são puras cópias da realidade. Esses conceitos não surgem em nossas
mentes como se fossem transportados do mundo externo para a mente. Isso ocorre porque
nossas mentes atuam ativamente na construção desses conceitos. Em princípio, as
informações brutas que chegam à mente são completamente caóticas, não podem produzir
conceitos mentais por si só. O ser humano precisa interpretar essas informações. Esse
processo de interpretação não é passivo, é ativo, construtor, pois prescreve modos de
classificar (identificar e diferenciar) que não são naturais nem muito menos universais. Neste
caso, se perguntasse para um indivíduo que segue esta linha de pensamento “Como a palavra
vermelho adquire significado?”, ele poderia responder assim: Em primeiro lugar, é preciso
considerar que o espectro de cores pode ser decomposto de inúmeras maneiras, não é
evidente o modo como as cores devem ser identificadas e diferenciadas. Nesse sentido já
observou-se que algumas tribos indígenas tem conceitos para inúmeros tons de verde, assim
como grupos de esquimós podem vir a ter conceitos para inúmeros tons de branco e azul. Em
nossa cultura convencionou-se socialmente que um trecho do espectro de cores seria
chamado de vermelho, outro de azul, outro de verde, outro de amarelo. A palavra vermelho,
portanto, só possui significado porque refere-se a esta rede de classificação. Por isso,
podemos dizer que a palavra vermelho significa não porque refere-se ao real, mas, porque
não é verde, não é azul... Significa pela diferença em relação a outros conceitos.
O construcionismo social está fundamentado na premissa de que “os signos linguísticos
operam de forma reflexiva e não referencial: eles dependem da operação autoreflexiva da
diferença” (PETERS, 2000, p. 36). Aponta para o fato de que as palavras significam algo não
por representarem o real, mas, pela posição que ocupam em um sistema de diferenças. Ou
seja, toda identidade só existe em decorrência das diferenças arbitrariamente estabelecidas por
sistemas de classificação. A pressuposição de que a identidade “cor vermelha” é natural é,
portanto, abandonada. Ela só existe a partir do momento em que, em sociedade, os seres
humanos a concebem dentro de um sistema maior. É a estrutura que permite o significado,
nunca o elemento isolado. Esse debate será mais uma vez abordado durante o capítulo sobre o
conceito de cultura.
Avançando, para aprofundar-me no Estruturalismo, foi importante entender que Saussure
concebia a linguagem em duas partes, a fala (parole) e a língua (langue). Com a primeira
identificava atos particulares de fala que são executados por indivíduos específicos. Com a
segunda, apontava para uma estrutura que, como uma gramática, está subjacente a toda a
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linguagem e, portanto, condiciona todos os atos particulares de fala. Para Saussure, todo ato
de fala só é possível porque se baseia em uma estrutura. Será para esta estrutura, ou seja, o
nível da língua, que Saussure dirigirá sua atenção. O linguista tinha a convicção de que
estudando esta dimensão poderia encontrar as leis que regem todos os atos de fala.
Acreditava, também, que esta estrutura existe governada por certas regras e detém uma
natureza limitada e fechada. Como explica Stuart Hall (1997, p. 33): “foi sua preferência por
estudar a linguagem no nível de sua ‘estrutura profunda’ que fez as pessoas chamarem
Saussure e seu modelo de linguagem de estruturalista”. À disseminação dos pressupostos
estruturalistas pelas várias disciplinas das humanidades denominou-se “virada linguística”.
Por meio de Claude Lévi-Strauss, A. J. Greimas, Roland Barthes, Louis
Althusser, Jacques Lacan, Michel Foucault e muitos outros, o Estruturalismo
penetrou na antropologia, na crítica literária, na psicanálise, no marxismo, na
história, na teoria estética e nos estudos da cultura popular, transformando-se
em um poderoso e globalizante referencial teórico para a análise semiótica e
linguística da sociedade, da economia e da cultura, vistas agora como
sistemas de significação. (PETERS, 2000, p. 10)

Esta difusão do Estruturalismo ocorreu porque aceitou-se que a sociedade e os sujeitos
poderiam ser compreendidos como estruturados, do mesmo modo que a linguagem. O
conceito de cultura, a partir desses pressupostos, passa a ser associado a este sistema
simbólico no qual “as inter-relações entre elementos que os constituem são vistas como mais
importantes do que os elementos considerados isoladamente” (PETERS, 2000, p. 36). Assim,
a principal esperança gerada pelas propostas estruturalistas era a possibilidade de identificar e
descrever as leis desta estrutura universal que seriam comuns à mente humana, em geral e, em
decorrência, a todas as culturas. Esta corrente, diz Santaella (2003, p. 42), “tende a interpretar
a cultura como consistindo de um conjunto de paradigmas ou padrões básicos, muito
semelhantes às regras de uma gramática”. Stuart Hall (1997) explica a abordagem
estruturalista ao discutir o trabalho de Claude Levi-Strauss:
O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss estudou os costumes, rituais,
objetos, desenhos totêmicos, mitos e contos folclóricos de pessoas no Brasil
chamadas "primitivas", não analisando como essas coisas foram produzidos
e utilizados no contexto da vida diária entre os povos da Amazônia, mas em
termos do que tentam dizer, que mensagens sobre a cultura comunicavam.
Ele analisou o seu significado, não pela interpretação de seu conteúdo, mas,
olhando para as regras e códigos subjacentes através dos quais tais objetos
ou práticas produziam significado e, ao fazê-lo, ele estava fazendo um
clássico "movimento" Saussureano ou estruturalista, da fala de uma cultura,
para a estrutura subjacente, a língua. (p. 37)
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Segundo Lúcia Santaella (2003, p. 42), a corrente estruturalista da antropologia da qual fez
parte Claude Levy-Strauss defendeu, por exemplo, que o pensamento humano poderia ser
organizado “em termos de oposições básicas como masculino vs. feminino”.
É possível perceber, portanto, que Saussure projetou para as ciências sociais um método
“científico” através do qual seria possível, então, revelar as leis internas da estrutura da mente
humana e, em consequência, de todas as culturas. A abordagem era, portanto, como o próprio
Saussure definia, sincrônica, não diacrônica, era a-histórica, pois almejava as permanências,
não o devir. Em decorrência desse tipo de ênfase, do ponto de vista epistemológico o
Estruturalismo compartilha semelhanças com o positivismo.
A preocupação estruturalista com a busca por leis remete às preocupações positivistas. No
entanto, há um aspecto deste paradigma que se opõe radicalmente à concepção de ser humano
subjacente ao positivismo e à fenomenologia. Com o pensamento marxista, apropriado por
Althusser, e também com a psicanálise freudiana, apropriada por Lacan, o Estruturalismo
alimenta um receio em relação à concepção de sujeito racional, autônomo e autotransparente.
Esta noção pauta-se por “um ceticismo para com a concepção que vê a consciência humana
como autônoma, como diretamente acessível e como a única base da compreensão e da ação”
(PETERS, 2000, p. 35). Nesse sentido, destaca “uma ênfase comum no inconsciente, nas
estruturas ou forças sócio-históricas subjacentes que constrangem e governam nosso
comportamento” (p. 37). Como afirma Hall (2003b, p. 139), privilegia-se “a concepção dos
‘homens’ como portadores das estruturas que os falam ou situam, em vez de agentes ativos na
construção de sua própria história”. Esta é a posição de Eugênio Bucci ao acompanhar as
ideias de Roland Barthes. Ele argumenta:
Os homens é que fazem a língua, por certo, mas não a fazem como querem.
Ninguém é “autor” da língua. Os sujeitos sociais não cessam de testar os
limites da língua, transgredir suas normas, subvertem o sentido dos termos
de modo adequá-los a novas necessidades expressivas. Esse processo é
inconsciente. (...) Os homens fazem a língua? Seria mais adequado dizer: a
língua se faz através da fala dos homens. (BUCCI e KEHL, 2004, p. 20)

Neste viés estruturalista de compreensão do homem e de sua capacidade de ação, posso,
também, observar distinções tanto em relação ao marxismo quanto em relação ao
culturalismo. Enquanto Marx falava da importância do ato revolucionário e da revelação das
contradições, o Estruturalismo insiste na definição da história como uma verdadeira marcha
de estruturas. O foco estruturalista estava no estudo de uma infraestrutura inconsciente que
governaria nossa percepção e, portanto, nossa ação no mundo. Neste paradigma, qualquer
ação estaria necessariamente conectada e regida pelo sistema que o precedia e lhe permitia ser
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significativo. Desta forma, esta proposta “abalava os pressupostos humanistas e românticos
que se baseavam nas ideias de intencionalidade, de criatividade e de autoria” (PETERS, 2000,
p. 15).
Esta ênfase trouxe a certeza de um choque em relação ao culturalismo. O foco do culturalismo
consiste em compreender “onde e como as pessoas experimentam suas condições de vida,
como as definem e a elas respondem” (HALL, 2003b, p. 134). Desse modo, alimenta-se,
portanto, a crença na capacidade criativa do popular de compreender e atuar sobre a cultura.
Segundo Hall(idem): “a tração da experiência nesse paradigma [o culturalismo] e a ênfase
dada ao criativo e ao agenciamento histórico constituem os dois elementos-chave no
humanismo desta opção”. Por sua vez, quando comparado ao Estruturalismo, o culturalismo
pode ser acusado de pecar no sentido inverso.
Enquanto no “culturalismo” a experiência era solo - o terreno do vivido - em
que interagiam a condição e a consciência, o Estruturalismo insistia que a
“experiência”, por definição, não poderia ser o fundamento de coisa alguma,
pois só se podia “viver” e experimentar as próprias condições dentro e
através de categorias, classificações e quadros de referência da cultura. Essas
categorias, contudo, não surgiam a partir das experiências ou nelas: antes, a
experiência era um “efeito” dessas categorias. Os culturalistas haviam
definido como coletivas as formas de consciência e cultura. Mas ficaram
longe da proposição radical segundo a qual, em cultura e linguagem, o
sujeito era “falado” pelas categorias da cultura em que pensava, em vez de
“falá-las”. Tais categorias não eram, entretanto, somente coletivas, ao invés
de individuais: eram, para os estruturalistas, estruturas inconscientes.
(HALL, 2003b, p. 138)(grifo meu)

Não se pode ignorar que ao reprimir a importância das experiências, o Estruturalismo vai de
encontro, ou, entra em choque com a proposta interacionista e todo o peso que ela dá às
experiências de vida na produção de subjetividades. Embora o Estruturalismo trouxesse
contribuições ao contestar a concepção filosófica empirista, racionalista e positivista – aquela
do sujeito autônomo, racional e autotransparente –, como ressalta Stuart Hall, o
Estruturalismo “deixa sem solução o problema da subjetivação e da incorporação subjetiva da
ideologia” (p. 166). Com este foco, o Estruturalismo, assim como o positivismo, reforçam
uma visão de sociedade como algo governado por uma ordem pré-existente, uma estrutura.
No Estruturalismo, a ênfase nesta suposta estrutura é tão grande que seus autores puderam
tratar as relações sociais como processos sem sujeito, situação na qual pouco importa o nível
das experiências. Esta é uma das principais críticas ao Estruturalismo. Por isso Hall(idem) se
pergunta: “Como é que os indivíduos concretos tomam seus lugares dentro de ideologias
específicas se não temos noção do que é o sujeito ou a subjetividade?”. Até que ponto era
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possível produzir conhecimento sobre sociedades e suas peculiaridades ignorando o que nelas
havia de específico? Até que ponto era possível produzir conhecimento sem pensar as
particularidades de sujeitos específicos?
Por isso, tornou-se necessário questionar não apenas o foco exclusivo nesta estrutura prescrita
em nossa mente e subjacente a todas as culturas, mas, também, a existência desta mesma
estrutura. Esta é a problemática que levará teóricos e pesquisadores do Estruturalismo ao Pósestruturalismo.
1.1.6 Pós-estruturalismo: uma estrutura descentrada, o jogo da diferença,
subjetivação e relações de poder
Todas as considerações sobre o Estruturalismo e, consequentemente, sobre como ele afetou o
caminho dos Estudos Culturais precisariam ser revisadas à luz de reviravoltas a partir e, de
dentro do próprio Estruturalismo. Mutações que levaram muitos a se desligarem do
movimento estruturalista em favor do desenvolvimento de uma nova legenda: o Pósestruturalismo. Compreender o que este movimento reivindicou com o prefixo “pós”, passa,
fundamentalmente, pela recepção e estudo de autores como Michel Foucault, Jacques Derrida,
Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze e Félix Guattari e, ainda, da obra do alemão Friedrich
Nietzsche. A leitura que Martin Heiddeger fez de Nietzsche também influenciou esses
autores.
Em princípio, isso não significará uma mudança completa de posicionamento. Além da
chegada de Nietzsche e Heiddeger, as leituras estruturalistas da teoria de Marx, feitas por
Althusser, e a leitura de Freud, feita por Lacan, permanecem como influências centrais para o
Pós-estruturalismo. Por esta razão, a crítica ao sujeito humanista se mantém. “O Pósestruturalismo partilha com o Estruturalismo uma ênfase comum no inconsciente, nas
estruturas ou forças sócio-históricas subjacentes que constrangem e governam nosso
comportamento” (PETERS, 2000, p. 37). Opõem-se, consequentemente, àquela visão liberal e
humanista de um sujeito autônomo que seria a origem do pensamento e da ação,
compreendendo-o, ao contrário, em termos relacionais10. Mas, se mantém em sintonia com as
concepções de linguagem e de cultura, ou seja, a abordagem do construcionismo social.

10

Essa crítica ganha novos contornos baseando-se nas revelações de Freud sobre o inconsciente, desmantelando
a suposição presente, tanto na fenomenologia quanto no existencialismo, da possibilidade de um sujeito
autoconsciente, capaz de total entendimento sobre si e do controle sobre seus atos.
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Podemos destacar, além disso, no Estruturalismo e no Pós-estruturalismo,
uma mesma compreensão teórica geral da linguagem e da cultura, que são
concebidas em termos de sistemas linguísticos e simbólicos nos quais as
inter-relações entre elementos que os constituem são vistas como mais
importantes do que os elementos considerados isoladamente. Tanto o
Estruturalismo quanto o Pós-estruturalismo sustentam a concepção
saussureana de que os signos linguísticos operam de forma reflexiva e não
de forma referencial: eles dependem da operação auto-reflexiva da diferença.
(PETERS, 2000, p. 36)

Partindo destas bases comuns, posso, então, situar no Pós-estruturalismo a transformação ou
mesmo uma radicalização de certos pressupostos estruturalistas provocados diretamente pela
filiação a Nietzsche. De acordo com Peters (2000), o argumento para tal aproximação está na
conclusão de que “enquanto Marx havia privilegiado a questão do poder e Freud havida dado
prioridade à ideia de desejo”, Nietzsche ofereceu “uma saída que combinava poder e desejo”
(p. 30). Peters (2000), destaca vários pontos da filosofia nietzschiana que exerceram forte
influência nos textos pós-estruturalistas: a crítica à noção de progresso; a crítica ao
pensamento fundado em binarismos; a substituição da ontologia pelas narrativas e genealogia;
a proposta da relação entre poder e conhecimento; a descrença tanto em métodos neutros e
universais quanto em uma verdade última a ser encontrada; e a opção por um perspectivismo
moral/cultural.
Como descrito acima, identificar as leis da estrutura inconsciente universal era o objetivo
primordial do Estruturalismo. Porém, ao associar Nietzsche a tais concepções de sujeito
estruturado entre forças libidinais e práticas socioculturais (nem autônomo, nem
autoconsciente) e o conceito de cultura como um sistema autorreferente/autoreflexivo (não
referencial), o Pós-estruturalismo levou os argumentos do próprio Estruturalismo a uma
guinada radical. Esta virada possibilitou a negação de qualquer discurso que se defina como
universal, possibilitou, ainda, o abandono da pretensão “cientificista” de revelar leis eternas
das sociedades.
Passo decisivo para o Pós-estruturalismo foi o questionamento sobre a noção fundamental de
estrutura. Segundo Peters (p. 30), Derrida descartou “a ‘estruturalidade da estrutura’ ou a
ideia de ‘centro’” sobre a qual o modelo estruturalista se guiava. Contra o conceito de
estrutura centrada que identificou em Lévi-Strauss, traçada desde o pensamento hegeliano, –
conceito que revelava um sonho de identificar uma origem que escapasse à história – Derrida
propõe uma concepção de estrutura descentrada, que aceita a inexistência de uma origem e
assume o jogo eterno do signo. Para Tomaz Tadeu da Silva (2000b, p. 93), o Pósestruturalismo mantem a ênfase nos processos linguísticos e discursivos, porém “desloca a
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preocupação estruturalista com estruturas e processos fixos e rígidos de significação”, em
favor de uma teoria na qual “o processo de significação é incerto, indeterminado e instável”.
Assim, segundo Stuart Hall (1997, p. 35), o Pós-estruturalismo demonstra que
a linguagem não é um objeto que possa ser estudado com a precisão da lei
como de uma ciência. Teóricos de cultura que se seguiram tiraram lições do
Estruturalismo de Saussure, mas abandonaram sua premissa cientificista. A
linguagem permanece governada por regras. Mas não é um sistema fechado
que possa ser reduzido a seus elementos formais. Desde que está
constantemente se transformando, está por definição em aberto.

Questionando este centro que escaparia ao jogo, a própria estrutura torna-se historicizada.
Perde-se a ideia de algo eterno no centro governando a sociedade e o comportamento humano.
Rejeitada a concepção de uma estrutura universal, conclui-se pela impossibilidade de revelar
aquelas que seriam suas leis universais. Contra a sincronia estruturalista, a diacronia retorna,
há uma revalorização da história.
Enquanto o Estruturalismo buscava apagar a história por meio da análise
sincrônica das estruturas, o Pós-estruturalismo mostra um renovado interesse
por uma história cultural crítica, ao se concentrar na análise diacrônica, na
mutação, na transformação e na descontinuidade das estruturas; na
serialização; na repetição; na arqueologia; e, talvez, de forma mais
importante , naquilo que Foucault, seguindo Nietzsche, chama de
“genealogia”. As narrativas genealógicas substituem a ontologia ou, para
expressar a mesma ideia de uma forma diferente, as questões de ontologia
tornam-se historicizadas. (PETERS, 2000, p. 38)

Seguindo este argumento, para o Pós-estruturalismo todo conhecimento é histórico e há aí
uma proximidade com a proposta de Marx. Porém, é importante compreender que esta
concepção de história não é aquela sobre a qual se baseava o pensamento hegeliano - como
sublinhei, importante influência para o marxismo, embora Marx tenha questionado seu
idealismo em favor do materialismo. Nesse sentido, a crítica nietzschiana à noção de
progresso faz-se aqui presente. De acordo com Peters (2000, p. 66-67), Nietzsche rechaçou a
história como “uma trajetória de um progresso inexorável, em direção à perfeição final”,
insistindo no preceito de que “nem uma origem singular nem um final unitário podem
fornecer um sentido aos eventos que nos rodeiam”. Muitas histórias marcariam a humanidade,
não apenas uma11. Para Nietzsche, as mudanças históricas não poderiam indicar, como em
Hegel, o próprio movimento da razão. O movimento da história não possui nenhuma lógica
que nos permita dizer o que representaria o progresso.

11

Além disso, em oposição à visão da modernidade de que o presente representaria um rompimento com a
tradição, opta por descrever a tradição como uma fonte de continuidade cultural.
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Contra a concepção hegeliana teleológica de história, em que a história da humanidade possui
um objetivo pré-programado, Stuart Hall (2003b, p. 191-192) aponta o eurocentrismo de
Marx na medida em que o marxismo trata o capitalismo como uma evolução orgânica da
história.
[a crítica ao marxismo] Exigia, no meu caso, uma ainda incompleta
contestação do profundo eurocentrismo da teoria marxista. Quero precisar
este último aspecto. Não se trata apenas do local de nascença de Marx, nem
dos temas de que falava, mas antes do modelo situado no âmago das partes
mais desenvolvidas da teoria marxista, que sugeriam a evolução orgânica do
capitalismo a partir das suas próprias transformações. Mas eu era oriundo de
uma sociedade onde o profundo tegumento da sociedade, economia e cultura
capitalista tinham sido impostos pela conquista e pela colonização. Esta não
é uma crítica vulgar, mas sim teórica. Não responsabilizo Marx por ter
nascido onde nasceu; apenas questiono a teoria destinada a apoiar o modelo
em torno do qual se encontra articulada: o seu Eurocentrismo.

Esta reflexão é uma tomada de posição contra a noção dialética de história de Marx e Hegel.
Não apenas porque se baseava na ideia de sínteses evolutivas, mas, porque representavam este
caminho como uma luta entre opostos, ou seja, binários. Para Deleuze, a deficiência da
dialética hegeliana está na imagem da diferença que implica.
A dialética hegeliana consiste, na verdade, em uma reflexão sobre a
diferença, mas de imagem invertida. No lugar da afirmação da diferença
como tal, ela coloca a negação daquilo em relação ao qual ela difere; no
lugar da afirmação do eu, ela coloca a negação do outro; e no lugar da
afirmação da afirmação, ela coloca a famosa negação da negação.
(DELEUZE, 1983, p.196, apud PETERS, 2000, p.34)

Como propunha Hegel, a história seria feita de uma corrente linear de sucessões de negações
da identidade do outro. Acusa-se uma disposição reativa da dialética hegeliana que, para
afirmar o eu, exige como necessário negar o outro. Hegel representa a sociedade como luta de
binários, ou seja, identidades opostas nas quais a diferença é entendida como simples
alteridade, como aquilo que o ‘eu’ não é, que o ‘outro’ é. Assim, Deleuze argumenta que a
dialética seria uma teoria não da diferença, mas da identidade, pois, ao resolver a contradição
por meio da negação da negação acaba-se, novamente, por reafirmar o estado de identidade,
de unidade. Opondo-se a esta filosofia da identidade, Deleuze se baseará em uma noção
bastante própria de diferença. Tomaz Tadeu da Silva (2004, p. 20) sintetiza a noção de
diferença em Deleuze da seguinte forma:
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
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imanente. É justamente a isso que, na rude e simplificada descrição aqui
feita, Deleuze chama de “diferença”.

Tomaz Tadeu da Silva (2002) ressalta 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 oposições entre sujeitos fixos. Ele afirma que “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). Considerando este argumento, por exemplo,
Rosi Braidotti (2000) propõe que o multiculturalismo não traz muitas vantagens se o
entendermos apenas como uma diversidade de culturas. Para ela, o multiculturalismo “deve
ser entendido mais como diferença dentro da mesma cultura, ou seja, dentro de cada um de
nós” (p. 43). Mas, o que concluir sobre a ideia de que a diferença age dentro de cada um de
nós? A consequência desse argumento nos leva a uma concepção de sujeito completamente
“descentrado”, fraturado, em contínuo devir.
Sobre a concepção de sujeito, é importante destacar que no Pós-estruturalismo, por vezes os
autores se enfrentaram com abordagens diversas. Deleuze, entusiasta da ideia de que o sujeito
está em contínuo devir, teceu o seguinte comentário sobre suas divergências com Michel
Foucault: “Michel se admirava de que, apesar de todos os poderes, de toda a dissimulação e
hipocrisia desses poderes, nós ainda conseguimos resistir. Eu, ao contrário, admiro-me de que,
ainda que tudo vaze, o governo consiga tapar o vazamento” (DELEUZE, 2002, p. 74 apud
JÓDAR e GÓMEZ, 2002, p. 32). Enquanto um foca no poder, o outro enfatiza o que foge ao
controle; mas, ambos reconhecem a dinâmica entre poder e resistência. Apesar das
divergências, posso identificar aproximações entre a posição de ambos. Para os dois interessa
investigar a relação entre a potência imanente da diferença, do devir, e a marcação de
identidades através de relações de poder. Neste limiar, eles produzem sua noção de sujeito.
Segundo Johanna Oksala (2011, p. 74), para Foucault:
Sua principal asserção [de Foucault] foi que ser um sujeito, um indivíduo
socialmente reconhecível com intenções, desejos e ações inteligíveis, só era
possível dentro das redes de poder/saber de uma sociedade. Na sua visão,
todas as identidades eram criadas por meio de práticas de poder e saber. As
relações de poder não existem entre sujeitos com identidades
predeterminadas, mas são constitutivas dos próprios sujeitos, moldam
condutas e instilam formas de autoconsciência. Os sujeitos em relação aos
quais a rede de poder é definida não podem ser concebidos como existindo à
margem dela.

Deleuze foca naquilo que em nós resiste ou, aquilo que vaza, ao passo que Foucault enfatiza
aquilo que em nós é fruto de técnicas de controle e disciplina, ou seja, aquilo que estanca.
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Contudo, para Deleuze ou para Foucault, a chave para compreender o sujeito está na ausência
de qualquer natureza ou essência transcendente. Nesse sentido, a concepção de sujeito pósestruturalista associa-se à crítica interacionista, ou seja, o sujeito só constitui-se em sociedade.
Com base nesta concepção de sujeito e de diferença se propõe, então, uma nova concepção de
política. Esta proposta passa pela crítica às políticas baseadas em supostas identidades fixas,
naturais. Braidotti (2000, p. 76) afirma que “para ser político, para fazer escolhas deliberadas
ou para tomar decisões críticas uma pessoa não precisa se estabelecer em uma visão
substantiva de sujeito”, na medida em que a política é “a capacidade de estabelecer conexões
múltiplas. A política é precisamente essa consciência da constituição fraturada do sujeito,
intrinsecamente baseada no poder, e a busca ativa de oportunidades para resistir às formações
hegemônicas” (idem) (GRIFO MEU). Por esta razão, Peters (2000, p. 33) conclui que ao
propor esta noção de diferença, Deleuze buscou a base para “um pensamento radical que não
é nem hegeliano nem marxista”.
Apoiando-se na diferença como devir, como multiplicidade, o pós-estruturalismo pode, então,
fazer

uma

crítica

às

oposições

binárias

(nós/eles,

cidadão/não-cidadão,

responsável/irresponsável, legítimo/ilegítimo) que dão suporte a identidade política nas
democracias liberais. Esta maneira de questionar “hierarquias políticas que se baseiam em
oposições binárias é vista como central nas discussões sobre multiculturalismo e sobre
feminismo” (PETERS, 2000, p. 41-42), pois, concebida dessa forma, a identidade política
provocaria a exclusão de uma variedade de grupos sociais e culturais, de modos de ser.
Segundo Peters, Hegel “forneceu a explicação mais inclusiva da lógica dualista ou de
oposição que caracterizou a modernidade, mas ela foi um produto de sua época”. Para ele,
contudo, na pós-modernidade, a “diferença” de Deleuze é, portanto, muito mais adequada,
como categoria de análise, para pensarmos um contexto onde estaria patente a fragmentação
do eu e a multiplicidade de versões de mundo. Mais do que isso, cumpre ressaltar, é um
momento no qual também não há mais a esperança de uma síntese evolutiva entre todas as
formas de estar12.

12

É nesse sentido que Zygmunt Bauman (2001) opõe a pós-modernidade à modernidade. Não seria a prática de
desconstrução promovida pelos pós-modernos uma completa novidade, já que a modernidade já era
caracterizada pelo questionamento sistemático da tradição – lembremos que no Manifesto Comunista Marx
caracterizou o seu tempo como o momento em que “tudo o que era sólido se desmancha no ar, tudo o que era
sagrado é profanado”. Na modernidade, contudo, “tudo isso seria feito não para acabar de uma vez por todas
com os sólidos e construir um admirável mundo novo livre deles para sempre, mas para limpar a área para novos
e aperfeiçoados sólidos” (p. 9). Na pós-modernidade, por outro lado, a tendência de desmanche atinge seu ápice,
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Além de sublinhar que, para o Pós-estruturalismo, a concepção de história é distinta da
concepção hegeliana, porque não é única e nem se dirige a uma síntese, ressalvas ainda
precisam ser feitas para compreender outras aproximações e distanciamentos entre estas duas
linhas de pensamento. O que me interessa destacar agora é a importância dada pelos pósestruturalistas à noção de poder. No entanto, cabe, antes disso, ressaltar que, como explica
Stuart Hall (1997), esta temática do poder, tão crucial para o Pós-estruturalismo, não surgiu
nas preocupações estruturalistas. Saussure estava predominantemente voltado para aspectos
formais da linguagem e, assim, pouco se preocupou com a linguagem como é usada de fato, o
modo como funciona em situações específicas com diferentes falantes de diferentes status e
posições.
Porém, o que se quer dizer com poder? Como para o marxismo, a noção de poder também é
fundamental para o Pós-estruturalismo. Contudo, segundo explica Oksala (2011), o sentido
que Foucault dará à noção de poder terá características bastante próprias. Seria possível
observar que, como Marx, o Pós-estruturalismo também dá centralidade às relações de poder.
Porém, este poder não é compreendido como uma variação direta da base material, nem é
entendido como centralizado em um único ponto, como o Estado, a Igreja ou a classe
dominante. Antes de Foucault, se entendia o poder como algo que uns tem e outros não. De
modo distinto, sua concepção nos orienta a entender o poder como relação que opera ou, é
exercida na sociedade entre seus indivíduos.
Foucault objetou que, mais que uma estrutura dual de governantes e
governados, as relações de poder formam uma rede densa que atravessa o
conjunto da sociedade. Aceitar a fórmula de uma burguesia generalizada e
seus interesses, por exemplo, significa reduzir a multiplicidade e a variedade
das relações de poder a uma oposição simplista entre duas classes. Não se
deveria começar procurando pelo centro do poder, mas antes construir-se
uma “microfísica do poder” com foco nas extremidades: famílias, locais de
trabalho, práticas cotidianas e instituições marginais. Há que se analisar as
relações de poder de baixo para cima e não de cima para baixo, e se estudar a
miríade de maneiras pelas quais os sujeitos são constituídos em redes
diferentes, mas entrecruzadas. (OKSALA, 2011, p. 84)

Considerando que todo sujeito é constituído, que todos somos regulados por regras e práticas
que não criamos e, muitas vezes, nem nos damos conta da existência delas, mesmo aqueles
que aparentam deter para si o poder são, também, constituídos pelas relações sociais. Assim o

voltando-se também contra os fundamentos da modernidade. Como consequência, a maior distinção entre os
dois períodos, se quisermos forçá-la, seria a descrença, o ceticismo em relação ao projeto moderno de produzir
uma sociedade perfeita, harmônica, sem conflitos.
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poder é compreendido como uma rede instável de práticas nas quais sempre há resistência.
Penso no policial que, amparado pelo Estado, faz valer sua força obrigando um pedestre a se
prostrar; o cidadão que reivindica na mídia punição ao policial; o pastor que questiona a
representação da sexualidade dos jovens nas mídias; o jovem que sofre preconceito e pede à
coordenação da escola que o ajude; o professor que tenta adequar o conteúdo da sua
disciplina, mas, tem que considerar o currículo imposto pela secretaria do município – todas
elas práticas que envolvem relações de poder. Assim, o poder é uma espécie de rede que
permite, ao abarcar as práticas no cotidiano, a construção, em nós, de atitudes em relação ao
mundo que nos rodeia, predisposições que geram subjetivações e comportamentos.
Nesse sentido, o poder não pode ser compreendido apenas como repressivo, mas, também,
como produtivo, já que não há subjetivação sem relações de poder. Foucault desenvolve esta
ideia especialmente quando questiona a posição de que existiria uma sexualidade natural que
seria reprimida pala sociedade atual. Para ele, no entanto, sexualidade é algo sempre
construído através de relações de poder, em sociedade, não havendo uma forma natural, pura,
de expressá-la.
Antes de continuar, quero fazer uma pausa para uma ressalva: isso, para um estudioso de
Nietzsche, não equivale à negação do corpo. Não se está trocando nenhum tipo de inatismo
por um ambientalismo radical, do tipo que afirmaria que não passamos de um livro em branco
que no curso da vida é preenchido. Afirma-se, contudo, que o sujeito, se existi de uma forma
ou de outra, existe invariavelmente sob a influência de suas interações com a sociedade, seus
discursos e práticas. Trata-se de uma inclusão do corpo, mas aceitando sua relativa
plasticidade.
Para Nietzsche, assim como para os autores pós-estruturalistas, de modo geral, verdade e
falsidade são produtos de discursos, de sistemas que definem o que é certo ou errado. Logo,
“conhecimento” nunca é puro, natural, eterno. O conhecimento, assim como o significado, é
uma construção ativa “radicalmente dependente da pragmática do contexto” (PETERS, 2000,
p. 33). E só pode haver conhecimento em meio a relações de poder.
Em consequência desta visão de conhecimento como algo contextual, nunca universal, fruto
do discurso e das relações de poder, os pós-estruturalistas optam por uma crítica mordaz às
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meta-narrativas, aos discursos que se outorguem um caráter a-histórico. Lyotard13 questiona o
que chama as grandes meta-narrativas do ocidente: 1) a meta-narrativa cristã seria a promessa
de um momento em que todos os homens se encontrarão em um reino de plenitude eterna; 2)
a marxista afirmaria que a história levaria à revolução com a qual o proletariado venceria a
burguesia e, assim, estabelecer-se-ia uma sociedade sem desigualdades; 3) a iluminista seria
aquela segundo a qual a razão levaria a humanidade ao fim dos barbarismos; 4) a capitalista,
por fim, seria a promessa de que por meio do mercado a prosperidade chegaria à todos. Para
Lyotard, à medida que projetam um fim, um objetivo predeterminado para a história, todas
essas narrativas são metafísicas em sua teleologia.
A crítica às meta-narrativas envolve um “anti-realismo, isto é, uma posição epistemológica
que se recusa a ver o conhecimento como uma representação precisa da realidade e se nega a
conceber a verdade em termos de correspondência exata com a realidade” (PETERS, 2000, p.
37). Como explica Veiga-Neto (2002), isso não significa negar a existência de uma realidade
externa a nós. O debate se dá em torno do abandono da crença na capacidade da linguagem de
descrever, de reproduzir o real.
O que dizemos sobre as coisas nem são as coisas (como imagina o
pensamento mágico), nem são uma representação das coisas (como imagina
o pensamento moderno), nós as constituímos. Em outras palavras os
enunciados fazem mais do que uma representação do mundo; eles produzem
o mundo. À perguntas do tipo: então, não existe realidade exterior a nós? ou
o mundo só se constitui quando eu falo/penso sobre ele?, pode-se responder
que essas são questões mal formuladas. Em suma, o que importa não é saber
se existe ou não uma realidade real, mas sim, saber como se pensa essa
realidade. O que se pensa é instituído pelo discurso que, longe de informar
uma verdade sobre a realidade ou colocar essa realidade em toda a sua
espessura, o máximo que pode fazer é colocá-la como uma re-presença, ou
seja, representá-la. (p. 31)

Pesquisadores ou não, para o Pós-estruturalismo, nossa percepção do mundo está mergulhada
na cultura, na linguagem, no discurso e, por esta razão, não há um lugar, um porto-seguro,
uma perspectiva privilegiada a partir da qual possamos observar, analisar e conhecer o real.
Como diz Veiga-Neto (2002, p. 32), “o que interessa não é investigar uma suposta metafísica
13

As críticas às meta-narrativas, feitas por Lyotard em seu livro A condição pós-moderna, devem-se, em grande
parte, a confusão entre os termos Pós-estruturalismo e pós-modernismo. Lyotard define pós-moderno como
incredulidade em relação aos metarrelatos (2011). A meu ver é importante essa compreensão de pós-modernismo
apenas como postura teórica abraçada por um grupo de pessoas e não como um período ou uma época. Afinal,
nem mesmo consigo imaginar um momento histórico em que todas essas metanarrativas tenham sido de fato
superadas. A meu ver é preciso não igualar totalmente aquilo que pode passar na cabeça dos intelectuais e aquilo
que produz efeitos sociais. Se muitos intelectuais aderem à crítica das metanarrativas, o certo é que nossa época
está repleta de todo tipo de fundamentalismo não havendo nenhum indício de enfraquecimento das
metanarrativas religiosa ou a capitalista, por exemplo.
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da realidade, o que interessa é o sentido que damos ao mundo. E esse sentido só pode ser dado
através dos enunciados”. Logo, todos os tipos de pesquisa privilegiados pelo Pósestruturalismo, a genealogia, a arqueologia, ou o desconstrucionismo14, “tendem a enfatizar as
noções de diferença, de determinação local, de rupturas ou descontinuidades históricas”
(PETERS, 2000, p. 37). Sobre os escombros dos grandes relatos, o Pós-estruturalismo opta,
então, por um anti-fundacionismo epistemológico. Como explica Peters:
Não existe qualquer discurso-mestre, qualquer discurso que possa ser
considerado neutro ou que possa representar uma síntese, qualquer discurso
que possa expressar qualquer suposta unidade ou universalidade
epistemológica ou que permita decidir entre visões, asserções ou discursos
em conflito. (PETERS, 2000, p. 43)

Essa postura nos guiará, portanto, a um perspectivismo, um foco na interpretação. Todo
conhecimento é histórico e a história é uma multiplicidade de feitos. Em decorrência, torna-se
necessário substituir a ontologia pela genealogia. Entendendo o conhecimento como algo
construído, Lyotard optará politicamente pela consideração dos pequenos relatos, dos microrelatos, as micronarrativas15. Daí a aproximação com o multiculturalismo, com a pluralidade,
a opção pelas minorias, sejam elas sexuais, de gênero, de raça, étnicas, entre tantas outras.
Esta proposta provocou críticas imediatamente. O debate entre Lyotard e Habermas é, nesse
sentido, emblemático. Para Habermas, seria necessário que ao menos um critério universal
sobrevivesse para que ainda existisse a possibilidade do processo de desmascaramento. Ou
seja, assim se torna impossível a crítica da ideologia, pois “as distinções entre o nu e o
mascarado ou, entre a teoria e a ideologia, perdem sua força.” (PETERS, 2000, p. 74).
Lyotard, em oposição, afirma que Habermas se baseia em uma esperança desmedida na ação
14

No livro “teoria cultural e educação: um vocabulário crítico”, Tomaz Tadeu da Silva (2000b) conceitua assim
estes termos: 1) Desconstrução: “qualquer análise que questione operações ou processos que tendam a ocultar ou
olvidar o trabalho envolvido em sua construção social, tais como a naturalização, o essencialismo, a
universalização ou o fundacionalismo. Na concepção de Derrida, a desconstrução envolve ler um texto,
buscando suas contradições e ambiguidades internas. Uma operação típica da desconstrução feita por Derrida
consiste em focalizar as oposições binárias estabelecidas num texto, nas quais, também tipicamente, se privilegia
um dos termos em detrimento do outro, para mostrar que certos elementos contidos no próprio texto, mas
reprimidos, minam e desestabilizam tanto aquelas oposições quanto os privilegiamentos que elas estabelecem.”
(p. 36). 2) Arqueologia: “procedimento de investigação desenvolvido por Michael Foucault, no livro As palavras
e as coisas, e teorizado no livro A arqueologia da saber. Com a análise arqueológica, Foucault pretendia
inaugurar uma nova forma de fazer a história do pensamento, que se concentrasse na investigação das regras de
formação – concebidas como condições de existência – de diferentes campos do conhecimento” (p. 16). 3)
Genealogia: “uma das perspectivas de análise de Michel Foucault, na qual a preocupação com as regras de
formação discursiva dos diferentes campos de saber, característica de sua fase arqueológica, é deslocada, em
favor de uma preocupação com as conexões entre conhecimento e poder” (p. 63).
15

Pode-se dizer que a crescente importância da pesquisa narrativa deve seu desenvolvimento a este caminho
pós-estruturalista.
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comunicativa e na possibilidade de gerar consensos. Para Lyotard, o consenso nem mesmo é o
objetivo, já que “só pode ser estabelecido em atos de exclusão” (p. 76). Ainda de acordo com
Lyotard, Habermas deseja impor como universal uma razão que é eurocêntrica e que legitima
e protege os valores do ocidente. Ele acusa Habermas de querer ressuscitar o terror da razão.
1.1.7 Insatisfações e descentramentos epistemológicos
As considerações sobre o Pós-estruturalismo feitas até aqui tem crescente importância em
relação aos Estudos Culturais. Angela McRobbie (1995) descreve como crise, ou pânico, a
situação teórica em que se encontram os Estudos Culturais frente à profundidade das críticas
feitas ao pensamento marxista, ou seja, “suas proposições teleológicas, seu status de
metanarrativa, seu essencialismo, seu economicismo, seu eurocentrismo e seu lugar no
interior do projeto do Iluminismo” (p. 39). Nos Estudos Culturais, estaria acontecendo uma
verdadeira erosão das narrativas fortes e das relações binárias que caracterizaram o
pensamento moderno em favor da noção de diferença.
Para Canclini (2006b), a busca por uma compreensão da realidade social mais habilitada a
contemplar sua complexidade leva os Estudos Culturais a uma concepção de poder pósfoucautiano, ou seja, nem marxista, nem mesmo neo-gramsciniana que, em princípio foi a
alternativa adotada pelos culturalistas. Para o autor, a teoria Neo-gramsciniana reconhece o
poder de resistência e criatividade do popular e destaca que as classes hegemônicas precisam
“tolerar espaços onde os grupos subalternos desenvolvem práticas independentes e nem
sempre funcionais para o sistema” (p. 273). Contudo, ele sublinha que esta teoria baseia-se no
e perpetua o critério do materialismo dialético, sua metanarrativa, ao dividir a sociedade em
dois opostos. Ou se é hegemônico ou subalterno, por mais que a teoria avance na constatação
das negociações entre os grupos. Para Canclini (p. 347), Foucault, em oposição à visão de
poder como blocos de estruturas institucionais, impostos verticalmente, ou como algo que
alguns tem e outros não, propõe entender o poder como uma relação social disseminada.
O incremento dos processos de hibridização torna evidente que captamos
muito pouco do poder se só registrarmos os confrontos e as ações verticais.
O poder não funcionaria se fosse exercido unicamente por burgueses sobre
proletariados, por brancos sobre indígenas, por pais sobre filhos, pela mídia
sobre os receptores. Porque todas essas relações se entrelaçam umas com as
outras, cada uma consegue uma eficácia que sozinha nunca alcançaria. Mas
não se trata simplesmente de que, ao se superpor umas formas de dominação
sobre as outras elas se potencializam. O que lhes dá eficácia é a obliquidade
que se estabelece na trama. Como discernir onde acaba o poder étnico e onde
começa o familiar ou as fronteiras entre o poder político e o econômico? Às
vezes é possível, mas o que mais conta é a astúcia com que os fios se
mesclam, com que se passam ordens secretas e são respondidas
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afirmativamente. Hegemônicos e subalternos: palavras pesadas, que nos
ajudam a nomear as divisões entre os homens, mas não a incluir os
movimentos do afeto, a participação em atividades solidárias ou cúmplices,
em que hegemônicos e subalternos precisam um do outro.

Também fundamental para os Estudos Culturais foi a crítica perpetrada por Lyotard a
Habermas. Esta crítica está associada a uma discussão que já se arrasta desde Althusser: a
noção de ideologia como falsa consciência. O que se questiona na concepção marxista é o
modo como ela prescreve não apenas a existência de uma consciência que seria falsa e,
consequentemente, a existência de uma que seria verdadeira, mas, também, o modo como
prescreve uma consciência certa para um grupo em decorrência de sua posição na divisão de
classes.
É dentro dos sistemas de representação da cultura e através deles que nós
“experimentamos o mundo”: a experiência é o produto de nossos códigos de
inteligibilidade, de nossos esquemas de interpretação. Consequentemente,
não há experiência fora das categorias de representação ou da ideologia. A
noção de que nossas cabeças estão lotadas de ideias falsas que, entretanto,
podem ser totalmente dissipadas quando nos abrimos para o “real” como um
momento de absoluta autenticação é provavelmente a concepção mais
ideológica de todas. (HALL, 2003b, p. 171)

Pelo fato de a linguagem estar imbricada à ideologia desde a raiz, não seria possível, portanto,
o desejo de pôr um fim à ideologia e simplesmente viver o real. No entanto, considerando sua
presença no pensamento marxista, a noção de falsa consciência parece supor a possibilidade,
não fosse um tipo de mascaramento, de um momento futuro de reconhecimento do real - um
momento de emancipação das amarras ideológicas.
Além disso, previa a existência de uma única ideologia adequada para cada classe. Qualquer
discrepância e lá estaria a prova da “falsa consciência” que enfeitiça o outro, a presença da
negação e do imperativo da negação da negação. Tal incapacidade de pensar a diferença mais
complexa, vem do modelo binário de alteridade antagônica hegeliana que só previa dois
personagens para a história, o amo e o escravo. De modo diverso, para (HALL, 2003b, p.
170-171), “o importante sobre os sistemas de representação é que eles não são únicos.
Existem diversos deles em qualquer formação social. Eles são plurais.(...) uma variedade de
sistemas ideológicos ou lógicas distintas está disponível em qualquer formação social.”
O Pós-estruturalismo, como já sublinhei, opta por um “irrealismo” e, nesse sentido, faz dura
crítica à noção de “falsa consciência” bastante próxima à crítica de Althusser. Contudo, Stuart
Hall deixa claro a sua preferência por Althusser em detrimento de Foucault. É necessário
entender este ponto porque ele põe em perspectiva o fato de que não é possível afirmar que
existe uma associação plena e harmônica entre o pensamento pós-estruturalista e os autores
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associados aos Estudos Culturais. Nos Estudos Culturais, o Pós-estruturalismo, por mais que
tenha sido apropriado, também enfrenta críticas. É importante, portanto, observar como cada
autor lida com essas referências. Ao destacar este ponto, justifico meu interesse em explicar
porque me sinto na fronteira, em trânsito entre vários paradigmas.
Para Hall, Foucault está correto ao afirmar que o Estado não é um simples objeto unificado, a
expressão da vontade da classe dominante, assim como o descrevia o Marxismo Clássico.
Nesse sentido, com Foucault, Hall prefere entender o Estado como uma formação
contraditória. No entanto, Hall (2003b, p. 154) destaca que “o Estado é a instância de atuação
de uma condensação que permite a transformação daquele ponto de interseção das práticas
distintas em uma prática sistemática de regulação, de regra e norma, e de normalização dentro
da sociedade”16. Desse modo, Hall lembra a necessidade de não opor a unidade à diferença de
forma simples, como, segundo ele, faria Foucault. Como alternativa, destaca o conceito de
articulação de Althusser. Ele explica que
devemos caracterizar o avanço de Althusser não apenas em termos de sua
insistência na “diferença” - este é o grito de guerra da desconstrução
derridiana - mas em termos da necessidade de se pensar a unidade com a
diferença; a diferença em uma unidade complexa, sem que isso implique o
privilégio da diferença em si. Se Derrida (1977) estiver correto ao afirmar
que há um contínuo deslizamento do significante, uma contínua
“deferência”, é correto também afirmar que sem algumas “fixações”
arbitrárias, ou o que estou chamando de “articulação”, não existiria qualquer
sentido ou significado. O que é a ideologia, senão precisamente a tarefa de
fixar significados através do estabelecimento, por seleção e combinação, de
cadeias de equivalência? (2003b, p. 154-155)

Ainda de acordo com Hall, o Pós-estruturalismo correu por vezes o risco de criar uma
imagem da sociedade como se esta fosse feita exclusivamente de diferença, de um perpétuo
resvalar do significado, do infinito deslizamento do significante. De modo distinto, o conceito
de articulação apontaria para a possibilidade de se pensar considerando as contingências, as
irregularidades de uma unidade complexa, a “unidade na diferença”.
Sua crítica incide, ainda, sobre o modo como a análise pós-estruturalista pensa a metáfora
base/superestrutura de Marx. Como observei anteriormente, Marx defendia uma
correspondência, uma determinação do cultural pelo econômico. Por outro lado, para Hall, a
teoria pós-estruturalista por vezes segue o caminho filosófico oposto. Vai da
“correspondência necessária” do marxismo clássico ao radicalismo da “necessária não
16

Esta é uma reflexão que poderá vir a ser importante na medida em que precisar discutir a relação dos
professores com currículo.
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correspondência”. Dessa forma, para Hall (2003b, p. 147), “Foucault cai num reducionismo
vulgar, que desfigura inteiramente as posições sofisticadas que ele avança alhures”. Contra
esta posição, Hall desabafa:
Não posso aceitar essa simples inversão. Creio que o que descobrimos é que
não há correspondência necessária, o que é algo diferente; e essa formulação
representa uma terceira posição. Significa que não há lei que garanta que a
ideologia de uma classe esteja gratuita e inequivocamente presente ou
corresponda à posição que essa classe ocupa nas relações econômicas de
produção capitalista. A alegação da “não garantia” - que rompe com a
teleologia - também implica que não existe necessariamente uma não
correspondência. Isto é, não existe qualquer garantia de que, sob quaisquer
circunstância, a ideologia e a classe não possam se articular de forma alguma
ou produzir uma força social capaz de efetuar, por um período, uma
autoconsciente “unidade na ação” em uma luta de classe. Uma posição
teórica fundada na abertura da prática e da luta deve ter, como um de seus
possíveis resultados, uma articulação em termos de efeitos que não
corresponda necessariamente a suas origens. (2003b, p. 156)

Para Stuart Hall, isso quer dizer que é impossível inferir sobre a ideologia de uma classe a
partir de sua posição na estrutura das relações sociais, porém, ele não nega a possibilidade de
articulações que venham, num determinado período, unir ideologicamente agentes sociais da
mesma classe, antes dispersos, em uma coletividade capaz de provocar efeitos. Isso significa
que “essa determinação é transferida das origens genéticas da classe ou de quaisquer outras
forças sociais de uma estrutura para os efeitos ou resultados de uma prática” (HALL, 2003b,
p. 157).
John Storey concorda com a preocupação de Stuart Hall sobre o modo como a pesquisa
contemporânea pensa o lugar da economia na sociedade. Para Storey (2003, p. 57-58), muitas
das mais novas pesquisas em Estudos Culturais, “não apenas rejeitaram o ‘determinismo
econômico’, mas, com medo do reducionismo, se afastaram inteiramente da explicação
econômica”, o que erroneamente soa como se, em última instância, a economia não existisse
de modo algum. Uma rota de escape desse excesso é aberta por Veiga-Neto quando explica
que questionar o lugar da economia na determinação dos rumos da história, não é o mesmo
que omitir sua existência. Para este autor, no pensamento pós-moderno,
(...) ao invés de partir das determinações econômicas para explicar o mundo
social, outras variáveis são trazidas para o tabuleiro do jogo: etnia, religião,
gênero, idade, cultura, características corporais, desejos, fantasias etc. Isso
não é feito para dizer que as determinações econômicas não sejam
importantes, ou que sejam menos importantes do que outras determinações,
ou que tudo se equivale, mas, sim, para lembrar que as determinações não
guardam sempre posição hierarquizada e estável entre si. (2002, p. 36)
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A dificuldade pós-estruturalista com a possibilidade da “unidade complexa”, se expressa por
vezes como consequência da opção política pelo foco na diferença. No entanto, ela não parece
ser uma escolha óbvia, natural e sem contradições. O autor pós-marxista Ernesto Laclau
(2011), que se pauta pelos princípios do Pós-estruturalismo e atualmente tem grande
influência sobre os Estudos Culturais, em sua desconstrução dos discursos sobre o
particularismo, aponta uma contradição ao afirmar que a própria celebração da diferença é,
em si, uma universalização que inclui exclusões. Do contrário se teria de aceitar toda sorte de
violência que se afirme como expressão da identidade de um grupo. Para Laclau, este é um
dos motivos pelos quais afirma que é impossível falar de particularismo sem falar de
universalismos. Para ele, portanto, é preciso dar-se conta da inevitabilidade das asserções
universais e considerar as questões políticas e éticas que elas envolvem17.
Outro ponto importante ou, ressalva, é em relação à desconstrução, principal atividade teórica
pós-estruturalista. Questiona-se aquilo que seria a desconstrução pela desconstrução.
McRobbie celebra o trabalho de desconstrução empreendido por teóricos pós-coloniais como
Homi Bhabha e Gayatri Spivak, contudo, afirma que “sem ter que prestar contas a uma
agenda política, pode-se também produzir, em nome da desconstrução, uma série de incursões
exclusivamente lúdicas e estéticas no campo da cultura” (MCROBBIE, 1995, p. 41-42).
Stuart Hall, que tem como uma das bases do seu trabalho a proposta de Derrida de que todo
significado é infinitamente diferido e utiliza a desconstrução sempre que questiona a
codificação de produtos midiáticos, faz, também, crítica semelhante. Em uma entrevista a Sut
Jhally, James Der Derian e Ian Angus, Hall denunciou que:
A apropriação americana da desconstrução a privou de sua força política,
tornou-se um tipo de parque de diversões intelectual. Não importa a droga
que você faz com a desconstrução: trata-se de mostrar o quão inteligente
você é por saber desmontar as pressuposições de cada texto em questão.
Porém, também importa produzir alguns novos textos, ainda que estes não
durem para sempre. Você não pode fugir do fato de que dizer algo significa
desmontar uma configuração de sentido existente e começar a esboçar uma
nova. (2003b, p. 349)

Para McRobbie, é preciso estar atento e questionar os Estudos Culturais quando a teoria se
torna apenas excursões retóricas e passa a não evidenciar consciência sobre sua razão de
existir. Contra isso, destaca, é importante ter em mente que os Estudos Culturais
17

Volto a este debate quando discuto ambiguidades em torno da consideração de que como professores de artes
visuais devemos considerar que uma imagem pode ter inúmeras interpretações. Indico que tal proposta pode não
ser bem aceita, pois para alguns os significados de certas imagens não podem ser relativizados. Como então
impor uma postura de relativização e ao mesmo tempo respeitar uma diferença que não quer ser relativizada?
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tradicionalmente se definiram como “um modo de estudo que é engajado e que busca não a
verdade, mas o conhecimento e a compreensão como um meio material e prático de nos
comunicar com os grupos e movimentos sociais subordinados e ajudar a fortalecê-los” (1995,
p. 43).
Canclini (2006b), também flerta com a teoria pós-moderna, com a sua capacidade de
descontruir meta-narrativas. Contudo, chama-a de neoconservadora porque ignoraria por
vezes a existência de conflitos. Também teria papel neoconservador quando utilizada para
desconstruir discursos vindos da necessidade de grupos minoritários de produzir significado
como estratégia para apropriar-se da modernidade. A teoria pós-moderna, ainda segundo
Canclini, pode vir a ser, se bem apropriada, vantajosa. Para este autor, a teoria pós-moderna
pode ajudar bastante na compreensão das consequências dos processos de descoleção e
desterritorialização, especialmente na medida em que discutem sobre a perda dos grandes
relatos que organizavam e hierarquizavam a sociedade (a perda do roteiro) e a perda da noção
de subjetividade autônoma (a perda do autor). Contudo, ele ressalta, “alguns entenderam que
a queda dos relatos totalizantes não eliminam a busca crítica do sentido – melhor, dos sentidos
– na articulação das tradições com a modernidade” (p. 336). Ou seja, para Canclini, a crítica
aos fundamentalismos precisa ir além da defesa da ausência de sentido. Para ele, a crítica deve
servir não apenas para um relativismo cínico, mas, para nos “incumbirmos ao mesmo tempo
do itinerário impuro das tradições e da realização desarticulada, heterodoxa, de nossa
modernidade” (p. 204). Nesse sentido, para Hall (2003b) e McRobbie (1995), da mesma
forma que para Canclini, o trabalho do pesquisador não se resume à desconstrução, pois,
também inclui discussões sobre reconstruções. Por isso, Canclini defende que é preciso
perguntar-nos, junto aos movimentos sociais, como reconstruir o popular, que é seu principal
tema de pesquisa. O que esses autores defendem, portanto, embora desgarrados do marxismo
clássico, é a produção de conhecimento que não se desvincule do engajamento político a
grupos que, em determinadas situações, encontrem-se em relações de desigualdade.
Para Canclini (2006b), é necessário estar atento a apropriações “neo-conservadoras” da teoria
pós-moderna. Observa-se isso quando se trata a globalização e seus processos de descoleção e
deslocalização como simples movimentos de ideias, ignorando o fato de que tais ideias
representam também novas condições de disputa por poder econômico. Ainda segundo
Canclini, embora estes processos de descoleção e desterritorialização sejam positivos na
medida em que questionam certas hierarquias, também trazem o risco de uma
“descontinuidade extrema como hábitos perceptivos” (p. 307). Ele alerta que em meio a isso
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ainda existem aqueles que dirigem “as grandes redes de objetos e sentidos” (idem) e nem
todos, portanto, tem as mesmas possibilidades de aproveitar as inovações e adequá-las aos
seus interesses. Ou seja, ao contrário do que alguns analistas pregam, não há somente
criatividade, mas, também, reprodução. Canclini alerta que enquanto alguns concluíram pela
celebração das identidades móveis, dos hibridismos, outros perceberam que este contexto
móvel não apaga os conflitos entre os povos. Embora possa gerar grupos mais tolerantes,
pode, também, promover novas formas de fundamentalismos.
1.2 EXERCITANDO A INSEGURANÇA
Marx, Gramsci, Althusser, Lacan, Foucault, Derrida, Deleuze, unidos em um campo de estudo
devotado a compreender a cultura contemporânea! Os Estudos Culturais de Hall, MartinBarbero, Storey e Canclini não poderiam produzir um amalgama estável e/ou homogênea com
tais ingredientes. Nessa receita, os ingredientes reagem uns aos outros, uns contra os outros
como se estivessem em uma panela de pressão. Assim, como pode haver pontos de dissenso
entre Gramsci e Marx ou entre Deleuze e Foucault, os teóricos filiados aos Estudos Culturais
também travam entre si e, por vezes, consigo mesmos, batalhas teóricas. Um campo que
entende a cultura como uma arena de luta pela significação, não poderia construir teoria como
quem flutua tranquilamente sobre nuvens. Quando você se dá conta, não consegue mais ver
seus pés, seu corpo imerge e aquele floco de água em suspensão mostra no seu bojo descargas
elétricas e poder de devastação. Aí não há espaço para a padronização, como se fora o rigor e
moldes de fábricas. Fica evidente que a pesquisa só se fará em meio às dores de certezas
instáveis. A meu ver, àqueles que fazem pesquisa em educação a partir dos estudos culturais
resta, portanto, a compreensão de que em meio a este labirinto epistemológico os autores
traçam caminhos diversificados. Se é possível imaginar alguma saída, parece prudente
imaginar que essa saída não é única. O desafio é ainda maior desde que reside no fato de que
essa escolha não se resume a dois caminhos opostos como o debate críticos vs. pós-críticos
pode, por vezes, sugerir. Escrevo isso pensando na afirmação de Michael Peters (2000) de que
o pós-estruturalismo não é inerentemente anti-marxista. Ernesto Laclau (2011), em seu pósmarxismo sustentado por uma revisão do marxismo inspirada em Derrida, indica que as
possibilidades são filhas da multiplicidade.
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Capítulo 2
Abordagens e procedimentos metodológicos

No primeiro capítulo desta tese construí o arcabouço teórico que fundamenta
epistemologicamente os debates realizados nos seguintes. O primeiro capítulo fundamenta,
também, minha reflexão sobre as escolhas que definiram o modo como efetivei minha ida a
campo e a interação com os colaboradores da pesquisa. Inicio este capítulo discutindo como
diferentes posturas epistemológicas levam a diferentes abordagens metodológicas, ou seja,
pesquisas com distintos objetivos e, consequentemente, com distintos meios. Em seguida,
analiso aspectos relacionados aos instrumentos utilizados para a produção de dados
detalhando o processo de aproximação aos colaboradores. Apresento os professores
colaboradores da pesquisa e descrevo como ocorreram as entrevistas. Por fim, apresento a
estratégia utilizada para incluir imagens nas interações com os professores colaboradores.
Como afirma Creswell (2007, p. 194), “há interpretação em todos os instantes da pesquisa, do
início ao fim”, e as questões metodológicas se caracterizam como um momento especial de
reflexão. Aqui não caberia, portanto, apenas a descrição de um protocolo e seus
procedimentos. É necessário discuti-los, debatê-los. Pretendo revelar algumas provocações
que me acompanham nesta pesquisa e examinar as decisões metodológicas adotadas a partir
delas. Ao expor de modo minucioso os questionamentos que me inquietam, tenho a intenção
de explicitar os procedimentos, dificuldades e percalços que me permitiram chegar até aqui.
5.1 OS ESTUDOS CULTURAIS E A ABORDAGEM QUALITATIVA: MEIOS DE
VALIDAÇÃO E SEUS PRESSUPOSTOS
No início desta pesquisa deixei claro o meu interesse em identificar e debater pontos de vista
de professores de artes visuais em relação às imagens de publicidade e seus possíveis usos
pedagógicos. Considerando que a perspectiva metodológica de uma pesquisa é revelada a
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partir dos objetivos do pesquisador (FLICK, 2004), entendo que estou me pautando pelos
princípios da pesquisa qualitativa.
Tal escolha exige, contudo, pensar os paradigmas epistemológicos a partir dos quais pesquisas
qualitativas são construídas. Do mesmo modo como existem posições teóricas com diferenças
substanciais no campo dos Estudos Culturais, este, também, é o caso de autores que trabalham
com a pesquisa qualitativa. É necessário estar atento para perceber as nuanças que aproximam
e distanciam esses discursos.
Sinto, ainda, que é imperativo conectar a discussão sobre pesquisa qualitativa com o
referencial que utilizo no primeiro capítulo. Ou seja, é importante compreender em que
sentido a pesquisa qualitativa é apropriada pelos Estudos Culturais e como, nesta apropriação,
conflitos paradigmáticos se refletem nessa concepção de pesquisa.
Dois trabalhos me auxiliaram a cartografar algumas respostas e encaminhamentos para estas
dúvidas: “Três posturas epistemológicas para a investigação qualitativa” de Thomas A.
Schwandt (2006) e “Methodologies for Cultural Studies: an integrative approach” de Paula
Saukko (2005). Schwandt argumenta que as pesquisas qualitativas podem ser guiadas pelos
paradigmas do interpretativismo, da hermenêutica e do construcionismo social. Saukko, por
sua vez, descreve três correntes metodológicas que marcam os Estudos Culturais: contextual,
dialógica e auto-reflexiva. Pondo em perspectiva as discussões realizadas no primeiro
capítulo, as associo às escolhas metodológicas desta pesquisa entrelaçando as duas tríades
mencionadas acima.
Segundo Saukko (idem), tradicionalmente as pesquisas situadas no marco dos Estudos
Culturais partem de esforços empíricos. Isso quer dizer que tais pesquisas tem como fonte
primordial dados produzidos em trabalho de campo, ou seja, no contato com sujeitos. A
autora argumenta que é possível classificar as pesquisas situadas no marco dos Estudos
Culturais de acordo com os critérios adotados para avaliar a qualidade de suas descrições da
realidade. Conflitos e discordâncias em relação a estes critérios ocorrem como consequência
das divergências sobre o próprio conceito de realidade.
Ainda de acordo com a autora, no campo dos Estudos Culturais, poucos projetos se engajam
em uma ampla análise de processos sociais, políticos e econômicos porque, nestes casos, seria
necessário o exame de um vasto conjunto de documentos e dados estatísticos. Todavia,
mesmo focando aspectos do cotidiano popular que “podem parecer tolos e de pouca
importância” como, por exemplo, uma pesquisa sobre o mal comportamento de estudantes
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filhos da classe trabalhadora ou, ainda, uma investigação sobre as fantasias de mulheres da
classe média, leitoras de romances, os pesquisadores podem sentir-se obrigados a pensar os
dados produzidos no campo tomando como referência estruturas sociais amplas como a
organização do trabalho no capitalismo, a família patriarcal e, ainda, processos como a
globalização ou o neoliberalismo. Para Saukko (2005, p. 344), este é o caso das pesquisas
guiadas pela validação contextual. Segundo esta proposta, uma pesquisa deve ser julgada de
acordo com sua capacidade de avaliar o modo como o contexto estrutural, “a realidade
histórica e social”, relaciona-se com os fenômenos investigados. Conforme Saukko, este
critério costuma refletir a permanência do arcabouço teórico modernista na preferência de
alguns pesquisadores. A definição da realidade social como algo fundamentalmente
estruturado é primordial para compreendermos este viés.
Quando estes fragmentos canônicos são examinados de uma perspectiva
contemporânea, apresentam-se abrigadas em um imaginário vertical de
“fundações” decididamente moderno – teorias estruturantes como o modelo
base/estrutura marxista, a teoria freudiana do inconsciente e a teoria dos
genes como diagramas da vida. Todas estas teorias referem-se a uma camada
profunda e escondida que é escavada ou trazida à luz pela ciência para
prover a explicação final (estruturas de trabalho, o inconsciente, DNA) para
sociedades, pessoas ou vida. (2005, p. 346)

Apesar de defender a importância de pensar os fenômenos de modo integrado aos processos
sociais, políticos ou econômicos que os marcam, Saukko ressalta que, ao tentar conectar o
micro ao macro, frequentemente projetos ligados aos Estudos Culturais, que seguem o viés
modernista, acabam dando demasiada ênfase à teoria social e reduzida importância à
especificidade da experiência local. Neste caso, as experiências populares acabam sendo
descritas por critérios que refletem os projetos políticos dos pesquisadores. A crítica de
Saukko, portanto, não indica a que se deixe de contextualizar socialmente as falas dos
colaboradores. A autora apenas ressalta o perigo nesta abordagem destas falas serem
sufocadas.
A existência deste viés nos projetos dos Estudos Culturais confirma, por vezes, a permanência
de critérios marxistas na preferência de alguns investigadores. Esta forma de validar a
pesquisa, pensando as ações e opiniões dos colaboradores em relação às suas posições nas
estruturas econômicas, deixa evidente, como vimos no primeiro capítulo, a ênfase dos Estudos
Culturais no marxismo como importante lastro e referencial teórico.
Em contraposição a esta abordagem que concentra o foco naquilo que descreve como o
contexto real, ou seja, as grandes estruturas, outras pesquisas dos Estudos Culturais dão
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ênfase ao modo como as pessoas percebem o que vivenciam. Para a validação dialógica uma
pesquisa é avaliada de acordo com o “quão sensível ela é à realidade vivida dos informantes”
(p. 344). Segundo Saukko (2005), este critério descende do projeto clássico de hermenêutica e
etnografia que visa capturar ou compreender o ponto de vista dos nativos. Porém, a autora faz
uma ressalva importante. Atualmente, os investigadores que seguem esta linha metodológica
tendem a ver a pesquisa “em termos mais interativos, acontecendo no diálogo entre
pesquisador e pesquisado” (2005, p. 348).
Sobre esta revisão epistemológica que leva à noção de diálogo, o texto de Schwandt (2006) é
bastante esclarecedor. Segundo este autor esta ênfase é consequência dos questionamentos da
hermenêutica filosófica sobre o interpretativismo. Mas, antes de realizar esta discussão, é
importante destacar que, para Schwandt (p. 195), estas duas tradições de pesquisa qualitativa
surgiram em decorrência das críticas de historiadores e sociólogos neokantianos à posição
positivista dominante de que as ciências humanas, assim como as ciências da natureza, teriam
por finalidade “oferecer explicações causais” para os fenômenos. Para os neokantianos,
convictos de que a ação humana é qualitativamente distinta de outros fenômenos naturais, o
objetivo das ciências humanas não poderia se pautar em explicações sobre relações de causa e
efeito. É evidente que a ação humana se distingue de ações não-humanas como o movimento
dos corpos celestes ou a oxidação de um metal. Schwandt (p. 195) explica este
posicionamento epistemológico da seguinte maneira:
Partindo-se de um ponto de vista interpretativista, o que diferencia a ação
(social) humana do movimento dos objetos físicos é o fato de a primeira ser
inerentemente significativa. Assim, para que uma determinada ação social
seja entendida (p. ex., amizade, eleição, casamento, ensino), o investigador
deve compreender o significado que constitui essa ação. Dizer que uma ação
humana é significativa é o mesmo que alegar que esta possui um certo
conteúdo intencional que indica seu tipo de ação e/ou que o significado de
uma ação pode ser compreendido apenas como o sistema de significados ao
qual esta pertence (FAY, 1996; OUTHWAITE, 1975)

Sendo as ações humanas significativas, o pesquisador que estuda, por exemplo, o movimento
de erguer o braço com o punho cerrado, precisa compreender, em contexto, o significado
deste ato. Considerando que este ato pode sugerir diferentes intenções e interpretações, ou,
diferentes significados em contextos sociais distintos, pensá-lo por meio da formulação de
explicações causais universais seria enfrentar sérios problemas. Às ciências humanas não cabe
almejar a lógica instrumental (causa-efeito) inerente as ciências da natureza, pois, em vez de
tentar a explicação de fenômenos, deve buscar apenas compreendê-los. Fica claro aqui a
descrição do ser humano como ser dotado de livre arbítrio (este tema é discutido no capítulo
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sobre o sujeito observador quando discuto as contribuições de Kant). Com o foco na
compreensão e não na explicação, a noção proposta pelo círculo hermenêutico e que tornouse a base do projeto interpretativista, indica que “para entender uma parte (uma frase, um
enunciado ou um ato específico), o investigador deve entender o todo (o complexo de
intenções, crenças e desejos, o contexto institucional, a prática, a forma de vida, o jogo de
linguagem, etc.) e vice-versa” (SCHWANDT, 2006, p. 197).
Schwandt (idem) afirma que os pesquisadores associados ao paradigma interpretativista
compartilham a crença de que toda ação humana envolve uma dimensão significativa e que é
necessário descrever esta dimensão com “um compromisso ético na forma de respeito em
relação à experiência vivida” dos investigados. A expectativa em torno da noção de “respeito”
ancora-se, todavia, na crença de que para o pesquisador “é possível transcender suas
circunstâncias históricas, ou escapar delas, a fim de reproduzir o significado ou intenção do
ator”, em outras palavras, “um ato de restabelecimento psicológico – entrar na cabeça de um
ator para entender do que ele é capaz em termos de motivos, crenças, desejos, pensamentos e
assim por diante” (p. 196). Como explica Schwandt (p. 197), a expectativa dos interacionistas
é de que seguindo métodos corretos isso seria possível.
Em outras palavras, os interpretativistas afirmam que é possível
compreender o significado subjetivo das ações (entender as crenças do ator,
seus desejos, etc.), porém, de maneira objetiva. O significado que o
intérprete reproduz ou reconstrói é considerado o significado original da
ação. Para não interpretar equivocadamente o significado original, os
intérpretes devem empregar algum tipo de método que lhes possibilite um
afastamento de seus referenciais históricos. Quando corretamente
empregado, o método é um meio que permite aos intérpretes alegar uma
atitude puramente teórica de observador. (OUTHWAITE, 1975)

A descrença nesse modo de pensar dos interpretativistas18 (também chamado por Schwandt de
hermenêutica objetiva) unirá outros teóricos na corrente hermenêutica filosófica. Estes
levantarão as seguintes questões: Como o pesquisador afirma o caráter subjetivo das ações
humanas dos sujeitos investigados e, ao mesmo tempo, descreve a si mesmos como objetivo?
Como seria possível descolar-se de seus próprios referenciais? Seria possível o movimento de
se transpor para o lugar do outro e acessar o seu ponto de vista? Pode um cientista social
produzir conhecimento rigorosamente objetivo, neutro, purificado de seus próprios

18

Schwandt (2006) pontua três vertentes interpretativistas, a dos Jogos de Linguagem inspirada em Ludwig
Wittgenstein, a da Identificação Empática inspirada em Wilhelm Dilthey, na qual posiciona o trabalho Clifford
Geertz, e, por último, a Sociologia Fenomenológica inspirada pelo trabalho de Alfred Schutz.
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preconceitos? Assim o interpretativismo dos neokantianos parece contradizer sua crítica ao
positivismo.
Inspirados nas propostas de Heidegger, filósofos como Gadamer e Charles Taylor passam a
questionar a possibilidade do cientista social ser entendido como um observador neutro, capaz
de reproduzir fielmente em seus textos o modo como outros experienciam suas vidas. Isso não
seria impossível porque nossos repertórios e preconceitos não são externos a nós e, portanto,
não podem simplesmente ser deixados de lado, suspendidos momentaneamente enquanto
fazemos ciência.
A hermenêutica filosófica propõe uma nova visão sobre o que seria “compreender o
significado”. A compreensão de significados não pode ser associado ao ato de encontrar ou
descobrir algo. É mais adequado descrevê-la como um ato de produção. Essa proposta é
radicalmente oposta à visão tradicional de que “a ação humana possui um significado” (p.
199) e que caberia ao interprete apenas encontrá-lo, decifrá-lo. Aqui, a ideia de diálogo,
explícita na expressão validação dialógica, ganha centralidade. De acordo com este princípio
da pesquisa qualitativa, toda compreensão é o produto de um diálogo. Como diz Schwandt, “o
significado é negociado mutuamente no ato da interpretação, não é simplesmente descoberto”
(idem). É, portanto, algo processual, nunca finalizado, sempre existindo margem para novas
conformações.
Como não é possível afirmar a existência de significados originais, que escapem às
negociações dialógicas, que não sejam apenas contingenciais, a exigência de neutralidade para
o pesquisador torna-se infundada. A impossibilidade de nos afastarmos de nossos próprios
preconceitos elimina essa exigência visto que, “é somente em um encontro dialógico com o
que não é compreendido, com o que é estranho, com o que exige de nós, que podemos nos
abrir para arriscar e testar nossas ideias preconcebidas e nossos preconceitos” (idem).
Esta explicação nos ajuda a compreender como se constrói a validação dialógica na pesquisa
qualitativa produzida por projetos dos estudos culturais. Ao dar visibilidade às experiências de
vida dos grupos estudados, experiências muitas vezes ignoradas pela sociedade e pelas
abordagens positivistas de ciência, projetos dos estudos culturais enfrentam o desafio de
produzir significados em diálogo com esses grupos. As negociações em jogo neste diálogo
ganham centralidade assim como a capacidade do pesquisador de refletir sobre seus próprios
preconceitos.
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Esse modo de pensar e fazer pesquisa torna-se fundamental porque contribui politicamente
para a promoção de novas compreensões sobre os fenômenos sociais ao mesmo tempo em que
renega a pseudo-neutralidade das pesquisas de vocação positivista e modernistas de modo
geral. Por outro lado, esta linha não está imune a críticas. É relevante a denúncia de Saukko
(2005) de que muitos projetos interessados em dar voz à experiência de sujeitos
negligenciados acabam falhando ao produzir análises que parecem perder-se na intensidade
emocional de relatos e reflexões deslocados de qualquer contexto histórico. Segundo a autora,
“se o arcabouço metodológico não deixar espaço para as experiências conectando os discursos
e contextos sociais que formam elas, as experiências não podem falar sobre ou em resposta à
estrutura social que os negligenciou em primeiro lugar” (p. 350).
Em grande medida este equívoco está relacionado à tradição neokantiana de descrever o ser
humano como sujeito autônomo, livre. A concepção de que o modo como experimentamos a
nós mesmos e ao nosso ambiente é socialmente moldado e não uma percepção pessoal - como
se os indivíduos fossem seres isolados uns dos outros - é fundamental para a terceira proposta
de validação descrita por Saukko. Para a autora, a terceira estratégia de avaliação utilizada
pelos Estudos Culturais é a validação auto-reflexiva. Ela descende do paradigma pósestruturalista e é o critério mais proeminente nas pesquisas dos Estudos Culturais. Nessa
estratégia, avalia-se o sucesso de uma pesquisa pelo grau de eficiência ao expor “a política
inserida nos discursos dos quais construímos e percebemos a realidade” (p. 344). O objetivo
central destas pesquisas é identificar “como discursos sociais e processos moldam ou
medeiam como experimentamos nós mesmos e nosso entorno” (p. 350). Saukko denomina
esta abordagem de auto-reflexiva porque sua potência está em questionar e desconstruir os
discursos de colaboradores e os pressupostos com os quais normalmente os pesquisadores
fazem suas interpretações.
É possível traçar um paralelo entre o que Saukko chama de validação auto-reflexiva pósestruturalista e o movimento epistemológico que Schwandt identifica como construcionismo
social que está relacionado ao desconstrucionismo pós-estruturalista, ao neopragmatismo e ao
perspectivismo nietzchiano. Ibáñes (2003, p. 157) explicita esta relação ao tratar sobre o
surgimento do construcionismo social.
Não creio equivocar-me ao afirmar que o construcionismo social não haveria
conseguido consolidar-se, nem apresentaria as características que o definem
atualmente, se o clima intelectual do final dos anos setenta e princípio dos
oitenta não estivesse marcado por um conjunto de aportações que, apesar de
sua diversidade, apresentavam um inequívoco ar de família. Estou-me
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referindo às propostas de Michel Foucault, por uma parte, ao
desenvolvimento da segunda virada linguística protagonizada pela escola de
Oxford, por outra parte, mas também ao ressurgir do pragmatismo pelas
mãos de Richard Rorty, assim como ao auge do pós-estruturalismo, sem
esquecer da constituição do paradigma da complexidade, nem tão pouco a
crescente atenção dada à discursividade e às abordagens pós-modernas.

De acordo com esta abordagem o sujeito humano não possui uma essência, um padrão de
cognição ou comportamental natural que se oponha a um não-natural, porque é construído por
meio de interações com a sociedade, ou seja, o sujeito humano só existe em processo, em
função de sua história. É clara a dívida do construcionismo social com as teorizações de
Foucault, em especial sua crítica ao sujeito kantiano. Busco o auxílio de Paraíso (2012, p. 29)
para ressaltar que “em vez de aceitar a noção de que o sujeito está dado, de que o sujeito já
existe e precisa ser apenas formado ou corrigido, Foucault dedicou-se a estudar não apenas
como se deu a construção dessa noção de sujeito, mas a mostrar de quais maneiras nos
constituímos como sujeitos”. Na visão de Foucault, este sujeito é concebido como um efeito
de relações de poder, um produto dos discursos. Discurso aqui entendido como “práticas que
formam sistematicamente os objetos de que fala” (FOUCAULT, 1979, p. 56). Práticas que
produzem objetos, novas práticas, significados e, também, sujeitos. Os discursos tornam-se
fundamentais para o modo como o sujeito percebe a si e ao seu ambiente. Não há como
considerar um acesso puro, transparente, a uma realidade. Como dizem Denzin e Lincoln
(2006, p. 23), “a realidade nunca pode ser plenamente apreendida, apenas aproximada”. Se
sujeito e conhecimento são descritos como construídos socialmente, isso tem consequências
epistemológicas.
O construcionismo significa que os seres humanos não conseguem encontrar
ou descobrir conhecimento tanto quanto o construímos ou elaboramos.
Inventamos conceitos, modelos e esquemas para entender uma experiência, e
testamos e modificamos continuamente essas construções à luz de uma nova
experiência. Além do mais, há uma dimensão histórica e sociocultural
inevitável para essa construção. Não construímos nossas interpretações
isoladamente, mas contra um pano de fundo de compreensões, de práticas,
de linguagem, etc., que temos em comum. (SCHWANDT, 2006, p. 201)

Como explicita Schwandt (2006, p. 205), “ao menos no domínio dos estudos humanos”, para
o construcionismo, assim como para a hermenêutica filosófica e o interpretativismo, “o
conhecimento a respeito do que os outros estão fazendo e dizendo sempre depende de alguma
base ou de algum contexto de outros significados, crenças, valores, práticas, e assim por
diante”. Ao contrário do interpretativismo, contudo, o construtivismo não aceita a
possibilidade de reproduzir fielmente o olhar do outro. Em sintonia com a hermenêutica
filosófica, elimina a possibilidade de neutralidade por parte do pesquisador ao interpretar as
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falas dos colaboradores. Mas, ao contrário da hermenêutica filosófica, não crê que do diálogo
com o sujeito investigado possa surgir algum tipo de verdade.
Embora seja “construcionista” em sua negação a uma teoria objetivista do
significado, a hermenêutica filosófica confia no potencial da linguagem
(conversação, diálogo) para revelar o significado e a verdade (Gallagher,
1992; Smith, 1997). Tanto para Gadamer quanto para Taylor, há uma
verdade em relação à questão da interpretação, porém esta é imaginada como
a revelação que transparece nas verdadeiras práticas interpretativas, “e não
como uma relação de correspondência entre um objeto e algum meio externo
de representação”, com imaginou-se na epistemologia tradicional (Smith,
1997, p.22). Em um evidente contraste com as opiniões de Gadamer e
Taylor, muitos relatos construcionistas (porém, nem todos) sustentam que
não existe nenhuma verdade em relação à questão da interpretação.
(SCHWANDT, 2006, p. 202)

De acordo com Schwandt, as consequências de um construcionismo social radical, associado
aos trabalhos de Norman K. Denzin, Stuart Hall e Kenneth Gergen é, de fato, o relativismo.
Apoiado no pensamento de Foucault, o desejo de determinar se algo é verdadeiro ou falso é
rechaçado. Sendo socialmente construído, todo conhecimento é, portanto, compreendido
como interessado, político, ideológico e entrelaçado a valores culturais. Assim, em vez de
supor a existência da verdade, entende-se que existem apenas regimes de verdade, discursos
que em sociedade nós assumimos como verdadeiros. Como explica Paraíso (2012, p.
27),“Foucault se preocupou com a ‘política do verdadeiro’: processo pelo qual determinados
discursos vêm a ser considerados verdadeiros. Não existe uma verdade a ser descoberta;
existem discursos que a sociedade aceita, autoriza e faz circular como verdadeiros”.
Ainda segundo Schwandt (2006), o construcionismo social busca compreender como os
discursos são produzidos socialmente e de que forma conseguem o status de fato natural,
neutro, independente de quem o pronuncia. Em sintonia com essas ideias e argumentos,
Mayer e Paraíso (2012, p. 28) descreve o objetivo da pesquisa pós-critica de inspiração pósestruturalista da seguinte maneira:
Consideramos que a “realidade” se constrói dentro de tramas discursivas que
nossa pesquisa precisa mostrar. Buscamos, então estratégias de descrição e
análise que nos possibilitem trabalhar com o próprio discurso para mostrar
os enunciados e as relações que o discurso coloca em funcionamento.
Perseguimos e mostramos suas tramas e suas relações históricas. Analisamos
as relações de poder que impulsionam a produção do discurso que estamos
investigando, e mostramos com quais outros discursos ele se articula e com
quais ele polemiza ou entra em conflito.

De modo sintético, posso dizer que uma pesquisa pós-estruturalista, pós-crítica ou
construcionista social, busca compreender como certos discursos funcionam em meio às
relações sociais; busca examinar como discursos produzem objetos e práticas, constroem
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subjetividades e significado para o mundo social e, como, ao nomear e mostrar, os discursos
excluem e hierarquizam.
5.2 ABORDAGEM QUALITATIVA PÓS-CRÍTICA COMO PARÂMETRO PARA OS
OBJETIVOS E EXPECTATIVAS DESTA PESQUISA
Após estas considerações sobre formas de validação utilizadas nos projetos de estudos
culturais e os paradigmas epistemológicos nos quais se apoiam, é chegada a hora de definir a
posição que, diante de tantos caminhos, assumo nesta investigação. Em princípio, assim como
Saukko (2005) creio que nenhuma das formas de validação presentes nos estudos culturais
existe sem críticas. A validação contextual pode falhar ao subjugar o micro ao macro. A
validação dialógica pode falhar ao romantizar as falas dos sujeitos, ao tratá-las de modo
descontextualizado, não refletindo sobre a genealogia dos discursos dos atores e do próprio
pesquisador. A validação auto-reflexiva também pode falhar, segundo Saukko, quando
pesquisadores, imersos nos jogos de desconstrução, não se questionam sobre que realidades
concretas suas pesquisas estão auxiliando a construir e, ainda, quando não se perguntam sobre
os jogos políticos que possibilitam suas pesquisas. Saukko argumenta que diante dessa
situação o melhor é buscar meios de combinar as diferentes abordagens aceitando suas
limitações e contradições.
Considero atraente a abordagem de combinação/integração proposta por Saukko. Na medida
do possível tentarei considerá-la. Contudo, esta pesquisa revela forte proximidade com
abordagens qualitativas associadas ao pensamento pós-estruturalista e ao construcionismo
social. Daí o meu esforço no sentido de compreender a proposta de autores como Denzin e
Lincoln (2006) e Paraíso (2012).
Nesta investigação, também me associo a autores ligados à hermenêutica, como Kincheloe
(2007). Tenho consciência de que o viés filosófico deste campo gera mais aproximações do
que discordâncias com o construcionismo social e, portanto, essas relações teóricometodológicas se complementam. A discussão a seguir visa consolidar esta aproximação,
delinear a posição epistemológica desta pesquisa e fundamentar minhas expectativas e
objetivos.
Em primeiro lugar, pretendo dar centralidade à voz dos colaboradores, mas, sem romantizálas. Preocupada em revelar a natureza interpretativa do conhecimento e do ser, a pesquisa
qualitativa busca penetrar universos sociais e discuti-los a partir do ponto de vista de
diferentes sujeitos, em especial daqueles cujas vozes são ignoradas pelos grupos
80

hegemônicos. “Em uma cultura permeada pela ideologia da superioridade da explicação
científica”, como lembra Kincheloe (2007, p. 8), esta inclusão pode soar injustificável, talvez,
até mesmo sem critério para aqueles que detém o conhecimento autorizado pelos grupos
hegemônicos. Este é um objetivo que persigo, realizar uma pesquisa com professores de artes
visuais, a saber, pensar e problematizar teorias legitimadas pela academia, com as quais venho
me relacionando, a partir do ponto de vista de quem está de fato atuando na escola.
Na pesquisa qualitativa pós-crítica essa bandeira política é revelada sem pudores por
compreender que todo discurso, inclusive o científico, é ideológico, pois “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 em “uma
fascinação com uma experiência pessoal não situada” (2007, p. 103), visto que devem sempre
ser mantidas em relação holística às configurações macrossociais em que se inserem. Assim,
dar destaque às posições dos professores, pressupõe considerar suas contingências históricas,
seus contextos sociais de hegemonia, de construção e negociação de poder, conhecimento e
sentido.
A sala de aula é configurada por relações de poder entre alunos e entre alunos e professores,
relações que reverberam e complementam outras relações de poder que interconectam a sala à
escola e à sociedade de modo geral (cada vez mais global), incluindo aqui o governamental e
o não-governamental. O pensamento pós-estruturalista compreende a subjetividade como
“produzida pelos diferentes textos, pelas diferentes experiências, pelas inúmeras vivências,
pelas diferentes linguagens pelas quais os sujeitos são nomeados, descritos, tipificados”
(PARAÍSO, 2012, p. 30). Portanto, o caso dos professores não é diferente, pois, eles se
constituem como sujeitos em meio aos vários discursos presentes nesta teia de relações de
poder. Como discuti em um trabalho recente (SÉRVIO, 2013) a construção da subjetividade
do professor pode surgir do confronto ou da amalgama de discursos que vão do cristianismo,
ao Iluminismo, ao neo-liberalismo etc.
Como produtores e produtos dos discursos, é importante, portanto, não simplesmente celebrar
romanticamente as opiniões dos professores pelo fato de as suas vozes não serem as que
costumam ser legitimadas. A maneira mais adequada de respeitá-las, pode ser, talvez,
colocando-as em debate. Como diz Paraíso (idem), a pesquisa pós-crítica em educação deve
buscar “estratégias para descrever e analisar aquilo que nomeia o sujeito, que divide, separa,
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categoriza, hierarquiza, normaliza, governa e, consequentemente, produz sujeitos de
determinados tipos”.
Não omito nem tento disfarçar como neutras as minhas posições. Espero promover um
diálogo entre as falas dos professores, as minhas próprias posições e as dos autores que
compõem o referencial teórico desta investigação. Como bricoleur, segundo Kincheloe
(2007), espero confeccionar colchas de significados e entrecruzar pontos de vista para
construir novas interpretações. Conforme Paraíso (2012, p. 35-36), o bricoleur utiliza-se dos
dados de campo e das leituras para recortar e colar aquilo que o provoca a pensar.
A operação aqui é de juntar – aquilo e aqueles/as que podem ser
considerados comuns, semelhantes, parecidos – e separar – aquilo e
aqueles/as que afirmam coisas diferentes, distintas, contrárias, conflitantes.
Para montar esse mapa ou esse discurso, desmontamos os ditos e escritos
resumindo, sintetizando, separando os agrupamentos, as teses, os
significados que vamos interrogar, questionar, desconstruir, ressignificar.
Estabelecemos relações entre os diferentes “ditos e escritos” em tempos e
lugares diferentes. Interrogamos e analisamos. Por fim, remontamos, de um
modo diferente, tudo que foi desmontado. Construímos, assim, um mapa
para os ditos que desmontamos, juntamos e separamos para mostrar o que foi
feito e para dizer o que vamos fazer a partir daquele momento. Delimitamos
aí o território de onde partiremos para investigar. Ler, montar, desmontar e
remontar são, portanto, importantes estratégias de descrição e análise das
nossas pesquisas pós-críticas em educação.

Neste processo pretendo utilizar uma linguagem que deixe claro o lugar de incertezas e
questionamentos de onde falo. Mais do que isso, espero manter os princípios aos quais me
vinculo. Isso se torna mais expressivo à medida que o trabalho com pesquisa qualitativa força
pesquisador e pesquisados a refletirem sobre seus papeis e sobre si. Como afirma Creswell
(2007, p. 187), “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”.
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 culturalmente construídas assim como
as de seus colaboradores. No caso desta pesquisa, sei que da mesma forma como os discursos
82

dos professores entram em disputa com outros discursos, “aqueles significados sobre a
educação, os currículos, os/as estudantes, os/as docentes, sobre os diferentes grupos culturais,
sobre o ensino e a aprendizagem que produzimos disputaram sentido com outros discursos
divulgados em outros espaços por outras pessoas” (PARAÍSO, 2012, p. 28)
Por ter consciência de que a pesquisa qualitativa assume-se como “fundamentalmente
interpretativa” (CRESWELL, 2007, p. 186), nesta investigação, não tenho a expectativa de
chegar a uma conclusão final sobre qualquer de seus temas. Tenho clareza de que os mesmos
dados podem levar outros pesquisadores a outros caminhos.
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 mais evidente ao compreendermos que as
sociedades estão sempre em processo de transformação. Como explica Kincheloe (2007), a
pesquisa qualitativa pode ser concluída com múltiplas interpretações do mesmo fenômeno,
por vezes, até opostas entre si. Por esta razão chamo atenção para a ressalva de Paraíso ao
destacar que o trabalho do bricoleur não é recortar e colar em busca de uma síntese, de uma
unidade. “Quando colamos”, diz Paraíso, “não restauramos a unidade, porque o que queremos
é mesmo a junção de diferentes. Temos na bricolagem a junção de coisas, procedimentos e
materiais díspares. O resultado da bricolagem, portanto é uma composição feita de
heterogêneos” (2012, p. 34).
Esta ideia, segundo a autora, está associada ao debate pós-estruturalista sobre o conceito de
diferença que apresentei no primeiro capítulo. Paraíso lembra que o pós-estruturalismo,
também conhecido como filosofia da diferença, faz uma crítica à noção de identidade na
medida em que este conceito indica a solidificação de significados, os fundamentalismos, os
dogmatismos, os essencialismos. A diferença, como vimos, trata de movimento,
transformação e multiplicidade. Ainda de acordo com Paraíso (2012, p. 31-32):
A diferença, por sua vez, que tem como critério o acontecimento, trabalha
pela variação de sentidos, pela multiplicação das forças, pela disseminação
daquilo que aumenta a potência de existir, pela proliferação dos afectos
felizes. A multiplicidade é multiplicadora e produtora de diferenças porque
opera com o “e” da ligação; esse mesmo “e” que é estratégico na operação
de destruição do “é” da identidade.

Não impondo identidades, mas, pensando a diferença, desejo destacar pontos de vista. Em
sintonia com o espírito da pesquisa pós-crítica, conforme descreve Paraíso, espero contribuir
pluralizando perspectivas, ampliamos sentidos. Assim, tenho a expectativa de que esta
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investigação alcance conclusões apenas provisórias, mas, conclusões múltiplas, talvez até
mesmo contraditórias, propondo outras perguntas e caminhos a serem percorridos.
5.3 SOBRE PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E PRODUÇÃO DE DADOS
Após essas considerações e reflexões sobre a pesquisa qualitativa, explicito os procedimentos
de produção de dados.
Para Creswell (2007), as entrevistas possuem vantagens e limitações. Dentre as vantagens,
considero o fato de que “permitem ao pesquisador ‘controlar’ a linha de pesquisa” (p. 191), do
mesmo modo que também permitem aos participantes uma abertura para “oferecer
informações mais pessoais” (ibid). Assim, o pesquisador pode vir a descobrir relações com
seu tema de pesquisa até então desconsideradas ou imprevistas. Segundo Gaskell (2002, p.
73), 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.

As entrevistas em profundidade 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, todavia, ela tem sido muito discutida e até mesmo
criticada. 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” (2009, p. 107).
Também é relevante destacar as “limitações” desses procedimentos de coleta de dados,
especialmente aquelas que enfrentei na pesquisa de campo. Tais limitações decorrem “do fato
de que o entrevistador se apoia na informação do entrevistado no que se refere às ações que
ocorreram em outras circunstâncias de espaço e tempo” (GASKELL, 2002, p. 72). Isso pode
provocar dificuldades e suspeitas. Posso sublinhar, por exemplo, o fato de que o entrevistador
pode não entender a “linguagem local”, assim como o entrevistado pode “omitir detalhes
importantes” por considera-los óbvios e desnecessários ou, ainda, 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
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pesquisador/entrevistador e características como status, gênero e raça (FONTANA e FREY,
2005, p. 711), podem levar os entrevistados a enviesarem, distorcerem suas respostas. Do
mesmo modo, variações nas respostas dos entrevistados podem ser provocadas quando a
entrevista é realizada em “local designado e não no cenário natural do campo” (CRESWELL,
2007, p. 191). A consciência de tais limitações não invalida a entrevista como procedimento
(SILVERMAN, 2009). Porém, tais pontos devem ser pensados para minimizar suas
consequências. Aprofundando estas considerações, Gaskell (2002, p. 72-73), 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.

Considerar as características, vantagens e limitações específicas às entrevistas em
profundidade é importante para esclarecer questões que levaram a escolha desses
procedimentos. A entrevista em profundidade é, em certa medida, uma tarefa comum porque
pode ser descrita como um diálogo entre duas pessoas. Entretanto, como alerta Gaskell
(2002), ela é também uma situação estranha visto que o entrevistado geralmente desconhece o
entrevistador que se empenha em produzir perguntas, enquanto se espera que o entrevistado
as responda mesmo que jamais tenha pensado seriamente a respeito daquele tema.
Por outro lado, considerando o contexto e as possibilidades do entrevistador, a realização da
entrevista individual é, a seu modo, útil, porque permite um levantamento do espectro de
opiniões relativo ao assunto em questão, dando margem para a emersão de aspectos pessoais
das motivações dos indivíduos. Assim, este procedimento de produção de dados possibilita
um ambiente mais favorável para identificar pontos que por ventura possam ser traumáticos,
polêmicos ou embaraçosos para o entrevistado.
5.4 ENCONTRANDO OS COLABORADORES E O PROCESSO DE EXECUÇÃO DA
PESQUISA
No início do ano letivo de 2013 iniciei o trabalho de campo e fui então em busca dos
professores. Contudo, a busca por professores colaboradores demonstrou-se bem mais
complicada do que havia previsto. Aconteceu inicialmente de duas formas. As primeiras duas
entrevistas aconteceram com ex-alunas do curso de Licenciatura em Artes Visuais modalidade
EaD. Aproveitando os e-mails de ex-alunos que possuía no meu banco de dados de contatos
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encaminhei para vários ex-alunos um convite para participar da pesquisa. Somente uma
professora retornou o email. A entrevista com esta professora foi realizada em uma livraria no
Goiânia Shopping no dia 20 de fevereiro. A segunda entrevistada foi identificada após um
encontro presencial que acontecia com os alunos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais
do programa pró-licenciatura, um programa do governo para fomentar a formação de
professores que ministram aulas de artes visuais sem esta formação específica. Na ocasião
distribuí um questionário entre os presentes para identificar possíveis interessados. Os
questionários infelizmente acabaram revelando que muitos dos que estavam lá não estavam
atuando como professores de artes visuais ou nem mesmo como professores, caso daqueles
que estavam exercendo cargos administrativos. Muitos já planejavam a aposentadoria e
faziam o curso com o objetivo de aumentar suas rendas. Dentre os restantes que afirmaram
que aceitavam colaborar com uma pesquisa apenas uma professora confirmou interesse. A
entrevista com esta professora foi realizada a seu pedido no hall do cine ouro, que fica no
centro de Goiânia, no dia 26 de fevereiro.
Uma terceira entrevista aconteceu no dia seguinte, dia 27 de fevereiro, nas dependências do
museu antropológico. A professora era também tutora no EaD/FAV e consegui o seu contato
através da secretaria do curso.
Lembro-me que fiquei surpreso com o fato de que poucos dos meus amigos na cidade
conheciam professores de artes visuais atuando na rede pública. Naquela época, em virtude de
minha aprovação como professor substituto na Faculdade de Artes Visuais, perdi o ritmo das
entrevistas e acabei concentrando-me demasiadamente nas minhas atribuições como
professor. Me dei conta que não estava conseguindo me desvencilhar das preocupações com
as disciplinas, então, decidi associar a escrita dos capítulos aos estudos que fazia para
ministrar as disciplinas “Introdução ao Trabalho de investigação”, “Metodologia da
pesquisa”, “Estudos em Cultura Visual”, “Teoria da Arte e da Imagem” e “Arte, Percepção e
Aprendizagem”.
Durante o primeiro semestre de 2013 retomei as entrevistas no mês de abril. Em busca de
novos colaboradores fui informado pela colega Valéria Fabiane, professora da Faculdade de
Artes Visuais e, na época, coordenadora do projeto Arte na Escola, que estava oferecendo um
curso para professores de artes visuais do município e que eu poderia encontrar e trabalhar
com esse grupo de professores todas as quartas-feiras. Na época, decidi que trabalharia
especificamente com professores que atuassem na rede municipal porque a realidade dos
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professores da rede estadual é distinta. Desse modo, poderia concentrar e aprofundar a
produção de dados em um contexto específico. Como consequência desta decisão a segundo
entrevista acabou sendo descartada da pesquisa porque a professora era funcionária de uma
escola estadual. Passei, então, a visitar as aulas do Programa de Extensão Arte na Escola. Lá
fiz o convite para a turma e três professores aceitaram colaborar com a pesquisa. As
entrevistas foram feitas nos dias 10, 17 e 24 de abril nas dependências do Museu
Antropológico, onde está, também, a sede do Programa Arte na Escola. Por fim, decidi não
considerar uma das entrevistas ao descobrir que uma das professoras não tinha formação em
artes visuais, era pedagoga.
Após esses encontros voltei a focar minhas atribuições como professor substituto. Apenas no
segundo semestre de 2013, quando senti-me mais seguro, retornei a campo para realizar as
demais entrevistas.
Infelizmente, no dia 24 de setembro, a greve dos professores municipais foi deflagrada.
Apesar de considerar justos os motivos que levaram a categoria a tomar esta atitude, isso
resultou na impossibilidade de encontrar os professores nas escolas. Com a suspensão da
greve, um mês depois, em 21 de outubro, a situação continuava difícil. Os professores
estavam trabalhando com um calendário de reposição descrito por muitos como uma vingança
da Secretaria Municipal de Educação.
Em 2014, com o reinício das aulas voltei a procurar colaboradores. Na busca de professores
optei por ligar de escola em escola. Com a ajuda do site Google Maps identifiquei os telefones
das quinze escolas municipais mais próximas da minha residência. Para minha surpresa,
encontrei apenas seis professores de artes visuais atuando nessas escolas. Me chamou muito a
atenção o fato de que nove escolas informaram que não possuíam professores de artes visuais
no seu quadro docente19. Em algumas dessas ligações comentei sobre a dificuldade de
encontrar professores com esta formação. As falas dos funcionários que me atenderam
deixaram evidente que eu não compreendia a realidade das escolas municipais. Um deles me
informou que a escola não tinha professor de artes visuais porque os alunos haviam votado e
dado preferência às aulas de educação física. Outro me disse que a escola tinha somente
19

As quinze escolas contatadas nesse momento foram: Esc. Mun. Profa. Dalisia Elizabeth Martins Dolles, Esc.
Mun. João Braz, Esc. Mun. Professora Marilia Carneiro Azevedo Dias, Esc. Mun. Santo Antônio, Esc. Mun.
Brice Francisco Cordeiro, Esc. Mun. Professor Aristoclides Teixeira, Esc. Mun. Odilia Mendes de Brito, Esc.
Mun. Donata Monteiro da Motta, Esc. Mun. Maria Helena Batista Bretas, Esc. Mun. Professor Lourenco Ferreira
Campos, Esc. Mun. Cel. Getulino Artiaga, Esc. Mun. Joao de Paula Teixeira, Esc. Mun. Maria Genoveva, Esc.
Mun. Paulo Teixeira de Mendonca e Esc. Mun. Izabel Esperidiao Jorge.
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professores de música. Em outra escola fui informado que não conseguiam encontrar este
profissional, que havia um grande déficit de professores de artes visuais nas escolas do
município. Fui informado, ainda, que naquela escola não havia nenhum professor de artes,
pois não ofereciam o ciclo 3.
Aquelas ligações deixaram claro que eu não estava a par do modo como as escolas do
município estavam organizadas. Como era possível que mais da metade das escolas
contatadas não tivessem nenhum professor de artes visuais? Como era possível que os alunos
tivessem que escolher entre aulas de artes visuais ou de educação física? Qual era a lógica dos
ciclos? Porque os professores de artes só estariam em escolas que oferecessem o ciclo 3? Por
que uma escola que tivesse professor de música não podia ter professor de artes visuais?
Nesse momento de dificuldade, decidi que antes de fazer novas entrevistas com professores,
seria necessário buscar informações mais precisas sobre a situação dos professores de artes
visuais no sistema de ensino municipal de Goiânia. Tomei decisão de entrar em contato com
uma professora conhecida que trabalhava na Secretaria Municipal de Educação. Ela me
atendeu em dependências da prefeitura, mas, pediu que a entrevista não fosse gravada e seu
nome não fosse revelado, pois estaria falando em caráter não oficial. Conversamos em torno
de uma hora e meia sobre a situação dos professores de artes visuais. Queria entender o
motivo da dificuldade de encontrá-los, mas, acabamos discutindo alguns tópicos do roteiro
das entrevistas sobre os quais tinha muitas dúvidas como, por exemplo, o currículo de artes
visuais.
No que se refere à questão da falta de professores, ela esclareceu que, de acordo com os
artigos 10 e 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), as instâncias estadual e
municipal têm competências específicas em relação ao ensino básico. Enquanto a escola
pública estadual deve oferecer o Ensino Fundamental com prioridade para o Ensino Médio, as
escolas municipais devem se concentrar em oferecer a Educação Infantil em creches e préescolas, dando prioridade para o Ensino Fundamental. Ficou claro que o município não oferta
o Ensino Médio, explicação para o fato de existirem tão poucos professores de artes na rede
municipal de Goiânia.
De acordo com o segundo parágrafo do vigésimo sexto artigo da LDB, o ensino de arte é
componente curricular obrigatório em todos os níveis da educação básica. Caso o município
ofereça o ensino médio, é necessário contratar para este nível da educação básica professores
com formação em artes.
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E também como consequência da redação do artigo 62 da LDB que trata sobre a formação
necessária para a atuação como docente no ensino básico. Segundo este artigo:
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco)
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na
modalidade normal. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

Apesar de considerar as artes como componente curricular obrigatório, como se vê, a lei
permite que profissionais não especializados em artes atuem desde a educação infantil até os
cinco primeiros anos do Ensino Fundamental. A professora me relatou que no município de
Goiânia é muito difícil encontrar professores de artes atuando nos primeiros anos de
formação. Ainda segundo a professora, ocorre que profissionais não especialistas acabam
sendo a maioria dos docentes do Ensino Infantil e dos cinco primeiros anos do Ensino
Fundamental. Assim, a prefeitura também economiza ao deixar todos os componentes
curriculares obrigatórios a cargo de um único professor generalista.
Por lei (artigo 67 da LDB), as escolas devem reservar na carga horária dos professores
período para estudos, planejamento e avaliação. Como os professores generalistas precisam
ficar pelo menos um horário fora da sala de aula, a orientação da Secretaria e Educação para
as escolas é que um professor de educação física ou artes preencha esse horário. A
responsabilidade dessa escolha é dos professores e não dos alunos, contudo, algumas escolas
consultar os alunos sobre esta escolha.
Porém há algo mais em jogo. Segundo a Lei nº11.274 de 2006 no artigo 32, o Ensino
Fundamental deixou de ter apenas 8 anos, passando a ter duração de 9 anos, iniciando-se para
as crianças com idades de 6 anos. Excluídos os cinco primeiros anos, são um pouco maiores
as chances de encontrar professores de artes visuais atuando nos 4 últimos anos do Ensino
Fundamental.
Contudo, não deveria contar com os quatro últimos anos, mas, apenas com os três últimos
porque, em Goiânia, o período escolar do nível fundamental não é organizado por séries, mas,
por ciclos. Os ciclos são permitidos no artigo 23 da LDB.
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos nãoseriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por
forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de
aprendizagem assim o recomendar.
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Assim, em Goiânia, os 9 anos do Ensino Fundamental são divididos em 3 ciclos chamados de
Ciclos de Formação e Desenvolvimento humano. No primeiro encontram-se as turmas A, B e
C. No segundo, as turmas D, E e F e no terceiro, as turmas G, H e I. Como os professores não
especialistas são os professores dos cinco primeiros anos, neste modelo, eles também
assumem o sexto ano, ficando assim com a preferência para os ciclos 1 e 2. Por fim, os
docentes de licenciaturas específicas encontram-se predominantemente no ciclo 3.
Para piorar a situação, descobri que nem mesmo nos três últimos anos do Ensino Fundamental
há garantia de encontrar professores especialistas em artes visuais. Em primeiro lugar, isso
ocorre porque a lei considera a arte como componente curricular obrigatório, contudo, não
versa, especificamente, sobre a obrigatoriedade das artes visuais. A lei especifica no parágrafo
sexto do artigo 26 que “a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo” do
componente curricular Arte. Somente nas Diretrizes Curriculares Nacionais temos uma
explicação mais detalhada sobre o que se quer dizer com “não exclusivo”. Lá se explica que
“a música constitui conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular Arte,
o qual compreende, também, as artes visuais, o teatro e a dança”. Isso significa que as escolas
não precisam ter nenhum licenciado em artes visuais em seu quadro docente desde que
tenham professor de música, teatro ou dança para ocupar o espaço reservado a este
componente. Estes fatores jurídicos colaboram para a escassez de professores de artes visuais
na rede municipal. Mas, lembrando a greve, vale observar que as condições de trabalho não
traem profissionais licenciados em artes visuais.
Ciente desta situação, voltei a tentar contato com os professores e, como alguns não tinham
disponibilidade para colaborar com a pesquisa, decidi ligar para mais escolas. Entendi que
precisava focar nas escolas que ofereciam o ciclo 3. Em uma nova visita à Secretaria
Municipal de Educação consegui, sem a necessidade de um pedido oficial, a relação com o
nome e o telefone das sessenta e sete escolas municipais que ofertam aulas do ciclo 3. Com a
lista em mãos e com o auxílio do site Google Maps, criei um mapa com a localização dessas
escolas. Abaixo, uma imagem do mapa. Minha intenção ao criá-lo era localizar as escolas
mais próximas à minha residência. Ele deixa evidente a distribuição periférica das escolas
municipais e, ao mesmo tempo, a ausência delas na região central da cidade.
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Figura 10 - Mapa com a localização das escolas municipais que oferecem o ciclo 3
Fonte: acervo pessoal

Com estas informações consegui, com menos dificuldade, encontrar professores de artes
visuais. No dia 12 de fevereiro de 2014 entrevistei mais dois professores, cada um na escola
em que trabalha. Um foi entrevistado aproveitando o momento em que seus alunos estavam
executando uma atividade. O outro, uma professora, no pátio da escola, aproveitando seu
horário de estudo.
No dia 13 havia mais uma entrevista marcada, contudo ela acabou não ocorrendo. Ao chegar
na escola, a professora, que deveria estar em horário de estudo, estava em sala de aula
substituindo um colega. Vários professores estavam ausentes, pois participavam, no Centro
Popular de Alimentação e Lazer (CEPAL) do Setor Sul, de uma assembleia de funcionários
de outras escolas da rede municipal, incluindo os servidores administrativos, para deliberarem
sobre a deflagração ou não de uma nova greve. Decidi ir até à assembleia para acompanhar de
perto da situação. Fui informado que um dos incômodos que poderiam levar à uma nova
greve era o grande déficit de docentes. Professores reclamavam que são coagidos a ministrar
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disciplinas para as quais não foram formados. Por fim, para o andamento desta pesquisa,
felizmente a decisão sobre o início de uma greve foi adiada para o dia 17 de março.
Nos dias 17, 20 e 24 de fevereiro 2014 realizei mais três entrevistas. As duas primeiras foram
feitas na sala de professores durante os horários de estudo. A terceira aconteceu nas
dependências do projeto Arte na Escola.
Tendo finalmente terminado a primeira fase de entrevistas, as entrevistas individuais, fez-se
necessário refletir sobre como dar prosseguimento ao trabalho de campo. Nesta investigação,
um dos grandes problemas para o trabalho em campo foi como construir uma estratégia para a
inclusão e discussão sobre imagens de publicidade.
Durante a pesquisa de mestrado utilizei imagens de publicidade no trabalho de campo.
Contudo, naquela ocasião o objetivo da pesquisa era mais pontual, discutir o tema da
diferença cultural a partir de um Vt publicitário. No caso desta investigação, como minha
preocupação é discutir a relação de professores de artes visuais com imagens de publicidade
de modo geral, era necessário definir critérios para a escolha das imagens a serem debatidas
junto aos professores. Consciente de que a publicidade possui uma complexidade de temáticas
muito maior do que se costuma supor, como poderia decidir, em princípio, quais imagens
seriam mais adequadas? Decidi, então, que faria as primeiras entrevistas individuais sem
nenhuma imagem. Contudo, percebi, durante as entrevistas, que alguns professores tinham
lembranças muito vagas sobre imagens de publicidade. Nesses casos, talvez fosse importante
ter algumas imagens à mão. Esta observação foi importante porque me fez ver que seria
necessário, em algum momento no contato com os professores, pensar, discutir imagens
específicas relacionando-as a temas mais pontuais. Ainda na fase das entrevistas individuais,
com base nos temas recorrentes nas entrevistas que realizei com os primeiros cinco
professores, decidi escolher três anúncios publicitários para debater com os demais
entrevistados. A experiência foi desencorajadora, pois, os professores não dispunham do
tempo necessário para a discussão. Após duas tentativas desisti desta estratégia.
Então, me deparei com alguns problemas: como discutir as imagens com os professores
colaboradores sem utilizar um número muito reduzido de exemplos? Pois se assim fizesse
corria o risco de restringir o debate aos temas específicos dessas poucas campanhas. Por outro
lado, levar um número maior de exemplos provocaria outro problema, pois sabia que o tempo
que os professores dispunham para a entrevista era demasiadamente curto. Por fim, a
expectativa de debater imagens específicas acabou sendo abandonada.
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Capítulo 3
Cultura

A discussão sobre os fundamentos epistemológicos dos Estudos Culturais feita no primeiro
capítulo, indica as rotas e encruzilhadas que utilizo para construir o referencial teórico que me
orienta. O debate a ser realizado no decorrer deste capítulo, tem por objetivo situar minha
filiação teórica ao campo de estudos da Cultura Visual. Para explicitar esta relação, considero
pertinente situar minha trajetória e seus vínculos com os Estudos Culturais, pois, foi a partir
das referências deste campo de conhecimento que me aproximei e estabeleci relações teóricas
e políticas com a Cultura Visual.
Uma decorrência direta desses vínculos e aproximações, está no fato de que os conflitos que
confessei sentir em relação aos Estudos Culturais, reverberam-se, também, nos Estudos de
Cultura Visual e, especialmente, no modo como deles me aproprio. Pensar e colocar em
perspectiva princípios e conceitos que configuram os Estudos de Cultura Visual, não é para
mim pensar a partir de uma raiz fixa em um solo de certezas. Não há como escrever e refletir
sobre este campo sem, em algum momento, revelar suas contradições, suas disputas internas e
as dúvidas que me assediam.
É importante, também, destacar, que a relação entre os Estudos de Cultura Visual e os
Estudos Culturais, de fato, não é inusitada na maneira como caracteriza minha trajetória.
Vários autores apontam e analisam a relação de proximidade entre esses dois campos. James
Elkins (2003), por exemplo, sugere que a Cultura Visual evolui a partir dos Estudos Culturais.
Margareth Dikovitskaya (2006), da mesma forma, identifica na virada cultural promovida
pelos Estudos Culturais um desenvolvimento teórico que precede e torna-se fundamental para
os Estudos de Cultura Visual. Ainda segundo Dikovitskaya (2006), os Estudos de Cultura
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Visual estão informados pelas abordagens dos Estudos Culturais e do Pós-estruturalismo e
surgiram a partir do encontro entre autores ligados aos Estudos Culturais e à História da Arte.
W. J.T. Mitchell (1995 apud DIKOVITSKAYA, 2006), por outro lado, apesar de reconhecer
a existência de um débito em relação aos Estudos Culturais, relativiza essa dívida ao afirmar
que os Estudos Visuais também receberam influência de outras áreas como a psicanálise, a
semiótica, a linguística, a teoria literária, a estética, antropologia, história da arte, e os estudos
de cinema. Em confluência com este argumento, John A. Walker e Sarah Chaplin (2002, p.
15) definem a Cultura Visual como “um híbrido, uma empresa multidisciplinar, formada
como resultado da convergência ou de empréstimos de uma variedade de disciplinas ou
metodologias”. Estes autores situam os Estudos Culturais como um entre os muitos campos
de pesquisa que podem ter dado origem aos Estudos de Cultura Visual. Walker e Chaplin (p.
16) desenvolveram uma lista de 34 disciplinas que influenciam a Cultura Visual.
1.
2.
3.
4.

Estética
Antropologia
Arqueologia
Historia /teoria da
arquitetura
5. Critica de arte
6. História da arte
7. Estudos sobre
negritude
8. Teoria crítica
9. Estudos culturais
10. Desconstrução
11. História do desenho
12. Feminismo

13. Estudos/teoria do
cinema
14. Estudos de
patrimônio
15. Linguística
16. Crítica literária
17. Marxismo
18. Estudos dos meios de
comunicação
19. Fenomenologia
20. Filosofia
21. Estudos fotográficos
22. Economia política
23. Estudos pós-coloniais

24. Pós-estruturalismo
25. Proxemiologia
26. Psicanálise
27. Psicologia da
percepção
28. Teoria gay
29. Teoria da recepção
30. Formalismo russo
31. Semiótica
32. História social
33. Sociologia
34. Estruturalismo

Lista de disciplinas de onde partem os Estudos de Cultura Visual

Esta é uma lista extensa, embora por vezes redundante. Por esta razão, James Elkins (2003)
também define a Cultura Visual como um campo aberto que busca romper fronteiras
disciplinares20.
A meu ver, no entanto, essa profusão de influências, longe de afastar a Cultura Visual dos
Estudos Culturais, a aproxima, revestindo o meu interesse e preferência pela Cultura Visual
de uma sensação de familiaridade. Esta sensação fica evidente a medida que os Estudos
20

Em uma análise da institucionalização dos Estudos de Cultura Visual e de todas essas influências, Marquard
Smith (2005), acredita que não está claro se o campo de estudo busca ou não algum tipo de enraizamento
disciplinar.
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Culturais se definem como a-disciplinares, multi ou trans-disciplinares, ponto destacado no
capítulo anterior. Como explica Escosteguy (ESCOSTEGUY, 2001a, p. 28) “os estudos
culturais não configuram uma ‘disciplina’ mas uma área onde diferentes disciplinas
interatuam, visando ao estudo de aspectos culturais da sociedade” 21.
Porém, para além da postura a-disciplinar, interdisciplinar ou multidisciplinar que tanto os
Estudos Culturais quanto a Cultura Visual incorporam, identifico, assim como também o faz
Pegoraro (2011), outros laços estreitos e consistentes entre os dois campos. Neste capítulo
considerando que os Estudos de Cultura Visual surgem a partir do protagonismo da dimensão
cultural na experiência visual, parto do conceito de cultura como proposto pelos Estudos
Culturais.
Em um segundo tópico, analiso como autores dos Estudos Culturais questionam conceitos
como “alta-cultura”, “folk culture” (cultura popular) e “cultura de massa”, confrontando-os e
demostrando como essas categorias prescrevem fronteiras ideológicamente construídas. Essa
análise pode nos ajudar a pensar e compreender embates que tem ocorrido sobre Educação da
Cultura Visual e Arte/educação.
2.1 O QUE SIGNIFICA DIZER CULTURA?
No primeiro capítulo, detalhei que os Estudos Culturais surgiram na Inglaterra no póssegunda guerra mundial a partir do marxismo, embora, em parte, como uma reação contra
uma forma mais ortodoxa de marxismo associada a um tipo de materialismo que entendia
cultura como simples reflexo da economia. Decorre deste projeto de revitalizar o conceito de
cultura uma reação também a outros grupos, especialmente aqueles ligados aos estudos
literários, que, na academia, legitimavam a concepção arnoldiana22, ou seja, a concepção de
cultura como “o melhor que se tenha pensado e dito”.
Segundo Vorraber Costa (2000), os fundadores dos Estudos Culturais viam-se, por um lado,
diante de uma teoria da cultura que justificava relações de subordinação através da
glorificação das produções simbólicas (descritas como harmônicas e belas) de um extrato da
21

Meu primeiro contato com linhas de pesquisa ou disciplinas das humanidades se deu através da mediação de
autores ligados aos Estudos Culturais. Por exemplo, meu contato com a filosofia pós-estruturalista de Derrida,
Deleuze e Foucault deu-se através de Tomas Tadeu da Silva (2006b); com os estudos de recepção deu-se através
de Ana Carolina Escosteguy e Nilda Jacks (2005) e Mauro Wilton de Sousa (1995); com o marxismo
gramsciniano deu-se através Jesus Martin-Barbero (2006); com a psicanálise lacaniana deu-se através John
Storey (2003); com os estudos pós-colonialistas deu-se através de Stuart Hall (2003a).
22

Matthew Arnold (1822 - 1888), britânico, poeta e crítico literário.
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classe dominante considerada erudita, e, por outro lado, através da descrição do popular como
sinônimo de desordem e barbarismo. Em outras palavras, afirmavam o poder dos “com
cultura” sobre aqueles “privados de cultura”. Entendia-se que “as influências harmoniosas da
suposta verdadeira cultura – “o melhor que se tenha pensado e dito” – teriam o poder de
suprimir a anarquia da classe trabalhadora e de coordenar as massas parcamente instruídas”
(COSTA, 2000, p. 16). Ou seja, a consequência direta de aquiescer com esses termos seria
aceitar, também, que o único desenvolvimento possível para a sociedade dependeria da
subordinação às rédeas desse grupo de “eruditos”.
Para os fundadores dos Estudos Culturais, combater esta concepção significou deslocar o foco
da cultura, do domínio estético e suas pretensões de verdades absolutas e universalizantes,
para o domínio da política, das negociações contingenciais e dos múltiplos e insistentes
conflitos. Através deste deslocamento do sentido da palavra cultura, esperava-se desvelar,
também, a dimensão política no subterrâneo dos debates sobre estética.
Dos fundadores dos Estudos Culturais, Raymond Williams foi o que mais se deteve sobre a
concepção e sentido da palavra. Costa (2000, p. 23-24) explica a concepção de Raymond
Williams da seguinte maneira:
A tentativa de Williams, em The long revolution, de definir cultura, passa
por três categorias. Na primeira, diz ele, há o ‘ideal’ – a cultura tomada por
um processo de aperfeiçoamento, em direção a valores universais e
absolutos. A segunda se refere à cultura como “o documentário”, o conjunto
da produção, do trabalho intelectual e criativo. Em terceiro lugar está uma
definição social de cultura – a cultura como descrição de um modo de vida.
Ela contém três novas maneiras de se pensar a cultura: uma suposição
antropológica, em que a cultura é a descrição de um modo de vida; uma
segunda, na qual a “cultura expressa certos significados e valores”; e a
terceira, em que “a tarefa da análise cultural é o exame das significações e
valores implícitos e explícitos em um certo modo de vida, em uma certa
cultura”. (grifo da autora)

Em princípio, a opção pelo conceito antropológico clássico de cultura, modos de vida, além
de pluralizar o conceito – agora se pode falar e escrever sobre culturas – possibilitou,
também, que práticas antes consideradas periféricas, menores e/ou inferiores, passassem a ser
classificadas como culturais, a exemplo das práticas oriundas das classes populares, dos
trabalhadores.
No entanto, o conceito antropológico foi apenas um primeiro desvio. Logo, cresceu a
consciência de que a expressão “modos de vida” era demasiadamente ampla porque abarcava
toda a atividade humana. Aos poucos, abandonou-se o viés da antropologia clássica e da
expressão “modos de vida” para adotar um viés mais especializado, sociosemiótico, como
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define Canclini (2005). A compreensão sociosemiótica da palavra cultura surgiu de
transformações decorrentes de influências discutidas no primeiro capítulo, ou seja, a
apropriação das teorias estruturalistas e pós-estruturalistas.
No texto “the work of representation”, Stuart Hall (1997) sustenta que tanto a influência de
Saussure (estruturalista) quando de Foucault (pós-estruturalista) nos Estudos Culturais,
implicou na necessidade de se discutir teoria da representação quando se almeja compreender
o que o campo quer dizer com a palavra cultura. Tanto o estruturalismo quanto o pósestruturalismo, compreendem a cultura como linguagem, ou seja, como um sistema no qual os
signos linguísticos operam de forma auto-reflexiva e não de forma referencial. Desse modo,
as interrelações entre os elementos que constituem esse sistema são vistas como mais
importantes do que os elementos considerados isoladamente. Essas são as bases do
construcionismo social, como Sturken e Cartwright (2001, p. 12-13) explicam:
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.

Coisas, pessoas ou eventos, não tem significados inerentes. Nós, através dos sistemas de
representação - uma teia que liga mapas conceituais à linguagem -, ativamente construímos os
significados do mundo. Em vez de refletir a realidade, a linguagem, portanto, constrói nossa
percepção dela. O modo como percebemos é sempre dependente das "lentes" destes mapas
conceituais. Embora suponhamos que a realidade seja uma só, nossas percepções tendem
sempre a ser múltiplas.
Assim, o que teve inicio como um debate aparentemente inocente sobre linguagem, revelouse uma provocadora teoria culturalista da percepção23. Os mesmos princípios utilizados para
pensar o exemplo da cor vermelha, descrito no primeiro capítulo (no tópico “a virada
linguística”), também foram usados para construir análises mais complexas sobre o modo
como as ideias de raça ou gênero são classificações culturalmente construídas.

23

É importante destacar a diferença conceitual entre as palavras sensação e percepção. De acordo com Mark
Batey (2010, p. 98) sensação “é a resposta imediata dos nossos receptores sensoriais (como os olhos e o nariz)
aos estímulos básicos como luz, som e textura”. Por sua vez, a percepção, “é o processo pelo qual essa
informação sensorial é selecionada, organizada e interpretada. Os dados brutos das nossas sensações são
enviados ao cérebro para interpretação. O que adicionamos ou subtraímos dessas sensações quando atribuímos
um significado a elas dá o resultado do processo de percepção”.
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Esta abordagem difundida por estruturalistas e pós-estruturalistas, o construcionismo social,
ao ser apropriada pelos Estudos Culturais provocou este deslocamento no conceito de cultura
que pretendo discutir.
O conceito sociosemiótico de cultura só pode ser desenvolvido com o destaque que a ideia de
significado recebeu após a revisão da teoria da representação. Refiro-me ao modo como essa
revisão rechaçou a concepção convencional segundo a qual coisas, eventos e pessoas têm
significados unos, diretos, inerentes à suas características objetivas ou materiais e as
representações dessas coisas, eventos e pessoas apenas espelham significados que existem
fora da linguagem. Em contraposição a esta visão, segundo a qual a realidade tem seus
próprios significados e, portanto, impõe sua interpretação, a revisão que passou a ser chamada
virada cultural (cultural turn) afirma que o significado é algo produzido e não, simplesmente,
encontrado. Como sintetiza Stuart Hall (1997, p. 5)
Consequentemente, no que se convencionou chamar de “abordagem
construcionista social”, a representação é concebida como inserindo-se na
constituição das coisas; e assim a cultura é definida como um processo
primário e constitutivo, tão importante quanto a base material ou econômica
na moldagem dos sujeitos sociais e eventos históricos – não apenas um mero
reflexo do mundo após o evento.

Assim, cultura passa a ser algo relacionado à produção e troca de significados. Woodward
(2006) descreve uma cultura em particular como uma forma de classificar simbolicamente o
mundo que detenha um certo grau de consenso entre os membros de uma sociedade. Este é o
mesmo sentido utilizado por Hall (1997) ao afirmar que por vezes cultura é definida como
significados compartilhados ou mapas conceituais compartilhados.
A diferença entre a concepção culturalista e o conceito antropológico de cultura, é sutil. Se
entendo cultura como “modos de vida”, a resposta à pergunta ‘o que não é cultura’, seria,
apenas, a natureza que me rodeia. Assim, o conceito descreveria todas as dimensões da
atividade humana. Por sua vez, quando considero cultura como uma forma de dar significado
ao mundo, indico uma parcela específica, embora inseparável, de toda expressão da atividade
humana. Por exemplo, há uma dimensão cultural no hábito goiano de comer carne de boi. Em
Goiás, o boi é considerado alimento. Mas, para seguimentos da população da Índia que
consideram o animal sagrado, seria pecado comê-lo. Comer carne de boi é cultural, mas, no
caso deste exemplo, a palavra cultura aponta apenas para uma dimensão específica dessa
prática alimentar, a dimensão dos significados.
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Cultura, como mapas ou teias conceituais compartilhados, segundo Hall, nos ajuda a entender
que a mente não se constitui apenas de uma coleção aleatória de conceitos. Ao contrário, eles
são organizados, dispostos, e classificados em complexas relações um com o outro24. Volto ao
caso das cores, para dar um exemplo. Na China, a cor do vestido de casamento é vermelho.
Mas, no Brasil, usar um vestido desta cor para casar pode ser interpretado como impureza. No
Brasil o vestido de casamento é branco. Já na China, essa cor seria considerada imprópria,
pois, o branco é a cor do luto. Resumindo, a cada conceito associam-se outros conceitos.
Contudo, Hall (idem) faz algumas ressalvas à forma sociosemiótica de conceituar cultura. Em
primeiro lugar, falar de mapas conceituais não seria suficiente porque pressupõe como
condição uma linguagem compartilhada que nos permita comunicar nossos pensamentos.
Assim, “dizer que duas pessoas pertencem à mesma cultura é dizer que elas interpretam o
mundo aproximadamente da mesma forma e podem expressar-se, os seus pensamentos e
sentimentos sobre o mundo, de modos que compreenderão um ao outro” (p.2). Kellner (2001)
também se preocupa em deixar explícita a relação entre cultura e comunicação. Ele diz o
seguinte:
Toda cultura, para se tornar um produto social, portanto “cultura”, serve de
mediadora da comunicação e é por esta mediada, sendo, portanto,
comunicacional por natureza. No entanto, a “comunicação”, por sua vez, é
mediada pela cultura, é um modo pelo qual a cultura é disseminada,
realizada e efetivada. Não há comunicação sem cultura e não há cultura sem
comunicação. (p. 53)

No entanto, Hall (1997) faz ainda outras ressalvas à ideia de cultura como significados
compartilhados. O risco desta expressão reside no fato de que ela pode descrever algo
demasiadamente unificado, mas, também, algo estritamente cognitivo. Cultura não deve se
referir a uma unidade estável25 porque a dimensão cultural é sempre marcada por diversidade
e conflitos. Esta é uma conclusão da qual não se pode esquivar considerando que, como
discuti acima, significado não é algo permanentemente construído justamente pelo fato de não

24

Isso adequa-se à proposta já destacada anteriormente de que para o construcionismo social as interrelações
entre os elementos que constituem o sistema são vistas como mais importantes do que os elementos considerados
isoladamente.
25

Esta proposta é importante para pensar também a noção de Cultura Visual. Segundo Campos, “podemos
mesmo falar de uma cultura visual dominante, aceitando por hipótese, a existência de diversas micro ou
subculturas visuais, em conexão com diferentes composições sociais, propostas estéticas ou ideológicas,
interesses e intenções, que apresentem formas alternativas, não necessariamente antagonistas, de olhar e
representem visualmente o mundo” (CAMPOS, 2007, p. 59).
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existir previamente à ação humana. Essa brecha faz a disputa pela construção do significado
constitutiva da existência humana.
Em outro trabalho, debatemos, eu e Raimundo Martins (2011) sobre a ambiguidade que a
palavra cultura parece, inevitavelmente, carregar. A estratégia naquela ocasião foi baseada na
apropriação de aspectos dos estudos de Canclini (2006b) e da proposta do antropólogo
Appadurai (1996). Appadurai prefere o uso adjetivado cultural, em detrimento do substantivo
cultura. Para ele, o substantivo traz, inevitavelmente, a ideia de algo sólido, uma essência.
Vários autores dos Estudos Culturais deparam-se com esta problemática ao estudarem o
fenômeno da globalização. Como explica Canclini, os processos de globalização exigem ir
além das fronteiras nacionais ou étnicas que o termo cultura ainda parece sugerir, condição
necessária para pensar as relações interculturais. Então, torna-se necessário um conceito que
permita compreender “o que constitui cada cultura pela sua diferença e interação com outras”
(p. 48). Esta é, também, a posição de Storey (2003). Partindo da análise do fenômeno da
globalização, assim como Canclini, o autor aponta para a necessidade de pensar o cultural
como uma dimensão em construção, conflitiva, ambígua, nunca harmônica ou homogênea.
Para Storey, “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’” (p. 117).
Importa destacar que a proposta de Appadurai (1996) encontrou sintonia não apenas no
trabalho de autores dos Estudos Culturais, como Canclini, mas, também, no trabalho de
Mirzoeff (1999), autor vinculado à Cultura Visual. Para Mirzoeff é preciso superar qualquer
associação da noção de cultura com essencialismos “rumo à compreensão das realidades
plurais coexistentes e que estão em conflito entre si no presente e no passado” (1999, p. 25).
Como uma rede fractal, ele diz.
Frow e Morris (2006, p. 317) afirmam que projetos de estudos culturais estão constantemente
preocupados com o “perigo da postulação de unidades sociais imaginárias como base
explicatória para seus relatos sobre os textos culturais”, por isso buscam, ao contrário,
“imaginar as culturas como processos que tanto separam quanto unem (...), ressaltar a
diversidade e a contestação sempre presentes na ‘definição’ dos grupos sociais”. Por outro
lado, é possível identificar neste campo ambiguidades equivalentes àquelas identificadas no
capítulo um quando discuti as divergências entre Foucault e Deleuze. Lembro que enquanto o
primeiro foca as forças de unificação e admira as resistências, o segundo enfatiza o que
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escapa, o que vaza, o que não pode ser controlado, e admira as forças de unificação. Essa
ambivalência também está presente nos Estudos Culturais que, apesar da insistência constante
em destacar que a cultura não pode ser imaginada como uma unidade perfeitamente coerente,
ao mesmo tempo defende a necessidade de considerar como os grupos podem imaginar a si
próprios, apesar das contradições. Em outras palavras, é necessário entender como os sujeitos
conseguem articular conexões e, apesar das divergências, unir-se e produzir efeitos históricos.
Nesse sentido, segundo Frow e Morris (2006, p. 318) os Estudos Culturais divergem tanto dos
teóricos que imaginam unidades “puramente como ficção”, quanto dos que a imaginam como
“essencialismo, particularismo”.
Avançando, Hall (1997) afirma, ainda, que cultura não se refere exclusivamente ao
cognitivo. São dois os motivos. Primeiro, porque além de referir-se a conceitos e ideias,
também trata de sentido, emoção e sensação de pertencimento. Esses mapas conceituais
encarnam histórias26 que representam emoções e ideais compartilhados. Assim, nos
predispõem a vivenciar certas emoções diante de determinados acontecimentos, contextos.
Isso explica porque alguém religioso pode vir a sentir prazer em um ato de autoflagelação.
Também explica porque um grupo pode sentir vergonha e até asco só de pensar sobre uma
forma específica de sexualidade que para outro grupo pode ser normal e excitante. Em
segundo lugar, a cultura não refere-se exclusivamente ao cognitivo porque “os significados
culturais não estão unicamente ‘na cabeça’ já que organizam e regulam as práticas sociais,
influenciam nossa conduta e consequentemente tem efeitos práticos” (p. 3).
Até aqui foquei a importância da palavra significado para o conceito sociosemiótico de
cultura proposto pelos Estudos Culturais, mas, pretendo ampliar esta discussão sobre os
efeitos práticos da dimensão cultural para dar a devida ênfase às palavras prática ou processo.
Essas palavras são privilegiadas na definição de cultura feita por Canclini (2005). Segundo
este autor, “pode-se afirmar que a cultura abarca o conjunto dos processos sociais de
significação ou, de um modo mais complexo, a cultura abarca o conjunto de processos sociais
26

De acordo com Michael R. Solomon (2012), mitos tem a função de ajudar a “explicar a origem das coisas”
(metafísica), de enfatizar que “todos os componentes do universo são parte de um único cenário” (cosmológica),
de manter “a ordem social, autorizando um código social a ser seguido pelos membros de uma cultura” e de
fornecer “modelos para a conduta pessoal” (psicológica). Nesse sentido Zigmunt Bauman (2000) descreve que
toda cultura oscila entre os sentimentos de liberdade e segurança. Se extremamente dogmática, nos sentimos
seguros na medida em que somos amparados por crenças estáveis sobre o que pensar e o que fazer. No entanto,
nessas sociedades também experimentamos perda de liberdade. Por outro lado, se o grupo permite liberdade em
excesso, tendemos a nos sentir inseguros, desamparados. Este é o caso da sociedade americana atual, segundo a
análise de Barry Schwartz (2007). Para o autor, a liberdade de escolhas em excesso faz dela uma sociedade de
indivíduos inseguros.
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de produção, circulação e consumo da significação na vida social.” (p. 41) (GRIFO MEU).
Então, o que está por trás da opção pelas palavras prática e processo (de significação), em
detrimento da palavra sistema (de significação)? É possível propor algumas respostas.
No artigo Significação, representação, ideologia: Althusser e os debates pós-estruturalistas,
Hall (2003b) explica que, interessado em uma análise não-idealista do estruturalismo,
Althusser defendia que a ideologia é material na medida em que está inscrita em práticas. De
acordo com Hall (2003b, p. 169), “Althusser nos lembra que as ideias não flutuam
simplesmente no espaço vazio. Sabemos que elas estão lá porque elas se materializam nas
práticas sociais e as permeiam. Neste sentido, o social nunca está fora do semiótico”.
Ao enfatizar as práticas, rituais, ações e comportamentos sociais através dos quais se espera
que os significados sejam vivenciados ou experimentados e, também, consolidados, Althusser
argumentava que ideias e eventos mentais, só podem ser registrados, inscritos ou impressos a
partir de atos com existência material, atos de linguagem, de comportamento, que produzem
efeitos reais e materiais.
Deste ponto de vista a dimensão cultural está tão interligada ao nível das práticas
(experiências, comportamentos) que separar as duas coisas tornar-se-ia extremamente
prejudicial. Em um nível, nossos mapas conceituais prescrevem (definem) como as práticas
devem ser vividas, quais devem ser privilegiadas ou negadas. Em outro nível, os mapas
culturais são vividos (reforçados) por meio das práticas, que são significativas. Posso dizer
que “todas as práticas sociais expressam ou comunicam um significado e, neste sentido, são
práticas de significação” (2013, p. 1). Mas é necessário entender que as práticas não apenas
reproduzem os mapas conceituais. Pode haver, sim, legitimação e reprodução desses mapas,
mas, também, pode haver nelas transformação. Mapas conceituais condicionam nossa relação
com as práticas, mas, como só podem ser aprendidos por meio de práticas, então, preciso
lembrar que as práticas agem na criação (não só na reprodução) de associações simbólicas, ou
seja, dos mapas conceituais.
É possível tornar mais concreta esta discussão quando reflito por meio de um exemplo
hipotético. Penso em um indivíduo criado em uma comunidade católica. Imagino que ele
incorporou mapas conceituais alinhados à doutrina cristã. Assim, há uma tendência de que
este indivíduo vá à igreja aos domingos para participar da missa. É neste sentido que os mapas
conceituais influenciam nossos comportamentos. Avançando, é possível imaginar que a
participação deste indivíduo desde sua infância na missa todos os fins de semana cria e
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reforça esses mapas conceituais cristãos, pois, do ponto de vista católico, viver este ritual é
vivenciar significados (cognitivamente e emocionalmente). Mas, para que não corra o risco de
descrever as práticas, as experiências, como um nível onde apenas reproduz-se, legitima-se ou
reforça-se os mapas conceituais prévios, preciso imaginar, também, momentos de
arrebatamento, de conflitos e de transformação desses mapas. Conhecer alguém de outra
religião pode levá-lo a questionar alguns dos seus conceitos. Ou, a morte de um ente querido
pode fazer esse indivíduo repensar parte de suas crenças. Mapas conceituais tem efeitos sobre
como vivencio o nível da experiência, mas, o nível da experiência também tem efeito sobre
nossos mapas conceituais. Um age sobre o outro. É necessário cuidado para não acreditar que
este ciclo está fechado em torno da reprodução sempre do mesmo. A vida tem o potencial de
nos levar para rumos inusitados.
Focar nas práticas também reforça a dimensão cultural como uma ação, um fazer constante,
não uma essência. Uma ação da qual tomamos parte ativamente porque o significado é algo
que construímos no dia-a-dia. Quando Canclini (2005) fala de práticas de produção,
circulação e consumo de significado está chamando a atenção para estes modos distintos de
nos engajarmos nessas práticas. Assim, cultura não é simplesmente algo que nos constrói, ou
seja, que se reproduz, se transformando por conta própria.
Pode-se dizer que uma estrutura é o resultado de práticas anteriormente
estruturadas. Estas, portanto, constituem as “condições dadas”, o ponto de
partida necessário, para novas gerações de práticas. Em nenhum caso deverá
a “prática” ser tratada como algo transparente intencional: fazemos a
história, mas com base em condições anteriores não produzidas por nós
mesmos. A prática é a forma como uma estrutura é ativamente reproduzida.
Contudo, ambos os termos são necessários para que se evite o risco de tratar
a história como nada mais do que o produto de uma máquina internamente
estruturalista que se auto-impulsiona. (2003b, p. 158)

A preferência por essa concepção de cultura como processos sociais de produção, circulação e
consumo da significação na vida social ajuda a abandonar uma noção romântica de cultura
como ‘modo de vida total’ que, como explica Terry Eagleton (2005, p. 43) indicava “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”. Em oposição a essa imagem
estável e unificada, ao pensar em práticas e processos, também posso pensar nas múltiplas e,
muitas vezes, conflitivas práticas de produção de significação presentes em um mesmo
contexto histórico e geográfico.
Esta discussão ajuda a compreender porque as práticas e rituais dos quais participamos no
cotidiano costumam ser objeto de amplo gerenciamento e controle, argumento que as
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perguntas “quem pode falar?” ou, “o que se pode falar?” ou, ainda, “quem pode ver e exibir”
e “o que pode ou não ser visto e exibido” ajudam a explicitar. Daí, também, o porquê do
interesse dos Estudos Culturais no tema da regulação, da regulação da cultura e da regulação
através da cultura. Segue abaixo provocação feita por Stuart Hall (2013, p. 19) para explicar a
relação entre regulação e cultura:
Isto pode soar um tanto conspirativo e movido pelo poder — e, sem dúvida,
implica em questões de poder, razão pela qual continuamos dizendo que a
cultura está inscrita e sempre funciona no interior do ―jogo do poder.
Entretanto, não há necessidade de sermos rigorosamente reducionistas.
Todos nós queremos o melhor para nossos filhos. Mas o que é a educação
senão o processo através do qual a sociedade incute normas, padrões e
valores — em resumo, a ―cultura — na geração seguinte na esperança e
expectativa de que, desta forma, guiará, canalizará, influenciará e moldará as
ações e as crenças das gerações futuras conforme os valores e normas de
seus pais e do sistema de valores predominante da sociedade? O que é isto
senão regulação — governo da moral feito pela cultura? (...) Estamos
falando em arranjos de poder discursivo ou simbólico. Toda a nossa conduta
e todas as nossas ações são moldadas, influenciadas e, desta forma,
reguladas normativamente pelos significados culturais. Uma vez que a
cultura regula as práticas e condutas sociais, neste sentido, então, é
profundamente importante quem regula a cultura. A regulação da cultura e a
regulação através da cultura são, desta forma, íntima e profundamente
interligadas.

Toda cultura invariavelmente é, portanto, regulação. Provocando-nos a refletir sobre essa
associação, o que ela tem de inocente ou, de dissimulação, Hall (2013) defende que ao
observar a história perceberemos que “as mudanças críticas ocorrem sempre entre um e outro
modo de regulação”, logo, “não se trata de uma opção entre liberdade e restrição, mas entre
modos diferentes de regulação”, todos produzindo “uma combinação de liberdades e
restrições” (2013, p. 16-17). Podemos, então, nos questionar: o que seria de uma sociedade
sem regulações? Podemos opor a ideia de liberdade à de regulação? Em que medida não é a
regulação uma condição para a liberdade? Se as sociedades não fossem minimamente
regulamentadas por conceitos e normas compartilhadas, se não compartilhássemos linguagem,
se as práticas sociais fossem totalmente aleatórias, certamente enfrentaríamos um caos que
tolheria qualquer possibilidade de liberdade.
Aqui não está em jogo a promoção de um tipo de ceticismo justificando que, pelo fato de que
toda sociedade envolve relações de poder e modos de regulação, as críticas à um sistema
específico seriam irrelevantes. Politicamente, a opção cética é inviável, pois serviria apenas
àqueles que já estão no poder. Esta ressalva pode, portanto, servir a posturas mais críticas e
conscientes sobre as relações de poder nas quais nos engajamos no dia-a-dia inevitavelmente.
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Feitas estas ressalvas, antes de passar ao próximo tópico, creio importante evidenciar como
este debate sobre cultura reflete-se no campo da Cultura Visual. Na citação seguinte, as
teóricas da Cultura Visual, Sturken e Cartwright (2001), deixam evidente a influência de Hall
e dos Estudos Culturais em sua concepção de cultura.
Neste livro, nós estamos definindo cultura como as práticas compartilhadas
de um grupo, comunidade ou sociedade, através das quais significado é
construído através do mundo visual, aural e textual de representações. Aqui
estamos em débito com o teórico cultural britânico Stuart Hall, que afirma
que cultura não é tanto como um conjunto de coisas (programas de televisão
ou pinturas, por exemplo) quanto um conjunto de processos ou práticas
através das quais indivíduos ou grupos dão sentido àquelas coisas. Cultura é
a produção e a troca de significado, o dar e o receber significado, entre
membros de uma sociedade ou grupo. Nosso uso do termo “cultura” através
deste livro vai enfatizar esta compreensão de cultura como um processo
interativo e fluido – um processo baseado em práticas sociais, não apenas em
imagens, textos ou interpretações. (p. 3-4)

Outro exemplo de uma conexão explícita entre os dois campos se refere ao conceito de cultura
do teórico da Educação da Cultura Visual, Paul Duncum, sintetizada por Maria Emília
Sardelich (2006).
Para ele [Duncum], a Cultura Visual vincula-se aos Estudos Culturais nas
questões relacionadas às práticas significantes, tanto em termos das
experiências vividas pelas pessoas como da dinâmica estrutural da
sociedade. Esta se estrutura em torno do domínio e as práticas significantes
são sempre um meio de estabelecer e manter o poder: porém, as pessoas
podem resistir e negociar o significado dessas práticas por si mesmas. O
autor rejeita a noção de cultura como refinamento pessoal, ou como obras de
uma sensibilidade determinada, pois isto representa apenas uma parte muito
seletiva da cultura. Rejeita igualmente a noção antropológica de cultura
como prática de vida [o que aqui chamamos de modo de vida], por
considerá-la muito ampla. Adota uma concepção de cultura como práticas
significantes, não como objetos específicos, mas sim como relações sociais,
valores, as crenças e as práticas das quais os objetos são uma parte
constitutiva. (p. 464-465)

Este esforço de aproximação das minúcias do conceito de cultura é fundamental para o
encaminhamento desta pesquisa, pois, a partir desta concepção busco situar-me na relação
entre Cultura Visual e Educação da Cultura Visual.
2.2 QUESTIONANDO O DESPREZO À “MASSA”
Uma das temáticas que orbitam em torno da reflexão sobre o conceito de cultura dentro do
universo teórico dos Estudos Culturais é a que envolve a postura depreciativa quanto à
dimensão cultural associada aos sujeitos tradicionalmente identificados nas ciências sociais
como a “massa”. Dentre os autores dos Estudos Culturais muitos examinaram a noção de
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“cultura de massa” observando o modo como é construída através da oposição com outros
conceitos: alta-cultura e cultura popular (folk). De acordo com Storey (2003), estes conceitos
são, de certo modo, resultado do desejo de intelectuais de várias correntes de distinguir seus
ideais culturais das manifestações que consideram representativas da noção de cultura de
massa. Pretendo explicitar e discutir estes conceitos para, em seguida, relacioná-los com a
posição de outros teóricos. Eles são importantes porque historicamente tem influenciado
professores de artes visuais e suas posições quanto a possibilidade de incluir ou não imagens
de publicidade nas práticas pedagógicas em sala de aula.
Segundo Canclini (2006b) o conceito folclorista de cultura tem certamente ainda hoje força
política. Ela surge como uma resposta do movimento romântico à modernização burguesa que
no discurso recorria ao povo para legitimar os governos seculares, mas que ao mesmo tempo
acusavam-no de ignorante e supersticioso. É típico do folclorismo uma exaltação do popular
em paralelo à denuncia da modernização. Esse popular passa a ser associado à ideia de
tradição como essência ameaçada, já que a especificidade da cultura popular residiria na sua
fidelidade ao passado rural, daí porque há sempre um tom nostálgico no trabalho folclorista.
Concebem o popular como inalterável e uma propriedade de grupos isolados e
autossuficientes e assim o popular só mudaria pela ação (para estes, necessariamente nociva)
de agentes externos (CANCLINI, 2006b). Focam prioritariamente em bens culturais, em
detrimento dos processos que os geram, pois, segundo Canclini (2006b), isso alinha-se ao
foco político em celebrar o estável e a repetição, não em pensar os processos de
transformação.
A cultura popular, tem sido definida como autêntica, orgânica, holística, autotélica,
comunitária, agrária, rural e, por fim, memorialista. Esta é uma maneira de distingui-la
daquilo que folcloristas veem nas manifestações de massa: cópias, artificialidade,
mecanicismo, submissão ao lucro e a uma crença equivocada no progresso, na
industrialização, na urbanização, ou seja, uma versão degradada da realidade. Partindo da
noção de autenticidade como pressuposto primordial para definição das manifestações que
merecem ser denominadas cultura, este viés folclorista se coloca frente ao popular urbano não
como uma forma de oposição entre culturas. Identifica-se como “a cultura”, a alma de um
povo, em contraposição ao vazio inerente às massas. Como revela Martin-Barbero (2006),
identificar o popular urbano com um vazio cultural é um mito propagado tanto por
intelectuais de esquerda quando de direita. Nesse sentido o autor explica que:
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Se diante do índio a tendência mais forte é pensá-lo como primitivo e,
portanto, como um outro, fora da história, diante do popular urbano a
concepção mais frequente é negar pura e simplesmente sua existência
cultural. Trata-se de um mito tão forte que falar em popular evoca
automaticamente o rural, o camponês. E seus traços de identificação: o
natural e o simples, o que seria o irremediavelmente perdido ou superado
pela cidade, entendida como o lugar do artificial e do complexo. E se
acrescentarmos a essa visão a concepção fatalista com que hoje se encara a
homogeneização promovida pela indústria cultural, dizer urbano é falar o
antônimo do popular. (p. 268)

Se aceitarmos tais critérios de conceituação e valoração da cultura popular, assim como
propõe a visão romântica, pouco valor resta ao “popular urbano”. Assim, diante desse
panorama conceitual, emerge uma pergunta: Quão sólida é e, a quem interessa legitimar esta
definição? Para Storey (2003, p. 13-14),
De muitas maneiras, a ideia da cultura popular era uma fantasia romântica,
construída através da negação e distorção. Era uma fantasia destinada a curar
as feridas do presente e salvaguardar o futuro, promovendo a memória de um
passado que tinha pouca existência fora do debate intelectual dos séculos
XVIII, XIX e XX. Ali estava um mundo de autenticidade perdida, uma
cultura de antes da queda da industrialização, urbanização e de inevitável
visibilidade das relações de classe. Embora a cultura popular sobrevivesse na
tradição oral do povo, eles realmente não entendiam o tesouro que detinham.
Além disso, o povo estava desaparecendo como um grupo e, portanto, era a
tarefa dos intelectuais - os verdadeiros herdeiros da cultura popular assegurar sua continuidade, tendo em vista a utilizá-lo para resolver os
problemas sociais e culturais produzidos pelo capitalismo industrial.

Ao glorificar o passado de um povo que definiam como inocente demais para entender o valor
das práticas que preservavam e produziam, os intelectuais do romantismo tentavam tomar
para si a legitimidade de definir um mundo ideal bucólico em contraposição ao mundo de
valores cada vez mais capitalista. Por esta razão Storey (2003, p. 14) define o folclorismo
como uma “inclusão abstrata e uma exclusão concreta” do povo. Ainda de acordo com o autor
(idem), o “resultado, assim que esta categoria vazia e impossível era valorizada, era a negação
ativa das culturas reais vividas pelos trabalhadores, rurais e urbanos”.
Para Canclini (2006b), condicionados por nacionalismo políticos que fazem do popular a
alma/identidade da nação, humanismos românticos produziriam, portanto, um conhecimento
muito pouco científico. Destaca como a principal ausência dos trabalhos folcloristas a
incapacidade de aprofundar-se no que acontece quando a sociedade se massifica. Observa que
seria preciso perceber que o desenvolvimento moderno não suprime as culturas populares
tradicionais.
Muitos estudos revelam que nas últimas décadas as culturas tradicionais se
desenvolveram transformando-se. Esse crescimento se deve, pelo menos a
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quatro tipos de causa: a) à impossibilidade de incorporar toda a população à
produção industrial urbana; b) à necessidade do mercado de incluir as
estruturas e os bens simbólicos tradicionais nos circuitos massivos de
comunicação, para atingir mesmo as camadas populares menos integradas à
modernidade; c) ao interesse dos sistemas políticos e levar em conta o
folclore a fim de fortalecer sua hegemonia e sua legitimidade; d) à
continuidade na produção cultural dos setores populares. (2006b, p. 215)

E se não são apagadas, seria preciso então não simplesmente conservar e resgatar como
prescreviam os folcloristas, mas compreender como interagem com a modernidade. De acordo
com Canclini (2006b, p. 238), “graças ao respeito às tradições”, mas também “à renovação e a
adaptação a uma interação complexa com a modernidade”, alguns (não todos) conseguiram
“uma independência florescente que não teriam conseguido fechando-se em suas relações
ancestrais”.
A noção de alta-cultura também é extremamente importante para a definição do lugar das
ideias de massa e cultura de massa na sociedade contemporânea. Segundo Eagleton (2005),
este contexto abriga a defesa de que o “verdadeiro” desenvolvimento humano só poderia ser
almejado no jogo auto-deleitante da imaginação e da forma, ou seja, da estética como
concebida no modernismo. Desse modo, fica evidente que, se comparada à noção de cultura
popular ou mesmo à de cultura como civilização, a ideia de alta cultura se restringe a um
aspecto bastante específico das atividades humanas – as ditas belas artes.
Podemos, ainda, pensar sobre a alta-cultura tanto nos distanciamentos quanto nos pontos de
encontro com a noção de cultura popular (no sentido folclorista). Para a primeira, inovação,
progresso e vanguarda são um ideal; já para a segunda, contrariando este princípio, tradição e
manutenção de uma “essência” é o que, de fato, importa. Se a alta cultura se define como
universal, a baixa cultura orgulha-se de sua natureza local. Por outro lado, as duas constituem
a ideia de autenticidade como valor fundamental na distinção em relação à cultura de massa,
aqui caracterizada como industrializada e, logo, inautêntica. Contudo, enquanto para a altacultura a autenticidade é uma busca do indivíduo, para a cultura popular ela se caracteriza
como uma particularidade do grupo. Para a alta-cultura, a autenticidade é fruto de uma auto
expressão em grande medida intelectualizada, produto do desenvolvimento de um estilo
próprio ao passo que, para a cultura popular, é resultado de uma imanência, é a alma de um
povo, algo singular, instintivo.
Mas ambas – alta-cultura e cultura popular – tem outros pontos de aproximação. Enquanto a
alta-cultura assume a postura da arte pela arte, como afirma Eagleton (2005, p. 28), uma
posição de desinteresse por tudo que não seja a livre auto expressão, a cultura popular define108

se como autotélica, holística, harmônica. As duas posicionam-se como representantes de
ideais nobres que, em princípio, se contrapõem à corrida desenfreada pelo dinheiro, pelo
lucro, desejo que aciona e mobiliza a criação daquilo que identificam por cultura de massa.
A depreciação da “cultura de massa” permanece e a crítica feita pelos folcloristas sobre a sua
inautenticidade continua ao mesmo tempo em que ganha novas nuances. Ao contrário dos
folcloristas que criticam a cultura de massa por sua ênfase no progresso e na destruição das
tradições, os representantes da alta-cultura imputam a ela a pecha de não ser inovadora, de
não ser produtora, mas, apenas mera consumidora de fórmulas sensacionalistas, vulgares,
pobres. De forma repulsiva, a massa se conformaria com o consumo de clichês
industrialmente globalizados. Storey (2003, p. 46) chama atenção para o fato de que esta
crítica não se refere apenas ao que se consome, mas, principalmente ao modo “como se
consome”. O autor argumenta que (p. 47):
Os limites simbólicos de gosto ainda existem, assim como as hierarquias
sociais que os apoiam e os tornam visíveis, mas eles cada vez mais não são
baseados em exclusividade cultural, mas em um modo particular de
apropriação cultural que é ao mesmo tempo intelectual e intertextual.

Desse modo, podemos concluir que o ‘mau gosto’ da cultura de massa, também chamada de
baixa cultura, seria a expressão de uma falta de educação que se revela através de uma forma
grupal e desordeira de consumo. Em oposição a essa postura desarmônica, trivial e até mesmo
bárbara, típica das massas, o consumo cultural dos representantes da alta-cultura seria uma
manifestação individual, contida, contemplativa, comportamento que exige uma análise
formal e intelectualizada, que se estabelece a partir de referências (inter-textualidade) com
outras imagens legitimadas por críticos e autores especializados nos repertórios da história da
arte, certificando uma forma de demonstrar a amplitude e a qualidade do repertório de cada
um.
Esta distinção entre alta e baixa cultura vem sendo criticada tanto pelos Estudos Culturais
quanto pela Cultura Visual. John Storey (2003, p. 93-94) resume essas críticas da seguinte
forma:
Os estudos culturais não se opõem à dita alta-cultura, mas se opõem à ideias
de que seria uma cultura universal e imutável (simplesmente “o melhor que
se pensou e disse”) e à forma como a alta-cultura é mobilizada para fazer,
marcar e manter distinção social e desigualdades de classe. Sem o requerido
capital para decifrar o “código” de objetos canonizados da arte, as pessoas
são tornadas vulneráveis socialmente para a condescendência daqueles que
tem o capital cultural requerido. O que é cultural é apresentado como
natural, e, assim é usado para justificar o que é social.
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Interessa-nos observar o modo como tais critérios de valor estético impõem sua legitimidade
na medida em que se definem como universais, ou seja, “vê as práticas culturais que são
definidas como arte como existindo de alguma forma mágica fora das contingências históricas
e sociais, isto é, como transcendendo o social e o histórico” (STOREY, 2003, p. 104). A
categoria arte parece existir desde sempre deixando à mão seus critérios de avaliação - por
exemplo, auto expressão, criatividade e autenticidade - prontos para o julgamento de qualquer
objeto, obra ou produto, seja qual for, seja onde for. Opondo-se a tal ideologia, Heath e Potter
(2004, p. 125) descrevem como a alta cultura emana não de uma essência própria e superior,
mas, principalmente, de práticas de distinção e distanciamento. Eles explicam que:
Através de galerias de arte e subsídios para os produtores, os governos
modernos tem investido recursos significativos na promoção de educação
estética para o público em geral. Porém isso melhorou de forma geral o
calibre do gosto popular? Claro que não. Quando um estilo artístico se torna
popular, como o grupo dos sete no Canada ou Salvador Dali nos Estados
Unidos, é simplesmente retirado do cânone de julgamento estético.
Precisamente por causa da popularidade, uma apreciação desses estilos não
mais serve de fonte de distinção. Assim, o “bom gosto” se move para estilos
mais inacessíveis, menos familiares.

Fica evidente que a superioridade de certo tipo de gosto é atestada na medida em que se torna
inacessível ao grande público. Por esta razão, Storey (2003, p. 41) argumenta que a altacultura se define primordialmente através da “exclusão das massas” ou, dizendo de outra
maneira, da “negação da sua humanidade”. Portanto, para o autor, a distinção entre alta e
baixa cultura não deve ser avaliada apenas tomando como critério e referência características
materiais das obras, mas, esta distinção deve ser vista como uma estratégia de poder que
busca ativamente legitimar certos grupos e depreciar outros. Ou seja, não é o que certa elite
consome que é melhor, mas, porque esta elite consome, e a massa não, tais artefatos passam a
ser legitimados como melhores, superiores, como símbolo de distinção.
Há de se questionar, portanto, não apenas a superioridade com que se revestem certos
objetos/fenômenos que recebem o selo de ‘artísticos’, mas, especificamente o fato de
receberem esse status a partir da depreciação do gosto popular. Ao desprezar e depreciar o
direito a existência de outros gostos, segundo Martin-Barbero (2006, p. 120):
Uma classe se afirma negando à outra sua existência na cultura,
desvalorizando pura e simplesmente qualquer outra estética, isto é, qualquer
outra sensibilidade, que é o que em grego quer dizer estética. Afirmada na
distinção, a cultura legítima rechaça antes de tudo uma estética que não sabe
distinguir as formas, os estilos e sobretudo que não distinguem a arte da
vida.
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De acordo com o argumento de Storey (2003, p. 100), a “instituição da arte é parte de uma
máquina para pôr no lugar a distinção entre arte e a cultura que não é arte”. Embora polêmica,
esta conclusão é importante, pois aponta para uma contradição nas críticas feitas pelos
representantes da “alta-cultura” contra a “massa consumidora de baixa cultura”. Ocorre que,
se se critica a massa por conformar-se ao que lhe é disponibilizado pelos meios de
comunicação, não seriam os consumidores da alta-cultura igualmente manipulados pela
“máquina” que define, distinque e disponibiliza artefatos como arte?
Segundo Storey (2003, p. 100), para que um objeto seja considerado arte “não se trata de ser
cultura de uma determinada qualidade, mas antes de se conformar com as demandas mutantes
das instituições de arte”. Nesse sentido, podemos afirmar que os regimes de avaliação são préconstruídos pelos gestores da máquina e, por esta razão, resta à maioria apenas a opção de
adequar-se ou conformar-se a tais critérios? Storey (2003) argumenta que é necessário e
imprescindível questionar o rótulo arte e não apenas aceitá-lo de antemão sem quaisquer
considerações sobre suas contingências culturais e históricas. Com tais avaliações prédigeridas, ele alerta, há o risco de que o pensamento crítico seja enfraquecido.
A Cultura Visual também rechaça distinções entre cultura superior e inferior que privilegiam
o estudo de objetos reconhecidos como parte integrante das belas artes. Para pensar a
dimensão cultural das experiências visuais, não haveria sentido em resumir sua atividade a
imagens exclusivas de um determinado repertório. Desse modo, a Cultura Visual abre-se ao
estudo e análise de objetos, práticas e aspectos da vida cotidiana, incluindo aqueles da cultura
midiática, anteriormente e, com frequência, ignorados. Ao discutir a pertinência da
substituição da palavra “arte” pela palavra “visual”, Martins (2007, p. 33) explica que:
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.

Tal inclusão é frequentemente motivo de rechaço por analistas interessados em distinções.
Uma crítica frequente se baseia no fato de que a Cultura Visual trata as imagens – de arte, de
informação, ficção, entretenimento – sem hierarquizá-las. Sobre esta crítica, Mitchell (2002,
p. 173) observa que “a abertura do campo geral do estudo não elimina a diferença, mas tornaa disponível para a investigação, ao contrário de tratá-la como uma barreira que deve ser
fiscalizada e nunca cruzada”. O fato de aceitarmos que, nas sociedades contemporâneas, a
produção e o consumo de imagens estão envolvidos em diferentes critérios de classificação
não nos autoriza a concluir que essas distinções são metafísicas.
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Portanto, não se trata de situar todas as imagens em pé de igualdade, como se fossem todas
iguais, mas de entender que os critérios que podem defini-las como pertencentes a uma
mesma categoria ou a categorias diferentes envolve sempre a mediação de repertórios
culturais. Como tais repertórios são contingentes, a Cultura Visual busca pesquisá-los e
compreender os jogos de interesse e poder nos quais estão envolvidos. Ou seja, quando
pensamos a crítica de Storey sobre a ideia de arte como uma categoria de avaliação prédefinida que, se não for questionada, pode prejudicar/comprometer o pensamento crítico,
concluímos que o objetivo da Cultura Visual e dos Estudos Culturais não é impor uma
unidade às imagens, mas, exatamente o contrário, refletir sobre as marcações de diferença
para pensar sobre os tipos de unidade ou identidade que as classificações vigentes impõem.
Por exemplo, é possível abrir certos livros de história da arte em que veremos uma série de
imagens representando criações originadas nos mais diferentes contextos, porém, lá todas
unificadas sob um único rótulo: arte. Os exemplos seguintes explicitam o argumento e a
crítica em questão.

Figura 11 – Monalisa (1503-1505) de Leonardo DaVince
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mona_Lisa.jpg
Acesso em: 30/03/2014
Figura 12 – A fonte (1917) de Marcel Duchamp
Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/Fountain_%28Duchamp%29>
Acesso em: 30/03/2014
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Figura 13 – Nicho de Orações (1354-1355), Isfahan-Irã
Fonte: < http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/39.20>
Acesso em: 30/03/2014
Figura 14 – Máscara de tribo da Papua Nova Guiné
Fonte: http://www.papuanewguinea.net/NiuginiAdventure.html
Acesso em :30/03/2014

Podemos perceber que as críticas à noção de cultura de massa que advêm das categorias ‘altacultura’ e ‘cultura popular’, assim como as críticas a essas duas categorias estão, em alguma
medida, em sintonia com as análises e críticas feitas por Guy Debord (1997). Discutir como
este autor pensa a “cultura de massa” importa, também, pois precisarei voltar à suas propostas
quando estiver analisando a fala dos professores.
Ao discutir e questionar as premissas que orientam a “sociedade do espetáculo”, os
argumentos articulados por este autor mantém relações estreitas com uma série de critérios
prescritos tanto pela noção de “alta-cultura”, quanto pela de “cultura popular”. Por exemplo,
sua noção tradicionalista de comunidade e o valor às noções de autenticidade. Isso fica
evidente ao observamos o que diz Debord sobre o consumo de objetos produzidos em massa.
Para ele (1997, p. 46),
O objeto que era prestigioso no espetáculo torna-se vulgar na hora em que
entra na casa desse consumidor, ao mesmo tempo que na casa de todos os
outros. Revela tarde demais sua pobreza essencial, que lhe vem naturalmente
da miséria de sua produção.

Ainda de acordo com Debord, algo produzido em massa jamais poderia adequar-se aos
critérios de autenticidade, jamais seria considerado produto de auto expressão de indivíduos
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livres e, consequentemente, teria significado inquestionavelmente inferior. Assim, um produto
produzido em massa seria, por isso mesmo e em essência, pobre. Vale ressaltar que essa
análise tem um caráter prescritivo porque enquadra os significados dos objetos produzidos em
massa numa condição de restrição, ou seja, regulados e incrustrados neles próprios.
Para Debord (1997), a compra de produtos materialmente iguais por todas as pessoas, produz
apenas um “pseudo-gozo”. Mas, afinal, o que seria um gozo “verdadeiro”? Considerando o
valor atribuído por Debord à individualidade, à auto expressão e à liberdade, podemos supor
que para ele o meio de obter um gozo “verdadeiro” não seria pela via do consumo, mas, pela
da produção. Desse modo, podemos concluir que na análise de Debord há, além de um
menosprezo pela recepção/consumo, uma fetichização do momento da produção. O equívoco,
neste sentido, é não ver os atos de recepção e consumo como culturalmente ativos e, ao
mesmo tempo, acreditar que os significados são completamente pré-determinados no
momento da sua produção.
Para a Cultura Visual e os Estudos Culturais, o significado cultural dos objetos de consumo de
massa não é solidificado no ato de sua produção industrial ou nas agências publicitárias.
Como diz Martin-Barbero (2006, p. 292):
O consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção de
sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à posse dos objetos, pois
passa ainda mais decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos
quais se inscrevem demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas
competências culturais.

Importa, portanto, pensar as interpretações, os usos e os modos como sujeitos inserem o que
consomem em suas táticas e práticas culturais. Outra questão sobre o consumo que fica
bastante clara na análise de Debord é apontada por Heath e Potter (2004, p. 98) ao explicar
que as palavras de Debord não são exatamente “uma crítica ao consumismo, mas uma mera
reafirmação da crítica da sociedade de massa”. Nesse contexto, o consumo de elite,
individualizado, estaria fora do alcance da sua mordaz desvalorização.
Este é, também, o caso das críticas da alta-cultura ao capitalismo. A relação entre arte e
capitalismo é mais profunda do que os representantes da alta-cultura parecem estar dispostos a
aceitar. Como afirma Storey (2003, p. 42), “as aspirações das artes por autonomia frente à
igreja e ao Estado, só foram possíveis quando a literatura, a pintura e a música foram pela
primeira vez organizadas de acordo com os princípios da economia de mercado”. A alta
cultura modernista deve sua própria existência ao sucesso da economia de mercado capitalista
que ela tanto despreza.
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O mundo das artes, é importante que isso seja explicitado, não se confunde com uma bolha
ascética livre do assédio e das garras do capitalismo. Como observa Eagleton (2005, p. 28), a
arte “pode ser uma crítica ao capitalismo, mas é igualmente uma crítica das posições que se
opõem a ele”. Em meio à ambiguidade de tal posicionamento e considerando o valor
estratégico da “alta-cultura” como marcação simbólica de distinções sociais, torna-se evidente
e questionável a ideologia do despropósito da arte, ou seja, a conhecida premissa que sustenta
e justifica a ‘arte pela arte’. Ao expor as falácias do discurso da alta-cultura e sua suposta
superioridade universal, fica claro o papel e função desses argumentos e falas como
promotores de consumo, não do consumo de massa, mas, do consumo de elite.
Retornando aos argumentos e à crítica de Debord, cabe ressaltar que, para ele, o surgimento
das massas representa o fim do social, mas, ainda assim fica a dúvida sobre se o que se rejeita
na massificação é apenas o que nela há de opressão e/ou se o que se rejeita seria também o
que ela representa enquanto uma nova forma de sociabilidade.
É nesse sentido que Martin-Barbero (2006, p. 311) explicita a necessidade de
compreendermos e aceitarmos o massivo como uma nova forma de sociabilidade. Como o
autor especifica, são “de massa o sistema educativo, as formas de representação e participação
política, a organização das práticas religiosas, os modelos de consumo e os de uso do espaço”.
Como diz Canclini (2006b), acreditou-se que eram as mídias a grande ameaça para as
tradições, porém este é um equívoco, já que o processo de massificação é muito mais antigo
do que a invenção dos meios massivos de comunicação. Ele lembra da colonização etnocida,
a cristianização forçada, a formação dos Estados Nacionais, a escolarização monolíngue e o
processo de urbanização. Desse modo, todos interagimos, somos afetados e produzimos
processos massificadores.
Cabe, contudo, questionar o que se quer dizer quando associamos um grupo de pessoas à
noção de massa. Segundo Canclini (2006b), a noção de popular como massa é a preferida
pelos comunicólogos. Inicialmente falam de cultura de massa, mas logo se concluiu que as
pessoas não eram as donas dos meios. Falou-se então em cultura para as massas, mas então
objetou-se que ela não era simplesmente unidirecional. Outros sugeriram indústria cultural
que ajudava a entender o modo como se dava o processo de produção, mas não conseguia
explicar o que era produzido e também o que acontecia nos momentos de recepção. Essa
noção de indústria cultural ainda falhava pela incapacidade de perceber o que ia além do
industrializado na matriz cultural das “massas”.
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Para Canclini, os comunicólogos tendem a ver a cultura popular não pela diferença própria ao
popular, mas a partir da ação difusora e integradora das indústrias culturais. Ou seja, popular é
aquilo que as mídias vendem massivamente. Sua definição de popular difere radicalmente da
folclórica, não trata-se mais do que o povo “é” ou “tem”, mas do que ele gosta do que lhe é
oferecido pela mídia. É popular aquilo que um grande número de pessoas consome. Nesse
sentido, grande parte dos estudos comunicacionais trata a comunicação massiva como nada
mais do que manobra do sistema para impor gostos.
Para Martin-Barbero, pensar o massivo não deve nos levar a conclusões generalistas sobre
alienação ou manipulação, mas, deve, em primeiro lugar, nos ajudar a perceber “novas
condições de existência e luta, um novo modo de funcionamento da hegemonia” (2006, p.
311). É necessário, portanto, uma compreensão crítica sobre a relação entre a “massa” e os
produtos simbólicos dos meios de comunicação. É necessário uma compreensão crítica do
popular urbano que não o caracterize como infantil, inocente, totalmente vulnerável à
alienação e à manipulação.
Não se trata, obviamente de negar a existência de relações de poder, mas de compreendermos
o popular urbano enquanto trama, “entrelaçamento de submissões e resistências, impugnações
e cumplicidades” (MARTIN-BARBERO, 2006, p. 268). Dimensionada e analisada deste
ponto de vista, a sociedade deixa de ser simplesmente um sistema de imposições verticais e
passa a ser tratada como uma rede de poderes, de negociações e disputas.
Os sentidos e polêmicas que envolvem os termos alta/baixa cultura, cultura de massa e cultura
popular, desenvolvida a partir das contribuições dos campos da Cultura Visual e dos Estudos
Culturais nos ajuda a compreender que análises sobre a experiência visual na cultura
contemporânea não devem se limitar apenas às noções de manipulação, alienação, degradação
e inferioridade.
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Capítulo 4
O sujeito observador

Duas entradas são fundamentais para compreender a expressão “Cultura Visual”. A primeira
se refere à compreensão da palavra cultura, que justificou a escrita do capítulo anterior. A
segunda aponta para a compreensão da palavra visual. Ambas aparentemente são simples,
porém se revelam mais complexas do que se pode suspeitar na primeira impressão. Para unilas na expressão “Cultura Visual” é fundamental nos aprofundarmos no debate sobre a noção
de sujeito observador. Não poderia ser diferente, desde que o sujeito observador é o nó que
liga argumentos sobre a experiência visual e a dimensão cultural. Não há como falar sobre
Cultura Visual sem uma reflexão sobre nossas noções de sujeito. De fato, todo estudante que
se dedique a trabalhos associados ao campo da Cultura Visual e da Educação da Cultura
Visual logo percebe que palavras como sujeito, subjetivação e subjetividade brotam com
frequência.
Neste capítulo, especialmente através dos trabalhos de Jonathan Crary (2012) e Susan BuckMorss (2012), examino como o campo da Cultura Visual chega a uma concepção sóciohistórica-cultural do sujeito observador e da experiência visual. Discuto, também, como o
campo de estudos da Cultura Visual compreende a noção de subjetividade e como lida com a
separação corpo/alma sugerida na concepção de sujeito empirista e racionalista, analisando os
conceitos de visão e visualidade como descritos por Hal Foster (1988).
No primeiro tópico, faço uma revisão da noção clássica de sujeito observador, concebida a
partir da metáfora da câmara escura. No segundo, detalho as inovações provocadas pela
concepção de sujeito observador de filósofos do romantismo. Finalizo o capítulo destacando a
emergência da concepção de sujeito sócio-histórico e uma noção de observação que não pode
escapar à reflexão sobre cultura.
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4.1 A VISÃO OBJETIVA
As propostas marxistas e pós-estruturalistas são críticas à concepção de sujeito implícita nas
propostas racionalistas e empiristas. De acordo com esta crítica, estas duas vertentes adotam
uma concepção de sujeito incorreta. Através dos trabalhos de Jonathan Crary (2012) e Susan
Buck-Morss (2012), dois autores ligados ao campo de estudos da Cultura Visual, é possível
traçar esta crítica à concepção de sujeito transcendente que pressupunha a epistemologia
clássica, empirista e racionalista.
Em seu livro “Técnicas do observador”, Jonathan Crary (2012) dá indícios de como
empiristas e racionalistas concebiam tradicionalmente o sujeito pesquisador/observador.
Segundo Crary, entre os séculos XVI e XVIII, predominou entre os filósofos discursos que
explicavam o processo de produção de conhecimento através de uma concepção de sujeito
construída por meio da metáfora da câmara escura. A câmara escura servia como metáfora
para explicar o sujeito, o modo como ele observa o mundo e como pode produzir
conhecimento. Para Crary (2012, p. 45) , “a câmara escura não será mais um dos muitos
instrumentos ou opções visuais, mas, ao contrário, o lugar obrigatório a partir do qual a visão
pode ser concebida ou representada”. Esta ideia pode parecer nebulosa. Afinal, como a
câmara escura pode ser uma metáfora para o observador?

Figura 15 - Gravura descrevendo o funcionamento de uma câmara escura
Fonte: https://miopesnocturnos.wordpress.com/tag/camara-oscura/
Acesso em: 20/06/2014

Como vê-se na gravura acima, a câmara escura é uma sala escura, totalmente isolada do
mundo exterior, exceto por um pequeno orifício existente em uma de suas paredes. Através
deste orifício a luz vinda do mundo exterior se projeta para o interior da sala. O resultado
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desta projeção é a formação de imagens sobre uma tela em branco que se estende no verso
interno da parede defronte ao orifício. Um individuo localizado no interior desta sala poderia,
então, contemplar essas imagens tremeluzentes do mundo externo. Diante desta explicação,
posso me perguntar: como isso serviria de metáfora para o observador e como se dava a
produção de conhecimento? Observe a seguinte afirmação de John Locke citada por Crary:
As sensações externas e internas são as únicas vias do conhecimento que
encontro para chegar ao entendimento. Até onde pude descobrir só elas são
as janelas pelas quais a luz é introduzida nesse quarto escuro. Parece-me que
o entendimento não difere muito de um armário totalmente vedado contra a
luz, com apenas uma pequena abertura (...) que permite a entrada de imagens
visíveis externas, ou algumas ideias de coisas externas; se as imagens que
adentram nesse quarto ficassem lá e permanecessem de tal forma ordenadas
a fim de serem encontradas ocasionalmente, isso seria bastante semelhante
ao entendimento humano (LOCKE, 1690 apud CRARY, 2012, p.48).

Locke entendia a mente como aquele espaço interior sobre o qual se projetavam
representações do mundo externo, com a única diferença de que era preciso conceber para a
mente, ao contrário da câmara escura, a capacidade de armazenar imagens. Crary descreve
esse padrão através da análise dos discursos de vários filósofos e cientistas, de Locke a
Descartes, Hume, Leibniz, Newton e outros.
Estando as representações armazenadas e disponíveis nesse espaço interno, seria possível,
então, a verdadeira observação, ou seja, aquela que a alma exerce sobre as ideias,
organizando-as, classificando-as, interpretando suas convergências e divergências. Logo,
apesar das diferenças, as ideias empiristas e racionalistas mantém algumas semelhanças.
Crary (2012, p. 49), as explica da seguinte maneira:
Nesse sentido, Locke pode ser vinculado a Descartes. Na segunda
meditação, Descartes afirma que a "percepção, ou a ação pela qual
percebemos, não é uma visão (...), mas somente uma inspeção do espírito".
Ele prossegue desafiando a noção de que se conhece o mundo por meio da
visão: "Pode também dar-se que eu não tenho olhos para ver coisa alguma.
Para ele, chega-se ao conhecimento do mundo "somente pela percepção do
espírito", e o posicionamento seguro do eu em um espaço interior vazio é
precondição para conhecer o mundo exterior.

Este dualismo, esta separação corpo/ alma, motivou a produção da gravura abaixo por
Descartes. Ele intencionava destacar o lugar no cérebro, a glândula pineal, em que as
informações dos órgãos dos sentidos eram unificadas e, então, de alguma forma dispostas à
alma. Desta forma, queria destacar que não são os olhos físicos que observam o mundo, mas a
alma.

119

Figura 16 - Gravura de Descartes em que descreve a glândula pineal como sendo o lugar de conexão do
corpo físico com o espaço da alma
Fonte: https://web.stanford.edu/class/history13/earlysciencelab/body/eyespages/eye.html
Acesso em: 20/06/2014

Ou seja, haveria na mente um espaço que funciona como uma câmara escura em que
representações fiéis do mundo externo são dispostas à alma. O mundo externo entra nesse
espaço interno na forma de representações a serem analisadas pela alma que, por sua vez,
pode interpretá-las por indução (empiristas) ou dedução (racionalistas). A mente é concebida
como um espaço interior em que as ideias são revistadas pelo “Olho Interior”. A tábula rasa,
concebida pelos empiristas, aos poucos registra ideias e imagens e, como a tela no fundo da
câmara escura, passa a ser observada pelo olho do espírito.
Duas separações aqui estão em jogo. Em primeiro lugar a separação entre sujeito
(pesquisador) e realidade externa (pesquisada). Como diz Crary (2012, p. 45):
Antes de mais nada, a câmara escura realiza uma operação de individuação;
ou seja, ela necessariamente define um observador isolado, recluso e
autônomo em seus confins obscuros. Ela o impele a um tipo de askesis, ou
distanciamento do mundo, a fim de regular e purificar a relação que se tem
com a multiplicidade de conteúdos do mundo agora "exterior". Nesse
sentido, a câmara escura é inseparável de uma metafísica da interioridade;
ela é uma figura tanto para o observador, que apenas nominalmente é um
indivíduo livre e soberano, como para um sujeito privatizado confinado em
um espaço quase doméstico, apartado de um mundo exterior público.

Apartado do mundo, este sujeito estaria numa condição transcendental, porque descolado do
contexto histórico em que atua. Tal concepção de sujeito era importante para o empirismo e
para o racionalismo, pois, não levanta questionamentos sobre a possibilidade de produzir
conhecimento neutro. Como explica Crary, imaginar o sujeito como separado, apartado,
distante do mundo que estuda, era a forma de afirmar a imparcialidade do homem em sua
compreensão do mundo e, assim, legitimar sua capacidade descobrir a verdade. Empirismo,
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racionalismo e positivismo, pressupõem um sujeito genérico, racional, autônomo, de posse de
autocontrole e autoconhecimento.
Esse modo de pensar contribui de maneira significativa para negar a dimensão material do
indivíduo e para destacar uma dimensão transcendente e, portanto, superior. Contudo, não
bastaria separá-lo do tempo e espaço em que vive, mas, principalmente, negar sua dimensão
corporal. “O corpo, então, é um problema que a câmara escura jamais poderia resolver, a não
ser marginalizando-o como um espectro a fim de estabelecer um espaço da razão” (CRARY,
2012, p. 47). Esse modo de pensar concebe e dá origem à separação no próprio indivíduo,
entre o corpo e esse espaço interno no qual atua a alma. O corpo, tradicionalmente
compreendido como o lugar de instintos, do pecado e, portanto, da irracionalidade, é separado
do espaço da mente e da alma liberando esta dimensão não encarnada que possibilita a
produção de conhecimento.
Segundo Crary, “o observador [o espírito] é dissociado da pura operação do aparelho [a
câmara escura]; está lá como uma testemunha descorporificada de uma re-(a)presentação
mecânica e transcendental da objetividade do mundo” (idem). Assim, fica claro que a própria
câmara escura, entendida como esse espaço onde atua a alma, não é aqui concebida como um
aparelho encarnado. Afinal, ao contrário do corpo humano que não possui apenas dois olhos,
mas, outros órgãos dos sentidos, nesta metáfora, há uma única entrada de informação. Esta
maneira de pensar afastava possíveis contradições como, por exemplo, considerar que cada
um dos órgãos dos sentidos poderia produzir informações distintas sobre o mundo externo.
Conceber um único mundo no lugar de vários, justificando a existência de um único orifício
para o mundo exterior, significava, também, aceitar a ideia de que essa única entrada recebe
informação unificada, coerente. É nesse sentido que Crary (p. 54) cita a afirmação de
Descartes ao dizer que “tem de haver algum lugar onde as duas imagens que passam pelos
olhos (...) possam convergir em uma única imagem ou impressão antes de chegar à alma, de
modo que elas não lhe apresentem dois objetos em vez de um”. Crary (2012, p. 52-53)
conclui:
Logo, para Descartes, as imagens observadas na câmara escura são formadas
por meio de um olho ciclópico e descorporificado, separado do observador,
possivelmente um olho que talvez nem seja humano. (...) No cerne do
método cartesiano estava a necessidade de fugir das incertezas da mera visão
humana e da confusão dos sentidos. A câmara escura é coerente com a busca
dos fundamentos do conhecimento humano segundo uma visão do mundo
objetiva. A abertura da câmara corresponde a um único ponto,
matematicamente definível, a partir do qual o mundo pode ser deduzido
logicamente por um acúmulo e uma combinação progressivos de signos.
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Trata-se de um aparelho que encarna a posição do homem entre Deus e o
mundo.

De acordo com esta visão, aquilo que observa e experimenta não é o produto de uma história
pessoal localizada no tempo e no espaço, não é um indivíduo de carne e osso, assim como não
é tão material aquilo que se estuda. Esse observador é um ente que transcende à natureza.
4.2 A VISÃO SUBJETIVA
Antes de descrever a posição dos Estudos de Cultura Visual, quero avançar em alguns
aspectos sobre o trabalho de Crary e apropriar-me de suas considerações sobre o surgimento
no século XIX da concepção de um olhar que ele denomina subjetivo, proposta que
confrontou o modelo objetivo descrito na metáfora da câmara escura. Para mim, pensar sobre
este momento que antecede à concepção de sujeito sócio-histórico no qual se baseia a Cultura
Visual é importante porque inicia questionamento sobre o olhar como uma contemplação pela
alma/espírito da re(a)presentação objetiva (fiel) do mundo externo.
A ascensão do modelo da visão subjetiva envolverá duas forças discursivas não
necessariamente convergentes. A primeira refere-se à valorização da subjetividade através do
romantismo27. A segunda é fruto do crescimento em número e legitimidade, no século XIX,
de estudos sobre determinações fisiológicas do olhar. Crary concentra-se especialmente no
modo como Schopenhauer produziu uma teoria subjetiva da visão conectando os discursos da
filosofia românticas aos da ciência empírica sobre fisiologia.
Como discípulo de Kant, para compreender as bases filosóficas de Schopenhauer, cabe
discutirmos rapidamente sobre seu mestre, em especial suas considerações sobre estética,
sobre a experiência estética como eminentemente subjetiva.
Em meio ao Iluminismo, enquanto as emoções prioritariamente eram compreendidas como o
oposto perigoso da razão, a estética passa a ser um dos poucos lugares onde as emoções são
amplamente pensadas. Como diz Buck-Morss, aqui o estético “é concebido como uma válvula
de segurança para impulsos irracionais” (2012, p. 159). Mesmo Kant, precursor do
romantismo e, portanto, da valorização das emoções, preocupou-se em dar destaque a certas
emoções. É o que quer ao distinguir o conceito de agradável do de beleza. Para ele foi
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Essa rápida introdução ao romantismo é importante para esta pesquisa por vários motivos. Não só serve para
pensarmos referências teóricas que tiveram influencia sobre o ensino de artes, mas também como entrada para o
debate que farei sobre a proposta de Colin Campbell (2001) de que o “espírito do consumismo moderno” surge a
partir da “ética romântica”.
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importante descrever o juízo estético, de gosto, como desprovido de qualquer interesse. Com
isso excluem-se aquilo que é agradável, como “os prazeres da carne”, pois são
intrinsecamente interessados na autopreservação ou procriação. O belo ao qual o juízo estético
se dedica, para Kant será fruto da pura contemplação desinteressada28.
Segundo Buck-Morss (2012), para Kant, foi fundamental descrever um prazer superior que
fosse fruto da autonomia do ser humano, de sua liberdade, de seu poder sobre si e sobre o
mundo ao seu redor, de sua capacidade de imaginação criativa. Por isso Kant celebrou o gosto
pelo sublime. Este tipo de experiência se mostra quando conseguimos superar o instinto
animalesco de medo e autopreservação mesmo quando rodeados por um ambiente ameaçador,
intimidante. Podemos superar o instinto de medo e até mesmo sentir prazer e nos deleitarmos
em vivências nas quais nos percebemos ativos sobre o ambiente ao nosso redor.
Pode-se meditar sobre tal momento pensando a obra Viajante sobre o mar de névoa (1818) de
Caspar David Friedrich, pintor do romantismo alemão. Estaria o personagem central
aterrorizado em meio à imensa dimensão das forças da natureza ou nos confins de sua
subjetividade mantém-se seguro admirando a sua própria força ao mesmo tempo em que à
beleza da natureza?

Figura 17 - Viajante sobre o mar de névoa (1818) de Caspar David Friedrich
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Caminhante_Sobre_o_Mar_de_N%C3%A9voa
Acesso em: 20/06/2014

28

Segundo Larry Shiner (2004), esta ideia de “contemplação desinteressada” até aquele momento no ocidente só
havia sido aplicada às experiências religiosas de contato com Deus. Desde que alguns autores passam a utilizá-la
para o contato com a arte, isso ajuda a compreender como a arte pôde ser considerada neste momento como uma
atividade com aura espiritual merecedora da atenção enlevada que antes só o sagrado merecia.
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Sentir prazer, até mesmo nessas circunstâncias, seria uma demonstração da liberdade do ser
humano. Como diz Höge (2000, p. 42) o tema do livre-arbítrio foi fundamental no
romantismo. A descrição da livre opção como “o ponto mais alto do espírito humano” foi
chave na oposição ao classicismo e sua descrição do ser humano como ser de razão e,
portanto, amarrado às regras do pensamento lógico. Enquanto os classicistas admiravam-se da
permanência, do eterno, das essências, das leis, tudo o que fosse estático, ao contrário, os
românticos vão celebrar o espírito livre. Com isso quiseram destacar a possibilidade de
múltiplas formas de se experimentar a vida.
É importante destacar que em Kant a experiência estética é subjetiva. Isso significa que não é
um resultado objetivo do contato com um objeto ou uma paisagem que nos afeta e nos
sensibiliza. Vemos na descrição de Susan Buck-Morss (2012) sobre a noção de sublime, que
para Kant, se assim fosse, a experiência estética seria algo frágil, afeminado, sentimentalista29.
Para Kant, não existiriam regras para a construção de objetos belos, pois, beleza, a seu ver,
não seria uma característica dos objetos em si. A beleza é uma experiência e, portanto,
dependeria de um juízo inteiramente livre do sujeito observador. O belo como uma
experiência de prazer é, portanto, para Kant, algo subjetivo. Assim, a teoria estética de Kant
diferenciava-se do que estava sendo escrito naquele momento. O protagonismo, o papel ativo,
que Kant dá ao sujeito colidiu contra a concepção até então corrente de que contemplávamos
o mundo em si, sua representação objetiva.
O termo estética ganhou ênfase na filosofia moderna somente no século XVIII, com
Alexander Baumgartem (1714-1762). Em princípio, o uso original da palavra estética não
seria um tema de grande importância para os filósofos modernos. Segundo Buck-Morss
(2012), originalmente o termo estética, do grego Aisthiticos, não tinha relação específica com
o que mais tarde tornou-se a tríade importante para a filosofia: arte/beleza/verdade. Em
princípio, para os gregos, a palavra estética descrevia simplesmente a sensibilização dos
órgãos dos sentidos.
Aisthitikos é a antiga palavra grega que designa o que é “percebido pela
sensação”. Aisthiticos é a experiência sensorial da percepção. O campo
29

É bastante relevante a conclusão de Buck-Morss (2012) de que não seria uma coincidência o fato de Kant ter
descrito o sublime utilizando como exemplo a mesma vista dos Alpes suíços que anos antes havia aterrorizado
Johann Winckelmann, historiador de arte e importante difusor do classicismo, e o feito abandonar a volta à
Alemanha. Segundo Buck-Morss, a sensualidade homoerótica proposta por Winckelmann em sua celebração da
beleza dos corpos masculinos retratados nas estátuas gregas deve ter sido para Kant algo ameaçador, daí seu
interesse em denegri-lo.
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original da estética não é a arte, mas a realidade – a natureza material,
corpórea. Como escreve Terry Eagleton, “a estética nasce como um discurso
do corpo”. Ela é uma forma de cognição obtida por meio do paladar, do tato,
da audição, da visão e do olfato – de todo o sensório corporal. (BUCKMORSS, 2012, p. 157-158)

Originalmente estética relacionava-se à ideia de estesia, de sensação, de sentir. Seu oposto,
anestesia, significa não sentir. Contudo, como viu-se, até o século XVIII, na descrição do
sujeito observador os filósofos modernos não se dedicaram à nossa dimensão biológica. Até aí
os empirista tiveram pouco a declarar sobre os corpos em si, desde que se voltavam para a
observação da natureza. A preocupação com os órgãos dos sentidos seria ainda menos
provável para os racionalistas pois isso significaria debates sobre faculdades para estes não
diretamente associadas à produção de conhecimento. A filosofia dedicou-se principalmente ao
raciocínio lógico e, desse modo, os sentidos eram considerados um domínio inferior.
Baumgarten é inovador ao tratar da estética como a ciência da cognição sensível, ou seja, um
campo que estuda a função do sensível na nossa capacidade de produzir conhecimento.
Contudo, ele foi influenciado pelo contexto e, inclusive, pediu desculpas, como afirma Höge
(2000, p. 30), “por tratar esta espécie de cognição, que não merecia ser tratada por um filósofo
honesto”.
A diferença entre Kant e Baumgarten está no fato de que para o segundo, a beleza é um
fenômeno mental somente na medida em que é o resultado de uma cognição sensível do
mundo exterior, perfeita, desde que “ele baseava a beleza na correspondência entre a ordem
do mundo, que é de si belo, e a ordem que surge quando se pensa em termos de beleza, o seu
conceito de beleza tem uma dupla vinculação: ao mundo real e à mente do receptor.” (HÖGE,
2000, p. 34-35) Assim, fica claro que Baumgarten acreditava que a beleza se baseia
prioritariamente em propriedades do mundo ou do objeto observado.
Ao contrário, Kant revolucionariamente defendeu que não é possível afirmar que a beleza é
uma propriedade do objeto porque nós não temos acesso ao mundo em si, mas somente a
representações. Este fenômeno que experimentamos, portanto, tem origem nas condições de
subjetividade. Como explica Höge (2000, p. 36):
A teoria de Kant salientou que não é correcto fixar a atenção na coisa em si,
mas sim muito mais nas condições de subjectividade ao identificar um
objecto. Esta linha de pensamento definiu uma relação inteiramente nova
entre o objecto e o recepto. Segundo Kant, reconhecer não significa detectar
prioridades da coisa em si, mas sim muito mais, significa reconhecer algo
(=algo) como algo (=algo). Esse algo, todavia, não é dado no objecto em si,
mas tem origem nas condições de subjectividade (por exemplo, os conceitos
de espaço e de tempo). Estas condições não se podem aplicar à coisa em si,
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mas sim ao fenômeno. (...) É precisamente esta revolução copérnica da
teorização que foi aplicada ao juízo estético. Uma vez que a coisa em si não
é reconhecível, como é que a beleza pode ser uma propriedade da coisa? (...)
Baumgarten considerava que existe harmonia na ordem do mundo (ordo
plurium in uno) que proporciona a base para a harmonia no juízo estético
quando representado adequadamente. Do ponto de vista de Kant, é
impossível detectar esta harmonia, porque tudo aquilo com que podemos
lidar se limita aos fenómenos e não às coisas em si. Os fenómenos, porém,
dependem da subjectividade e, consequentemente, esta é a circunstância
ontológica do juízo estético.

Para Baungarten era possível crer na correspondência entre o mundo e o que se vê, relação
ainda associada à metáfora da câmara escura. Ao contrário, para Kant só temos acesso à
representação e não temos como provar correspondência com o mundo em si30.
O que Kant propôs foi uma unificação revolucionária dos paradigmas empiristas e
racionalistas. Kant concordou com a proposta empirista de que todo conhecimento dependia
do acesso ao mundo externo possibilitado pelos órgãos dos sentidos. Contudo, argumentou
que os empiristas estavam errados na ideia de que nós teríamos acesso passivo e direto à
realidade em si. Nossa mente não seria passiva na forma como recebe informações do mundo
externo, ao contrário tem uma atividade organizadora. Kant defendeu que não nascíamos com
ideias inatas sobre coisas do mundo externo, assim como defendiam os racionalistas, contudo,
seria inato à mente a existência de princípios organizadores. Sua conclusão revolucionária foi
que não teríamos, portanto, acesso ao mundo em si, o que vivenciamos é antes um produto de
nossa subjetividade.
Arthur Schopenhauer, outro filósofo do romantismo alemão, interligou a teoria kantiana aos
estudos empíricos sobre a fisiologia do olhar. Como Kant, Schopenhauer acredita que só
temos acesso à representações. Ele também se preocupará com a dimensão não racional do ser
humano. Para Schopenhauer o ser humano é, em grande medida, governado por forças
inconscientes, por impulsos, desejos, que ele chama de “a vontade”. O que temos de
consciência em grande medida acoberta e não nos deixa perceber os impulsos que guiam
nossos pensamentos e comportamentos. Como Kant, ele também se preocupará em demarcar
a possibilidade deste ser humano de ser livre, de ser mais do que guiado por instintos. Nesse
sentido dirá que, “a vontade” é eminentemente interesseira, dedicada à auto-preservação, mas
seria possível controlá-la. Só assim atingiria a felicidade verdadeira, silenciando a vontade
30

No quinto capítulo, quando trato das abordagens e procedimentos metodológicos desta pesquisa, explicito
como a posição de Kant tornou-se fundamental para o surgimento da pesquisa qualitativa e, em decorrência, a
sua preocupação com os significados atribuídos pelos sujeitos às suas experiências.
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(SCHAEFER, 2012). Esses instintos seriam causa de sofrimento constante já que nos levam
incessantemente a aspirações que nunca se saciarão.
Como se vê, existem uma série de aproximações entre o pensamento de Kant e o de
Schopenhauer. Contudo, para Schopenhauer todo debate filosófico precisa ser pensado a
partir da fisiologia, das possibilidades do corpo, em especial, do cérebro. Para ele, portanto,
ao contrário de Kant, como descreve Crary (2012), “o sujeito transcendental não passa de uma
ilusão”, logo, “a única unidade que Schopenhauer consegue finalmente conferir ao sujeito é a
biológica” (p. 80).
Ao contrário de Kant, Schopenhauer foi muito influenciado pelo cenário científico das
pesquisas fisiológicas que cresciam em quantidade e importância no início do século XIX.
Uma das pesquisas que o influenciou foi a teoria das cores de Wolfgang von Goethe. Figura
importante no movimento romântico, Goethe escreveu dois clássicos da literatura alemã: Os
sofrimentos do jovem Werther e Fausto. Só aos 41 anos, em 1790, ele inicia seus estudos
sobre a nossa experiência das cores convencido de que as ideias de Newton deveriam ser
revisadas. Segundo Lilian Barros (2009), enquanto Newton havia descrito as cores como
propriedades físicas da luz, Goethe vai insistir que as cores são em parte um fenômeno
fisiológico, uma experiência e para compreendê-las é preciso estudar não só as propriedades
do mundo externo, mas o próprio sujeito observador, o seu corpo.
Grande parte de sua pesquisa se deu sobre o fenômeno das pós-imagens. Para ter a
experiência da pós-imagem basta olhar à imagem abaixo se concentrando no ponto preto por
cerca de 30 segundos e então virar os olhos para uma superfície branca.

Figura 18 – Bandeira alterada para experiência de pós-imagem /
Fonte: http://naturolovida.blogspot.com.br/2013/11/1lu540-d3-0t1c4_22.html
Acesso em: 20/06/2014
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Figura 19 - Círculo cromático de Goethe
Fonte: http://artevisa.blogspot.com.br/2010_01_01_archive.html
Acesso em: 20/06/2014

Estudando esta experiência de cores que não são do mundo externo, que são produzidas pelo
corpo, proporá organizar o círculo cromático para destacar as relações de polaridades entre as
cores. Para ele, a retina tendia a produzir cores inversas, pois ansiava por harmonia. Goethe
chegará à conclusão de que essas experiências não revelam defeitos do aparelho visual, como
se pensava, mas que elas fazem parte de nossa forma de ver. Para ele a vitalidade do olho se
revela justamente no seu caráter ativo. Esta preocupação em descrever a experiência visual
como fisiologicamente marcada vai influenciar Schopenhauer.
Diferentemente de Locke e de Condillac, Schopenhauer rejeitou qualquer
modelo do observador como receptor passivo das sensações; ao contrário,
propôs um sujeito que era a um só tempo o lugar e o produtor de sensações.
Para ele, que segue Goethe, é central o fato de que a cor se manifesta quando
os olhos estão fechados. Demonstrou repetidas vezes como “o que ocorre no
cérebro”, no sujeito, é apreendido equivocadamente como se ocorresse fora
do cérebro, no mundo. (CRARY, 2012, p. 78)

Estudos fisiológicos como os de Goethe afirmavam que “a experiência que o observador tem
da luz não mantém qualquer relação necessária com qualquer luz real” (CRARY, 2012, p.
91). Indo além, ao contrário de Goethe, Schopenhauer defendeu que as cores são uma
experiência subjetiva eminentemente fisiológica. As cores não existiriam no mundo, são o
resultado de uma ação do cérebro. Logo, a visão não poderia ser descrita como objetiva, pois,
não poderíamos confundir o que ocorre no cérebro, o que experienciamos, com o real em si.
A visão seria produto do cérebro de cada um de nós. Assim, Crary explicita que a partir da
primeira metade do século XIX, passa-se a conceber a experiência visual como algo subjetivo,
que não tem compromisso nenhum com a ideia de verdade sobre o mundo externo. Nesse
sentido Schopenhauer sentirá a necessidade de distinguir seu pensamento do de Kant.
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Apesar de formado na estética e na epistemologia kantianas em aspectos
fundamentais, Schopenhauer empreende aquilo que chama de “correção”
delas, o que significa inverter o privilégio que Kant atribui ao pensamento
abstrato em detrimento do conhecimento perceptivo e insistir na constituição
fisiológica do sujeito como o lugar em que se dá a formação das
representações. A resposta de Schopenhauer ao problema kantiano da
Vorstellung [representação] nos afasta completamente dos termos clássicos
da câmara escura. “Que é a representação? Um evento fisiológico muito
complicado no cérebro de um animal, cujo resultado é a consciência de uma
figura ou imagem nesse mesmo lugar.” O que Kant chamou de unidade
sintética da apercepção Schopenhauer não hesita em identificar como o
cérebro. Ele é um exemplo, na primeira metade do século XIX, daquilo que
se tem chamado de “a reinterpretação fisiológica da crítica kantiana da
razão”. “Uma filosofia como a kantiana, que ignora inteiramente o ponto de
vista [fisiológico], é unilateral e, portanto, inadequada. Deixa uma lacuna
imensa entre o nosso conhecimento filosófico e o fisiológico, com o qual
jamais podemos nos contentar.” (CRARY, 2012, p. 79-80)

A teoria estética de Schopenhauer unirá estas duas vertentes teóricas, filosofia romântica e
fisiologia da visão, mas, terá de enfrentar algumas contradições. Como Kant, Schopenhauer
acreditava que o ser humano tinha o potencial do livre arbítrio e de viver uma experiência
estética desinteressada. Como então explicar o livre-arbítrio e a experiência desinteressada
sem apelar para a existência de uma alma separada do corpo? Segundo Crary (2012), quanto
mais Schopenhauer estudou sobre a fisiologia do observador, “tanto mais intensamente
buscou estabelecer uma visualidade que escapasse das exigências e necessidades do corpo”
(p. 79). Foi fundamental para ele encontrar os fundamentos fisiológicos da experiência
estética desinteressada. Como se vê, ele não propõe a noção de autonomia nos mesmos termos
de Kant, contudo, não a abandona.
Ao incluir a percepção estética no corpo, Schopenhauer se preocupou em utilizar estudos
empíricos que demonstravam a existência de partes do cérebro relacionadas mais
intensamente às respostas motoras, instintivas, e que tais partes estavam separadas das
localidades do cérebro responsáveis pela percepção visual. Um dos estudiosos que o
influenciaram foi Pierre Flourens. “O fato de Flourens ter localizado as atividades motoras e
perceptivas – separando a visão e a audição, de um lado, e o movimento muscular, de outro –
proporcionou a Schopenhauer um modelo que isolou a percepção estética e os sistemas
responsáveis pela mera subsistência do corpo” (2012, p. 84-85). Enquanto as inferiores
funções motoras, aquelas responsáveis pelos impulsos reflexos, por exemplo, ocorreriam no
cerebelo, a percepção visual ocorreria no córtex. Para ele, essa distinção era importante, pois
acreditava que desta forma faria sentido falar de uma experiência estética assim como Kant a
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descrevia, uma experiência desinteressada, descolada de instintos animalescos unicamente
dedicados à sobrevivência.
Sob tais influências, Schopenhauer defenderá que a visão de belos objetos é um fenômeno do
cérebro. A apreensão do belo é fisiologicamente determinada, ou seja, não depende do objeto
em si, mas, “da qualidade e da constituição do cérebro” (apud CRARY, 2012, p. 86). Nota-se
que para Schopenhauer a percepção estética, “percepção pura”, é uma capacidade biológica
que não é uniforme em todos os homens e mulheres.
No “homem comum, a visão, esse produto criado pela natureza e que ela
produz diariamente aos milhares”, mal se diferenciava dessas funções
“inferiores”. Porém, nos artistas e “gênios”, o sentido da visão era
considerado o mais elevado, por sua “indiferença em relação à vontade”, ou,
em outras palavras, por sua separação anatômica em relação aos sistemas
que regulam a vida puramente instintiva. (p. 84-85)

Apesar de ter concluído que a visão de objetos belos dependia da qualidade do cérebro do
observador, ou seja, de certas condições predeterminadas e fixas, Schopenhauer acreditava
que existiam modos através dos quais os indivíduos poderiam desenvolver um melhor
estado/condição psíquica de percepção estética. Justamente por ser uma capacidade
fisiológica seria possível moldar, produzir e modificar modos de percepção, existiriam
“maneiras concretas de “silenciar a vontade” a fim de provocar um estado de “pura
objetividade” e de “perder-se na percepção” (p. 87). Este estado ou condição Schopenhauer
chamava de percepção pura, condição na qual o observador se perde no deleite da percepção.
Este estado, ou condição, seria “favorecido por tudo o que aumenta a atenção e acentua a
suscetibilidade do sistema nervoso cerebral” (apud CRARY, 2012, p. 87).
É interessante observar que esta concepção de Schopenhauer de que a percepção estética é
biologicamente estruturada e de que sua existência empírica, encarnada, permite que nosso
modo de ver seja moldado, treinado, segundo Crary, desenvolveu-se principalmente em
função de que os textos que Schopenhauer lia eram estudos financiados que objetivavam a
compreensão do ser humano e de potencialidades motoras e cognitivas para desenvolver
novas técnicas de poder que moldassem os seres humanos para a nova sociedade que emergia
da revolução industrial.
Há, portanto, uma grande ironia. Da mesma forma que Schopenhauer era avesso à vida
instintiva do corpo, à repetição incessante de impulsos, também tinha repulsa ao modo como a
sociedade industrial estava fazendo dos corpos instrumento de atividades repetitivas,
previsíveis, monótonas. A sociedade industrial corrompia a massa, impedindo a possibilidade
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da experiência estética. A teoria de Schopenhauer dependeu de estudos que objetivavam
entender como treinar operários mais produtivos, ou seja treinar o homem para o contrário do
que ele próprio queria.
Até Kant, Schopenhauer e Goethe o ato de observar era considerado objetivo, relacionado ao
acesso às verdades da realidade, às possibilidade do ser humano de descobrir conhecimentos
eternos, as leis, a verdade universal. Crary demostra que autores com Descartes, Locke,
Leibniz, Newton e muitos outros, ao descrever o observador, o identificavam como uma alma,
algo que não é carne. Agora a percepção é entendida como subjetiva, a observação passa a ser
descrita como uma experiência que, em grande medida, independe de uma realidade objetiva
externa. Passo fundamental para isso foi a construção de teorias sobre a experiência estética a
partir da análise da fisiologia, do corpo.
É interessante, contudo, compreender o modo como o romantismo apropriou-se da fisiologia,
buscando ao passo que falava dos instintos do corpo, destacar com maior ênfase a autonomia
e a possibilidade de autocontrole, auto-conhecimento; quanto mais a teoria o levava a falar
das influências do meio externo sobre o sujeito, mais dava destaque à noções de pureza.
4.3 A CRÍTICA AO SUJEITO AUTÔNOMO, AUTOCONSCIENTE E DE POSSE DE
AUTO-CONTROLE
Como se vê, os estudos sobre fisiologia humana são acompanhados por, e também
influenciam uma valorização romântica da subjetividade humana, da liberdade e autonomia
do indivíduo para perceber o mundo de acordo com sua intenção. A própria ideia kantiana de
visão subjetiva é uma possibilidade potencializada pelos estudos fisiológicos de
Schopenhauer. Não há, no entanto, como escapar de um certo incomodo com essa linha de
argumentação, pois ao mesmo tempo que estudos fisiológicos pareceriam levar ao ser humano
em sua materialidade, por fim, termina por resvalar ainda em uma caracterização
transcendente, desde que dedicam-se amplamente em focar na noção de sujeito autônomo.
Existe aí alguma contradição?
Para avançar na crítica à noção de sujeito empreendida por autores como Crary (2012) e
Buck-Morss (2012) é pertinente nos apropriamos dos estudos de Michael Foucault. A análise
dos estudos de Foucault sobre a subjetividade é valida aqui, pois se dedica ao contexto
epistemológico das concepções de Kant e Schopenhauer, a segunda metade do XVIII e a
primeira metade do século XIX. A descrição de Foucault de que este período é de transição
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entre uma episteme clássica e uma episteme moderna, é fundamental para compreendermos
novas formas de subjetivação e o lugar que resguardam ao corpo biológico.
É importante relembrar a discussão que fiz no primeiro capítulo quando afirmei que, para
Foucault, o sujeito nunca é um dado prévio, anterior à experiência. Ao estudar a episteme
moderna, Foucault estava interessado em compreender que sujeito era esse que a sociedade
moderna construía e de que forma esta construção era feita, as relações de poder e saber, as
técnicas e, especialmente, as práticas que eram mobilizadas nesse sentido. Para realizar este
projeto, Foucault identificou as estratégias de poder próprias à episteme clássica, o poder
soberano, e à episteme moderna, o poder disciplinar. Então as confrontou.
Para a episteme moderna já não serie eficiente um poder do tipo soberano, o poder do rei de
“fazer morrer e deixar viver”, o que significava agir através da destruição dos corpos dos
súditos sempre que ele quisesse. Tal estratégia era mais adequada a “uma sociedade agrária,
fortemente marcada pela religiosidade estamental e que pouco se preocupava com a
acumulação de riquezas materiais” (SILVA, 2006a, p. 81). Com a modernidade, a queda das
monarquias e a consolidação do modelo burguês, cresce a necessidade de um poder que agisse
sobre os corpos, não para destruí-los, mas, para torná-los dóceis e úteis, produtivos. Isso
dependia da introjeção de valores que justificassem a necessidade de uma ordem para um
progresso incessante.
Com este objetivo, várias técnicas de poder passaram a ser utilizadas. Segundo Luana Silva,
“vigilância incessante, a divisão celular, as técnicas de registro e exame são apenas alguns
exemplos dessas práticas que, em conjunto, formam uma tecnologia de poder responsável por
individualizar o homem e o constituir como um sujeito” (2006a, p. 79). Neste sucinto
inventário, percebe-se como o poder disciplinar se estabelece individualizando, ou seja,
separando as pessoas umas das outras, fragmentando as antigas e perigosas filiações
comunitárias. É em virtude destas tecnologias de poder disciplinar que Foucault entende a
emergência do sujeito kantiano autônomo, autoconsciente, dotado de autocontrole e capaz de
mudar o mundo ao seu redor.
Foi nesse grande espaço de controle que a ideia da subjetividade ganhou sua
centralidade. A subjetividade foi possível diante das técnicas
individualizantes, dos registros de informação sobre corpo, da necessidade
de conhecer e dominar as paixões e as vontades do sujeito, de modo a
melhorar seu desempenho laboral e aumentar sua impotência política. Nesse
sentido, o controle, a partir da disciplina, ganhou o corpo do homem, através
do adestramento da motilidade e do psiquismo. (SILVA, 2006a, p. 82-83)
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Mas, afinal, em que medida o sujeito Kantiano pode ser este sujeito disciplinado? É
aparentemente contraditório, mas, para promover a sujeição, é necessário que se promova a
subjetividade. Em Kant, como descrevi por meio da análise de sua teoria do sublime, temos
um sujeito que se tematiza, se observa e analisa, com a pretensão de deter controle não apenas
sobre si mesmo, mas, sobre suas paixões e vontades, um sujeito sustentado pela crença de que
pode criar a si e, também, ao mundo ao seu redor. Contudo, de acordo com Foucault, esta
relação do sujeito consigo mesmo, fazendo valer a subjetividade kantiana, não é natural, mas,
um efeito histórico de técnicas disciplinares interessadas na individualização, técnicas
surgidas com a modernidade burguesa. Esta prática de autoanálise, autocrítica, portanto, não é
natural, é uma função cognitiva que precisa ser aprendida.
Além disso, ao promover a ilusão da autonomia, ou seja, de que por fim todos seríamos
completamente isolados, promove a ilusão de que detemos total controle sobre nossos
pensamentos e atos. Quando esta autonomia e este controle não demonstram-se possíveis, o
sujeito então sente o fracasso como responsabilidade sua. A culpa, como explica Fernanda
Bruno (2004, p. 114-115), é fundamental para a disciplina e efeito potencializado pela técnica
da vigilância panóptica descrita por Foucault como uma das principais do poder disciplinar.
E o próprio sofrimento também deve encontrar sua sede não mais no corpo e
sim na alma: a culpa. Fazer sofrer a alma, e não o corpo – eis a lógica de um
poder que em vez de negar e reprimir uma individualidade ou subjetividade
constituídas constitui uma subjetividade que julga e condena a si mesma.
Ora, o sofrimento da alma é menos o de uma consciência reprimida do que o
de uma consciência culpada, de uma má-consciência, cuja dor só é efetiva e
corretiva enquanto derivar de uma falha, um mal atribuído a si mesmo e não
ao outro. É também nesta medida que se deve entender a célebre frase que
condensa o funcionamento e o efeito desejados pelo panóptico – dar “ao
espírito poder sobre o espírito” (idem, p. 182). Ou a referência que Foucault
faz a Julius em sua descrição do panóptico - “bem mais que um talento
arquitetural: um acontecimento na ‘história do espírito humano’” (idem,
190). Acontecimento que marca, como vimos, a gênese da subjetividade
moderna, que pode também ser entendida como a gênese da má-consciência
moderna.

Como diz Silva, o poder disciplinar trata de um adestramento não só da motilidade, mas
também do psiquismo. O que é de surpreender é que o controle do psiquismo venha a ser
executado justamente com a valorização da subjetividade. A primeira vista poderíamos
imaginar que a difusão da crença na autonomia seria a base necessária para a emancipação do
corpo contra o adestramento de sua motilidade. Contudo, o que Foucault propõe é o contrário,
que a produção de um sujeito autoconsciente, autocrítico, que se crê autônomo para si criar e
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criar o mundo ao seu redor resultava, por fim, em frustração e culpa. A crença na autonomia
foi, portanto, uma estratégia de sujeição.
Cabe refletir então sobre a intrincada relação entre os estudos fisiológicos e esta forma de
subjetivação, a moldagem do sujeito. O estudo sobre os corpos, sobre fisiologia, fundamental
no século XIX esteve intrinsecamente relacionado com os interesses do poder disciplinar. No
universo conceitual de Foucault, os estudos fisiológicos serão um dos saberes
institucionalizados no século XIX que contribuirão para a construção de sujeitos dóceis e
úteis, em “corpo” e “alma”. Como diz Jonathan Crary, “nesse momento do século XIX, a
fisiologia é uma daquelas ciências que marcam a ruptura que Foucault sugere entre os séculos
XVIII e XIX, nas quais o homem surge como um ser em quem o transcendente é retratado no
empírico”. Essa conexão entre transcendente e empírico se vê claramente na citação feita por
Jonathan Crary (p. 76) das palavras de Maine de Biran: “a alma encontra-se necessariamente
encarnada, não há psicologia sem biologia”. É neste contexto que podemos entender o fato de
que poder disciplinar pensava o corpo e agia no corpo almejando a alma. Schopenhaur não
esteve longe disto, desde que também falou em treinar o cérebro. Por tudo, a própria oposição
entre corpo e alma torna-se falha, incongruente, contraditória. Entretanto, permanecerá
extremamente importante.
Segundo Foucault, o sujeito fabricado na modernidade é duplo, porque é
dotado de uma racionalidade que torna o mundo transparente ao
conhecimento, um sujeito que transcende porque é dotado de uma
consciência e por isso capaz de criar o mundo. Mas, existe algo no sujeito
além da transcendência. O sujeito moderno também é opaco, empírico e
detentor de uma materialidade incontestável. Tal duplicidade do sujeito
revela a existência do jogo de poderes modernos, mascarados, de tal
maneira, que é difícil reconhecer algo além do enunciado do sujeito
transcendental. O mérito de Foucault está no reconhecimento da duplicidade
na noção de sujeito e ao desvendar como os mecanismos de poder e opressão
levaram à negação dessa materialidade do indivíduo e a valorização do
aspecto transcendente. (SILVA, 2006a, p. 76)

O poder disciplinar, portanto, age sobre o corpo para consolidar uma subjetividade. Mas
consolida uma subjetividade caracterizada pela capacidade cognitiva de autoanálise,
capacidade esta necessária para que o sujeito discipline a si próprio, para que se vigie e
permanentemente avalie sua conformidade à normalidade. Para disciplinar, individualiza,
destaca a autonomia e a liberdade entendidas como capacidades necessárias para que o
indivíduo se responsabilize por si próprio, por seus atos e pensamentos. Nesse movimento,
produz um sujeito inflando sua transcendência e negando sua dimensão material.

134

Assim acontece esta grande ironia: o momento na história humana em que mais a humanidade
debruçou-se sobre o corpo humano, tornando-o objeto de uma ciência empírica, é justamente
o momento em que mais discursou sobre a autonomia e liberdade subjetiva. Ao mesmo passo
que as técnicas de poder compreendiam como disciplinar o psicológico por meio do
biológico, estas mesmas técnicas de poder construíam sujeitos crentes na ilusão de que teriam
o controle do biológico através do psicológico.
4.4 A VISÃO SÓCIO-HISTÓRICA
Foucault deve grande parte de sua inspiração às criticas perpetradas por Nietzsche. Além de
Nietzsche, outros dois autores modernos contribuíram para a desconstrução desta concepção
de sujeito autônomo, autoconsciente, detentor de autocontrole. Foram estes, Marx, para quem
o homem torna-se reflexo do contexto histórico material, ou seja, da maneira como a
sociedade em que se encontra esse homem produz os bens necessários à vida; e Freud,
segundo o qual “o sujeito não é um ser da consciência, mas sim da inconsciência, não é um
ser da razão, mas sim é governado por um querer cego e irracional, destituído de sentido e
finalidade” (SOUZA, 2011).
De toda forma, a revisão descrita no tópico sobre a visão subjetiva foi importante para
questionar a noção clássica de sujeito que separava corpo e alma e que por fim não estudava
as características fisiológicas do ser humano. De certa forma aquela revisão também iniciou
um debate que questionaria a noção de que os seres humanos são separados do meio,
pressuposto que também baseava a noção clássica de sujeito. Em grande medida isso ocorreu
ao passo em que muitos românticos lamentavam-se do que a modernização da sociedade com
a revolução industrial estaria fazendo com os seres humanos. Muitos alertaram que tal
transformação no meio social poderia levar à corrupção da humanidade, alertavam que
poderia surgir nessa sociedade um ser humano menos humano. Até aí a influência do meio era
vista como algo eminentemente negativa.
Assim o romantismo também ajudou a derrubar a noção de separação entre sujeito e meio,
contudo não avançou, pois acabou privilegiando noções de essência cultural com discursos
sobre essências naturais, individuais ou de grupos, concepções de ser humano consideradas
puras, que precisavam ser protegidas – discursos que seriam inclusive apropriados pelos
estadistas interessados na unificação de Estados-nações em torno das chamadas identidades
nacionais. Desse modo, não chegaram à conclusão das teorias sócio-históricas
contemporâneas, de que não existe uma forma de ser humano pura, prévia à sua relação com o
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meio. Os românticos consideraram a existência de muitas culturas, mas entendiam-nas como
as essências dos povos e não como fruto de relações históricas. Para as teorias sócio-históricas
não há nenhuma pureza em relação às culturas ou identidades, elas são constantemente
produzidas em meio a relações desiguais de poder, de disputa, de negociações, de sedução e
de cumplicidade.
A concepção sócio-histórica do sujeito e da observação, linha na qual se associa a Cultura
Visual, descende da crítica à separação entre sujeito e meio. Contudo, como se verá, adota
uma postura distinta à dos românticos. Na citação a seguir, Susan Buck-Morss (2012, p. 164)
descreve esta nova concepção da seguinte forma:
O sistema nervoso não está contido nos limites do corpo. O circuito que vai
da percepção sensorial à reação motora começa e termina no mundo.
Portanto, o cérebro não é um corpo anatômico isolável, mas parte de um
sistema que passa pela pessoa e por seu meio (culturalmente específico e
historicamente transitório). Como fonte dos estímulos e arena das respostas
motoras, o mundo externo deve ser incluído para completar o circuito
sensorial. (A privação sensorial causa a degeneração dos componentes
internos do sistema.) O campo do circuito sensorial, portanto, corresponde
ao da “experiência”, no sentido filosófico clássico de uma mediação entre
sujeito e objeto, mas sua própria composição torna simplesmente irrelevante
a chamada cisão entre sujeito e objeto (que foi a praga constante da filosofia
clássica).

Para Buck-Morss, o sujeito não pode ser compreendido como separado do mundo externo,
pois ele se constitui necessariamente nas conexões que estabelece com esse mundo. A autora
assume esta posição ao observar que “o sistema nervoso não está contido nos limites do
corpo” já que “o cérebro não é um corpo anatômico isolável, mas parte de um sistema que
passa pela pessoa e por seu meio (culturalmente específico e historicamente transitório)”. Ela
considera o corpo humano, mas sem resvalar para um determinismo biológico do tipo que
afirma que tudo em nós já está codificado e predeterminado pelos genes. O corpo e a biologia
humana aqui são considerados em sua potência para a transformação junto à experiência
social historicamente situada. Isso significa que sujeitos que vivenciem experiências distintas
serão necessariamente diferentes desde que por questões biológicas os seres humanos são
especialmente suscetíveis às conexões que estabelecem com o mundo.
Aqui o sujeito é resultado das experiências que tem em vida. É um sujeito histórico no sentido
de que só pode pensar e agir a partir da mentalidade construída na relação com sua época.
Assim, o sujeito não observa de um ponto de vista transcendente os fenômenos, ele mesmo é
resultado das interações com esses fenômenos através das suas experiências de vida. Dessas
vivências marcadas pela relação também com outros sujeitos vão sendo gestadas
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subjetividades específicas que, por sua vez, nos predispõem a vivenciar experiências de
maneiras específicas.
Disto tudo, são as noções de autonomia e de neutralidade presentes na concepção de sujeito
clássica e também romântica que sofrem o maior baque.
Superando a imaculada natividade, o homem moderno, homo autotelus,
literalmente produz a si mesmo, gera a si mesmo, para citar Eagleton,
“milagrosamente, a partir de [sua] própria substância”. O que parece fascinar
o “homem moderno” nesse mito é a ilusão narcisista do controle total. O fato
de que é possível imaginar algo que não é extrapola-se na fantasia de que é
possível (re)criar o mundo de acordo com um plano (um grau de controle
que é impossível, por exemplo, na criação de uma criança humana viva, que
respire). Trata-se da promessa de conto de fadas da realização dos desejos
(...). (BUCK-MORSS, 2012, p. 159-160)

Se o romantismo ajudou a derrubar a noção de objetividade e a separação corpo/mente, pôs a
autonomia e noções de pureza e essência no lugar. Esta total liberdade para criar a si e ao
mundo ao seu redor é claramente observável no pensamento de Kant. Segundo Höge, em
função do valor dado por Kant à liberdade, a figura do artista será especialmente vangloriada
pelo seu espírito rebelde. Contudo, é relevante guardarmos especial atenção à associação que
Buck-Morss (2012) revela nos textos de estetas como Kant, entre a experiência estética e a
figura do guerreiro. Segundo esta autora, Kant chega a celebrar o general como figura capaz
de experimentar a mais valorosa vivência estética. Ao contrário do artista que cria
representações do mundo, o general cria o mundo ao seu redor de acordo com sua
imaginação. Em uma batalha, o grande guerreiro/general não se sujeita a qualquer instinto de
autopreservação, não sente medo, e consegue até mesmo se deleitar com a beleza da guerra,
tamanha a sua autonomia.
Os estudos sócio-históricos não concordam com o discurso da total liberdade e autonomia ou
com o discurso da essência fisiológica, da predeterminação genética. Hoje, por mais que
consideremos que o ser humano é ativo, depois de autores como Nietzsche, Freud, Marx e
Foucault, torna-se impossível pensar o sujeito como um ser totalmente autônomo (e
consciente e de posse de autocontrole), assim como era pensado antes, nem considera-lo
totalmente predeterminado pela biologia. Para pensar o sujeito, neste caso, o sujeito
observador, é necessário considerar suas relações sócio-históricas.
É preciso destacar que não se está defendendo uma noção de sujeito simplesmente
determinado pelo meio, que não é ativo e não produz, no sentido inverso, efeitos sobre este
meio. A ideia mais adequada seria a de interação, na qual o meio, a sociedade produz
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experiências que os indivíduos vivenciam e que influenciam modos de subjetivação, e o
sujeito, através de suas ações transforma o meio, a sociedade e produz experiências que em
paralelo terão efeito sobre si mesmo.
Este debate é fundamental para a Cultural Visual como um campo de estudos interessado em
compreender a dimensão cultural/social/histórica das experiências visuais assim como o lugar
do sentido da visão para formas de sociabilização específicas. Esta compreensão é importante
para ajudar a explicar porque o debate sobre subjetividade é necessário para este campo.
Sendo uma parcela substancial da percepção sensorial, o sentido da visão marca nossas
experiências de vida. Logo, torna-se fundamental para o modo como nos constituímos
sujeitos.
Nesse sentido, segundo José Luis Brea (2012), os conceitos de identidade e subjetividade se
fizeram importantes a este campo pela necessidade de “afrontar criticamente a análise dos
efeitos performativos que das práticas do ver se seguem em termos de produção de
imaginário”, já que estes imaginários atuam na constituição das “formas possíveis de
reconhecimento identitário”, na “produção histórica e concreta de certas formas de
subjetividade e de sociabilidade”. Como diz, Jonathan Crary (2012, p. 15), não há como se
falar de práticas de ver sem discutir subjetividade, pois “a visão e seus efeitos são
inseparáveis das possibilidades de um sujeito observador, que é a um só tempo produto
histórico e lugar de certas práticas, técnicas, instituições e procedimentos de subjetivação”.
4.5 VISÃO E VISUALIDADE
Vê-se que os Estudos de Cultura Visual questionam a separação entre sujeito e meio. Porém,
o que pensam sobre a suposta separação entre o sujeito que observa e o corpo. É possível
pensar sobre a questão do corpo nos aproximando da distinção fundamental para os Estudos
de Cultura Visual entre os conceitos de visualidade e visão, como proposta por Hal Foster.
Para o autor (1988, p. IX),
Embora visão sugira a percepção visual como operação física, e visualidade
a mesma percepção como fato social, as duas não se opõem como a natureza
se opõe à cultura: a visão é também social e histórica, e a visualidade
envolve corpo e psique. Todavia, não são idênticas: aqui, a diferença entre os
termos assinala uma diferença no interior do visual - entre os mecanismos da
visão e suas técnicas históricas, entre o dado da visão e suas determinações
discursivas - uma diferença, muitas diferenças, entre de que modo vemos,
como somos capazes, autorizados ou levados a ver, e como vemos esse ver
ou o não-visto dentro dele.
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O que Foster chama de “visual” está organizado em dois planos. A visão trata da percepção
como operação física, seus mecanismos e dados, e a visualidade trata da percepção como fato
social, suas técnicas históricas e determinações discursivas. Enquanto a visão foca o suporte
biológico da experiência visual, o corpo e a psique, a visualidade trata da parcela cultural da
experiência visual, aquilo que é aprendido social e historicamente.
Seguindo a orientação de Foster, quero pensar um pouco sobre estes termos visão e
visualidade.
A maioria das pessoas concebe o olhar como algo neutro, uma janela transparente para o
mundo, para o real – exatamente o que a metáfora da câmara escura defendia. No entanto, há
muito tempo a ciência empirista descreve em pormenores o fato de que o ser humano não
enxerga o mundo como ele é, mas, como o corpo permite – estudos que seguem até hoje mas
que aos que Schopenhauer lia já no início do século XIX. Isso fica evidente ao se observar as
seguintes imagens produzidas pelo artista gráfico Nickolay Lamm que simulam e comparam a
visão humana com a visão de gatos.

Figura 20 - Projeção de Nickolay Lamm sobre a diferença entre a visão de humanos e de gatos
Fonte: http://nickolaylamm.com/art-for-clients/what-do-cats-see/
Acesso: 20/06/2014

Por esta razão, o olhar precisa ser explicado, em certa medida, como fenômeno fisiológico,
daí a necessidade de considerar que é possível ter experiências visuais distintas a depender
das características biológicas de cada espécie (como no exemplo acima) e a depender das
características biológicas de diferentes indivíduos de uma mesma espécie (como revelam os
casos de pessoas com daltonismo ou sinestesia).
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Os olhos atuam em conjunto com o cérebro que tem profunda influência no modo como
imaginamos e registramos as aparências do mundo. Devido à característica fisiológica dos
olhos, na percepção do ambiente ao nosso redor as imagens são apreendidas de cabeça para
baixo, em grande parte sem cores, e com dois pontos cegos. Se vemos da maneira como
vemos é porque o cérebro atua sobre as informações que nossos olhos conseguem codificar,
transformando-as.
Nem todas as informações enviadas pelos olhos ao cérebro são conscientemente processadas.
A experiência desenvolvida pelos psicólogos Christopher Chabris e Daniel Simons (2011),
demonstra isso. Eles pedem que pessoas observem um vídeo31. As imagens do vídeo mostram
três jovens vestidos de branco e outros três vestidos de preto. Os de branco tocam uma bola de
basquete entre si, os de preto, passam outra bola de basquete entre si. Todos, no entanto, se
misturam, pois, ocupam o mesmo espaço. Um desafio é lançado ao observador: contar
quantas vezes o grupo vestido de branco passa a bola de um para o outro. A maioria das
pessoas acerta este número, entretanto, a chave da experiência está no que elas não percebem.
Ao concentrar-se nas pessoas de branco, em média, cinquenta por cento dos espectadores não
percebe que, durante o vídeo, um homem vestido de gorila se move devagar para o centro da
tela, bate as mãos no peito e, em seguida, sai do enquadramento. A experiência demonstra que
o cérebro não processa todas as informações visuais que os olhos captam e concentra-se
apenas naquelas informações que, em princípio, nos interessam mais. Esse fenômeno é
conhecido como percepção seletiva, processo através do qual enxergamos conscientemente
apenas aquilo a que devotamos atenção.
Recentemente descobriu-se, também, (LAMEIRA, GAWRYSZEWSKI e PEREIRA
JUNIOR, 2006) que algumas regiões do cérebro abrigam um tipo especial de neurônios
denominados neurônios espelho. Esta região é especial porque, ao registrar visualmente a
execução de uma ação por uma outra pessoa, pode processá-la exatamente da mesma forma
como se o próprio observador estivesse fazendo a ação. Em outras palavras, ao ver alguém
fazer algo (incluindo expressões de sentimento), os neurônios do observador, além de
registrar a ação, também se comportam como se estivessem executando-a. Estes neurônios
seriam a base biológica que possibilita nosso engajamento emocional, por exemplo, em ações
dos personagens de um filme ou ações que atletas de nossos esportes favoritos executam.

31

Você pode assistir a este vídeo através do link: http://youtu.be/vJG698U2Mvo
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Estes neurônios seriam a base biológica para a empatia e suspeita-se que a ausência deles no
cérebro esteja relacionada a uma possível explicação para o autismo.
Estas pesquisas dedicam-se ao que Hal Foster chama de visão, ou seja, à dimensão fisiológica
do olhar. Campos de estudo como a Psicologia da Percepção ou a Neurociência dedicam-se,
por meio das ciências empíricas, a descrever e estudar as bases biológicas da experiência
visual.
Mas o que Foster chama de visão não é a preocupação ou o ponto de convergência dos
estudos da Cultura Visual. Na maioria dos casos não chega a ser preocupação de forma
nenhuma. Raros são os momentos em que encontrei indicações neste sentido. Ainda assim é
possível identificarmos autores como Elkins (2003) que, em uma lista denominada “Dez
maneiras de fazer os Estudos Visuais mais difíceis” defende que os estudantes de Cultura
Visual deveriam aproveitar mais os achados da psicologia cognitiva, da óptica fisiológica,
neurologia da visão e da neurobiologia da visão. Para Elkins, aproximar-se de tais estudos, ao
contrário do que alguns autores querem indicar, “não compromete as reinvindicações do
construcionismo social” (2003, p. 87). Apesar de não pontuar os campos de estudo das
ciências naturais que a Cultura Visual deve apropriar-se, assim como o faz Elkins, Mitchell
também defende que uma versão dialética da Cultura Visual presume que “a própria noção da
visão como atividade cultural necessariamente encerre uma investigação de suas dimensões
não-culturais”, nesse sentido deve considerar a “naturalidade da visão e das imagens visuais
como um problema a ser explorado, antes de encará-las como um preconceito obscuro a ser
superado” (2002, p. 171).
O consenso mais estabelecido, todavia, é de que para compreendermos os enfoques da Cultura
Visual devemos nos dedicar à visualidade, ou seja, à dimensão cultural do olhar, dimensão
histórica e contextual. É à visualidade que a Cultura Visual se dedica. Como explica Knauss
(2006, p. 107), “trata-se de abandonar a centralidade da categoria de visão e admitir a
especificidade cultural da visualidade para caracterizar transformações históricas da
visualidade e contextualizar a visão”.
Não se nega a visão, mas, busca-se, através da visualidade, aquilo que é contextual. Assim,
nossa experiência visual também não pode ser identificada como uma janela transparente para
o real, já que transforma-se em função de diferenças culturais. Por esta razão, não pode ser
compreendida como uma experiência natural/universal, como se fosse igual para todos
independente do contexto histórico.
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Para Jay, o congresso a partir do qual Foster organizou o livro Vision and Visuality (1988)
representa um impulso decisivo para a organização desse campo de estudo. Jay ressalta que
“somente na ocasião do congresso da ‘Dia Art Foundation’ uma massa crítica começou a
unir-se em torno da questão da determinação cultural da experiência visual em sentido amplo”
(2004, p. 14)32. Mitchell (2002, p. 170-171), também defende que a Cultura Visual surge
quando compreendemos que experimentamos o visual por meio da cultura, por meio de
construções simbólicas, como “um sistema de códigos que interpõem um véu ideológico entre
nós e o mundo real”. Assim, os processos que constroem as visualidades resultam de
aprendizados durante o curso de nossa vida social. Portanto, pensar o contexto cultural no
qual estamos inseridos torna-se indispensável para qualquer análise que almeje aprofundar-se
na compreensão de experiências visuais.
A cultura influencia nossa experiência visual de modo muitas vezes aparentemente insuspeito.
Observei anteriormente, quando analisei aspectos da dimensão biológica do olhar (visão), a
existência do fenômeno da percepção seletiva. O cérebro, devido a limitações biológicas,
mesmo em estado de consciência, processa apenas uma pequena parcela das informações
enviadas pelos olhos. Vale ressaltar que este fenômeno está intrinsecamente conectado à
cultura. A dimensão cultural, em grande medida, nos predispõe a focar nossa atenção em
algumas coisas, eventos ou pessoas e não em outras. A percepção seletiva é construída de
maneira tácita, a partir de rotinas, de preferências e de práticas de olhar que se estruturam e
ganham organicidade interna sem que nos demos conta. Ela se desenvolve de maneira
inconsciente, influenciada por práticas culturais, por estímulos externos e/ou internos sobre os
quais não temos controle. Um exemplo é o caso dos garis, descritos por Fernando Braga da
Costa (2004) como “homens invisíveis”, homens e mulheres que quando vestem o uniforme
relatam que não são mais vistos. Este é, também, um exemplo de como as roupas tornaram-se
fundamentais para a nossa sociabilização podendo nos destacar ou, até mesmo, apagar. Para
analisar o exemplo dos garis seria necessário não se satisfazer simplesmente com a ideia de
que a percepção é seletiva. É importante buscar compreender porque em tal contexto certas
roupas de indivíduos levam-nos à invisibilidade.

32

Embora Martin Jay (JAY, 2002) destaque este evento como um impulso decisivo para o campo, ele também
aponta outras iniciativas ou antecipações em relação à organização desse campo de estudo em trabalhos
anteriores que incluem W.J.T. Mitchell, Richard Rorty, John Berger, Erwin Panofsky e Michael Baxandall.
Paulo Knauss (2008), com este mesmo objetivo de destacar que as contribuições da Cultura Visual não são tão
inusitada acrescenta ainda os nomes de Aby Warburg e Svetlana Alpers à lista de autores que a antecipam.
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Neste mesmo sentido, no artigo After Cultural Theory: The Power of Images, the Lure of
Immediacy, Janet Wollf (2012) discute, entre outras coisas, as pesquisas sobre neurônios
espelho sobre o ponto de vista da Cultura Visual, ou seja, questionando as limitações deste
tipo de estudo e defendendo a necessidade de uma teoria crítica sociológica, interpretativa,
hermenêutica, como base para pensar as experiências visuais. Segundo a autora, o fato de
possuirmos esta base biológica não explica, pensando casos específicos, porque nos
identificamos e manifestamos pré-disposição para ter empatia com certas pessoas, em certas
ocasiões, e não com outras. Neste sentido, vale ressaltar o debate citado por Douglas Kellner
(2001) sobre um estudo de recepção feito em uma sala de cinema em que se projetava o filme
“Duro de Matar”. De acordo com o estudo, a maioria dos espectadores não se identificava
com os policiais, mas, com os bandidos, a ponto de sentirem prazer nas cenas em que a
polícia era humilhada.
Assim, qualquer conhecimento sobre uma característica que se suponha biológica do olhar
será sempre insuficiente para compreender casos específicos se não somarmos a tais
conhecimentos influências históricas que caracterizam a cultura na qual se localiza o
fenômeno que desejemos entender. Martin Jay (1994, p. 8-9) revisa a implicação da cultura no
olhar da seguinte forma:
Ao contrário dos outros sentidos, olfato, tato ou paladar, parece haver uma
relação próxima, ou complicada, entre visão e linguagem, que desenvolvemse aproximadamente no mesmo momento de maturação. Como Robert
Rivlin e Karen Gravelle notam, "a capacidade de visualizar algo
internamente está intimamente ligada à capacidade de descrevê-lo
verbalmente”. Descrições verbais e escritas criam imagens mentais muito
específicas... A ligação entre a visão, memória visual e verbalização pode ser
bastante surpreendente. (...) As implicações deste último ponto são muito
importantes para o problema mencionado anteriormente: a permeabilidade
da fronteira entre o componente "natural" e o "cultural" no que chamamos de
visão. (...) Como resultado, a universalidade da experiência visual não pode
ser automaticamente assumida, se esta experiência é em parte mediada
linguisticamente. A própria ciência natural, portanto, sugere a possibilidade
de variáveis culturais, pelo menos em algum grau. Implica, em outras
palavras, o entrelaçamento inevitável da visão e do que tem sido chamado de
"visualidade" – as manifestações históricas distintas da experiência visual
em todos seus possíveis modos.

Por isso, Foster (1988) sublinha que visão e visualidade não se opõem apesar de não serem
idênticas. Importa destacar que, como o próprio Foster defende, tal distinção entre visão e
visualidade não deve ser reificada. Ele sublinha que visão e visualidade não se opõem apesar
de não serem idênticas. Com cuidado este autor destaca que “a visão é também social e
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histórica, e a visualidade envolve corpo e psique”. Ou seja, apesar de seu valor didático, devese considerar também os riscos desta distinção.
O risco mais comum é imaginar que a cultura é um fenômeno apartado da fisiologia. Neste
caso, estaríamos trabalhando mais uma vez com os mesmos termos metafísicos da ciência
clássica. No entanto, contra esta suposição idealista, como espécie, só produzimos isto que
chamamos de cultura, ao contrário de plantas, porque somos dotados biologicamente desta
capacidade. Ou seja, nestes temos, fica claro que a cultura é também um fenômeno
fisiológico, não transcende a matéria. Por isso, focar nos aspectos culturais da experiência
visual, não implica para a Cultura Visual na crença da separação entre corpo e alma.
Infelizmente aprendemos a associar à fisiologia apenas estudos sobre inatismo. Como o
conteúdo da cultura não pode ser inato, precisa ser aprendido, depende de experiências
historicamente situadas, das variadas interações com o meio social, logo, conclui-se
equivocadamente que entre cultura e fisiologia não há nenhum cruzamento, que o fisiológico
é o universo apenas dos instintos, do fixo, do predeterminado, nada tem de flexibilidade – o
que demonstra uma compreensão muito pobre do corpo humano. Se é necessário negar uma
concepção de sujeito totalmente predefinido desde a formação de seus genes, da mesma forma
é importante não esquecer que somos feitos de carne e osso (e só para provocar, logo, cada
vez mais, de metal e silício). Para não cairmos na metafísica, é preciso pensar a cultura em
sua materialidade.
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Capítulo 5
O que estudam os Estudos de Cultura Visual?

Aprendi que é necessário fazer um percurso mais extenso e detalhado quando inicio
discussões sobre Cultura Visual. A experiência de ministrar a disciplina “Estudos de Cultura
Visual” ajudou-me a ser mais cauteloso quando da introdução deste assunto, pois, nos
diálogos com os alunos observei o quanto algumas de suas primeiras expectativas e dúvidas
precisam ser consideradas. Ao longo das primeiras aulas percebia que os alunos sentiam-se
provocados. Entre eles pipocavam uma série de perguntas e impressões. Qual a dimensão não
cultural da visão? O que é biológico, instintivo ou programado na visão e o que é aprendido
ao longo de nossa vida social? As imagens nos manipulam! O que seria uma cultura que não é
visual? Como seria uma cultura auditiva, tátil ou olfativa? Se não tivéssemos cultura, o que
seria de nossa visão? A nossa cultura é visual? Ela é visual por causa das tecnologias que
produzem muitas imagens! E se fossemos cegos, se fossemos animais sem olhos, o que
aconteceria com a nossa cultura?
Por um lado, essas perguntas e impressões parecem mostrar o engajamento dos alunos com a
disciplina. Contudo, isso não significa clareza em relação a algumas questões básicas. Quando
perguntados sobre qual, então, é o objeto de estudo da Cultura Visual os alunos se entreolham
sem saber o que responder. Tantas são as questões suscitadas que eles se perdem no momento
de responder perguntas aparentemente simples. Creio que esta dificuldade tem como principal
motivo a variedade de caminhos percorridos pelos autores que trabalham com Cultura Visual.
Considerando as dificuldades que tive quando me interessei por este campo de estudo,
acredito que alguns alunos se perdem na ambivalência da expressão “Cultura Visual”.
Nos capítulos anteriores dediquei-me a compreender respectivamente o conceito de cultura e
de que forma se relaciona à concepção de um sujeito observador. No quarto capítulo propus
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que a Cultura visual se preocupa com aquilo que Hal Foster denomina visualidade. Contudo, é
este, então, o objeto de estudo deste campo? Posso concluir que a Cultura Visual estuda a
visualidade33, ou seja, a dimensão cultural das experiências visuais? Neste capítulo espero
demonstrar que esta resposta, embora pareça correta, soa demasiadamente ampla quando me
aproximo de estudos específicos de certos autores. Não há um único foco ou abordagem entre
os autores da Cultura Visual e alguns optam por caminhos bastante específicos. Assim,
percebi que é necessário conhecer melhor as propostas e abordagens se quisesse chegar às
minhas próprias conclusões.
Inicialmente debato sobre se o campo estuda apenas experiências visuais mediadas por
imagens ou não. Ressalto ainda possíveis contribuições da área para a teoria da imagem antes
de seguir adiante para examinar a proposta de Nicolas Mirzoeff (1999, p. 3) de que a Cultura
Visual é “uma tática com a qual estudar a genealogia, a definição e função do cotidiano pósmoderno do ponto de vista dos consumidores, ao invés dos produtores”. Dois aspectos desta
afirmação me interessam: 1) a Cultura Visual se dedica a estudar um momento histórico
específico, o pós-moderno? e 2) o que pensar sobre o foco da Cultura Visual no ponto de vista
dos consumidores ou receptores? Finalizo o capítulo posicionando-me diante de mais este
labirinto de posições.
5.1 PRIMEIRO DISSENSO: ESTUDAR APENAS AS EXPERIÊNCIAS VISUAIS MEDIADAS
POR IMAGENS?
Afirmar que a Cultura Visual estuda a dimensão cultural da experiência visual pode não ser a
forma mais adequada de explicar ou compreender as principais linhas de pensamento
existentes no campo, pois, alguns autores se dedicam a uma experiência visual específica:
aquelas mediadas por imagens. Este é o caso de John A. Walker e Sarah Chaplin (2002, p.
42). Eles afirmam que estudantes de Cultura Visual “não estão interessados, principalmente,
na forma como as pessoas veem o mundo, mas na forma como as pessoas veem as imagens
estáticas ou em movimento e outros artefatos que foram feitos, em parte ou totalmente, para
ser vistos”34.

33

Nicolas Mirzoeff traça uma genealogia do termo visualidade no artigo On Visuality (2006).

34

É importante observar que na página que antecede a página onde se encontra esta citação do livro de John A.
Walker e Sarah Chaplin (2002) podemos encontrar a definição do termo visualidade. É uma definição que
coincide com a dada neste trabalho: visualidade – em oposição à visão, um processo físico/fisiológico – faria
referência a um processo social, quando a experiência retiniana é articulada à cultura. É intrigante, contudo, um
leitor atento perceberá, que o foco nas imagens ou artefatos visuais poderá ser tamanho que é comum ouvirmos
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Discutir as imagens que nos cercam é algo fundamental para a Cultura Visual. Em parte este
tem sido o meu esforço. Ao longo dos últimos anos tenho me dedicado especificamente às
imagens de publicidade/propaganda e o modo como elas, por vezes, estão intrinsecamente
relacionadas à legitimação de uma série de padrões culturais – por exemplo, um tipo de
hedonismo e de individualismo. Outros autores, no entanto, demonstraram que são muitas as
possibilidades de discutir as imagens. Já se discutiu sitcom e cinema de ficção científica
(MIRZOEFF, 2008), grafite (CAMPOS, 2007), fotografias e a consolidação do movimento
dos direitos humanos (SLIWINSKI, 2006), a transmissão de guerras através da TV e imagens
de violência em geral (JAY, 2003; MITCHELL, 2011) a relação das imagens com a
construção da memória sobre temas como a epidemia de AIDS (STURKEN, 1997) e vários
outros temas.
Para os autores que trabalham com Cultura Visual as imagens importam porque em vez de
simplesmente refletirem a realidade ou um contexto, nossa relação com as imagens
afeta/constrói percepções sobre o mundo e sobre nós mesmos, influenciando nossas ações.
Baseando-se em Hall e em seu trabalho sobre práticas de representação, Sturken e Cartwright
(2001) identificam a produção de representações visuais como estratégia fundamental na
produção cultural. As imagens são meios valiosos por meio dos quais são construídas práticas
de produção de sentidos. Isso significa que se aprendemos a ver por meio da cultura, também
construímos cultura por meio de práticas de representação visual. Neste sentido, produção,
circulação e recepção de imagens estão intrinsecamente conectadas à política e às relações de
poder.
Contudo, isso não significa que os autores dirigem seus esforços exclusivamente para a
interpretação de imagens ou para o papel delas na dinâmica social. A centralidade que o autor
dá à experiência visual mediada por imagens é uma das principais divergências entre aqueles
que investigam e trabalham com Cultura Visual. Para alguns, este seria o foco, enquanto para
outros, esta seria apenas parte da preocupação. Me alinho ao segundo grupo.
Se aceitarmos que a Cultura Visual ganha impulso e, de certa forma começa a se organizar
como campo de estudo a partir do momento em que tomamos consciência da força das
determinações culturais da experiência visual, ou seja, da visualidade, parece incongruente
pesquisadores usarem a palavra visualidade para indicar não mais a dimensão cultural da experiência visual,
como o fazem Walker e Chaplin, mas sim para indicar essas próprias imagens e artefatos visuais. Para mim, usar
a palavra visualidade para indicar objetos tira desta palavra sua potencialidade.
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concordar com um foco exclusivo nas imagens. Associando-me à posição de Mitchell (2002),
nego este foco que, de certa forma, reduz a Cultura Visual apenas a algo como “estudos de
imagens”. Opondo-se a essa ideia, Mitchell explica que “mesmo algo tão vasto como é a
imagem, não exaure o campo da visualidade” (p. 178). Ou seja, o estudo da imagem é uma
parte importante, mas, apenas uma parte dos Estudos de Cultura Visual. Mitchell (idem)
detalha esta questão através da análise do caso de sociedades muçulmanas em que a produção
de imagens é proibida.
Sociedades que baniram a imagem (como o Taliban) ainda têm uma cultura
visual rigorosamente policiada na qual as práticas corriqueiras da exposição
humana (especialmente de corpos femininos) são objeto de regulamentação.
Poderemos ir ainda mais longe ao dizer que a cultura visual emerge em seu
relevo mais evidente quando o segundo mandamento, que bane a produção e
exposição de imagens sagradas, é observado de modo mais literal, quando o
ver é proibido e a invisibilidade é ordenada. (2002, p. 178-179)

Em outras palavras, o autor advoga em favor da definição não só das imagens, mas da
experiência visual como um todo como objeto de estudo da Cultura Visual. Para Mitchell
(2002), discutir Cultura Visual inclui, necessariamente, portanto, além de imagens, tudo
aquilo que vemos, olhamos, mostramos e exibimos, assim como o que escondemos,
dissimulamos e nos recusamos a ver. Stuart Hall e Jessica Evans (1999), da mesma forma,
afirmam que o campo da Cultura Visual também inclui as práticas cotidianas de olhar e
exposição. Crary (2012) propõe inclusive que a história da arte feita no século XIX não
conseguia compreender a arte daquele momento, pois, focava exclusivamente em obras
esquecendo-se de avaliar as mudanças no observador, ou seja, na história da construção social
da visão. Meneses (2005) acompanha Crary ao concordar que ir além das imagens é
importante porque uma história da visão inclui muito mais do que simples alterações nas
práticas de representação. Se pensarmos as experiências visuais por meio das noções de poder
e dos tipos de controle que as sociedades exercem ao lidar com o visível, como sustenta
Meneses (idem), perceberemos que as culturas estão repletas de prescrições sobre o que se
deve e o que não se deve ver (caso em que se converte em tabu) ou, ainda, prescrições sobre
quem pode ou quem não pode ver e quem deve ou não deve ser visto.
Para melhor compreender este ponto, podem ser feitas várias perguntas. Esta seria um
exemplo: de acordo com os valores de sua cultura, que coisas, ações/eventos ou pessoas não
podem ou não devem ser exibidas ou vistas por todos? Quando e como nos exibimos? O que
damos preferência para exibir e o que escondemos? O que/quem desejamos ver e o que/quem
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nos recusamos a ver? Existem costumes nos quais, em algum evento específico, algumas
pessoas tem direito de ver determinadas coisas e outras não?
Certa vez, em sala de aula, fiz estas perguntas aos alunos. Lembro-me que um aluno
respondeu, meio envergonhado, que o homem brasileiro tinha o hábito de, após cruzar por
uma mulher em espaços públicos, virar-se descaradamente para olhar sua bunda. Muitos na
sala riram com a expectativa de que aquela não era uma resposta pertinente. No entanto, o
exemplo provocou um rico debate sobre como a dimensão cultural pode marcar a experiência
visual no que se refere à definição de quem deve ver (observador) e quem deve ser visto
(observado).
Estudamos o exemplo apresentado por John Berger (1999) no livro Modos de Ver. De acordo
com Berger, homens e mulheres têm papéis distintos em nossa cultura. Segundo o autor, “os
homens olham para as mulheres. As mulheres veem-se a serem vistas. Isso determina não só a
maioria das relações entre homens e mulheres como também as relações das mulheres consigo
próprias” (p. 51). Berger alerta para o profundo efeito desta dimensão cultural sobre a
constituição da subjetividade da mulher. Ele diz: “o vigilante da mulher dentro de si própria é
masculina: a vigiada, feminina. Assim, a mulher transforma-se a si própria em objeto – e
muito especialmente num objeto visual: uma visão” (p. 51) .
Descrita na década de 70, a proposta de Berger de que “os homens agem, as mulheres
aparecem” ainda parece relevante, apesar das mudanças culturais de lá para cá. Entrevistada
pelo site de Drauzio Varella (2014), a pesquisadora Carmita Abdo descreve um exemplo do
poder de subjetivação de tais construções culturais sobre as mulheres. Segundo Abdo, a
preocupação com a própria aparência se reflete em como a mulher vivencia sua sexualidade.
A menina quer ser bonita, atraente. Fica dividida entre preparar-se para o
sexo e estar interessante para o companheiro. Esse é outro fator que interfere
na falta de prazer das mulheres. Na hora da relação, concentram-se mais na
própria performance e em como o parceiro as vê do que no sexo
propriamente dito. (...) Por isso, as mulheres estão sempre defasadas [em
relação ao orgasmo], sempre alguns minutos atrás do homem, porque foram
educadas assim.

A lógica de quem vê e de quem se dá a ver pode ser observada em algumas imagens, embora,
não dependa da existência de imagens. Na obra de Tintoretto, Susana e os velhos, Berger
(1999) identifica um exemplo paradigmático. Nessa imagem, a mulher, totalmente nua,
observa-se no espelho ao mesmo tempo em que é espiada por homens escondidos. Esta lógica
que faz da mulher objeto do olhar de desejo (gaze) masculino pode ser observada também em
várias fotografias publicitárias, a exemplo dos anúncios de Dolce & Gabbana e Melissa.
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Figura 21 - “Susana e os velhos”. Jacopo Tintoretto, 1560
Fonte: http://pt.wahooart.com/@@/8Y3JYK-Tintoretto-%28Jacopo-Comin%29-Susana-e-os-Velhos%282%29
Acesso: 10/07/2013

Figura 22 - Anúncio da marca Melissa
Fonte: http://sandaliamelissa.net/2010/10/campanha-publicitaria-da-melissa-anos-90-e-2000/
Acesso em: 10/07/2013
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Figura 23 - Anúncio da marca Dolce & Gabanna
Fonte: http://www.marianovivanco.com/projects/dolce-gabbana-10/
Acesso em: 10/07/2013

Segundo Bergman, esses distintos papeis de homens e mulheres refletem-se nos modos como
os gêneros são representados35. Enquanto “os homens agem, as mulheres aparecem”.
Entretanto, sua análise fala muito mais do que de imagens, fala da experiência visual em
sentido amplo. Discute como homens e mulheres são levados a ter experiências visuais
distintas, experiências que hoje existem em paralelo a tais imagens.
Assim, podemos concluir com Ricardo Campos (2007, p. 73-74) que:
A cultura visual não está relacionada directamente com as imagens, apesar
daquilo que eventualmente o conceito possa suscitar numa primeira
apreciação. A cultura visual está, principalmente, associada à visualidade,
enquanto competência sócio-cultural que nos permite olhar e representar
visualmente o mundo. Com isso pretendo declarar (...) que os fenômenos
visuais da cultura não se resumem às imagens ou aos objectos visuais,
podendo estender-se para um conjunto dilatado de universos. Se
considerámos a imagem enquanto signo, elemento fabricado pelo homem
com o intuito de comunicar, podemos estender o mesmo princípio a uma
série de fenômenos e objectos que proporcionam uma apreensão e
compreensão visual.

Além das imagens em si, é necessário que nos preocupemos com os diversos fenômenos e
pequenos rituais cotidianos que não nos damos conta nos quais cultura e experiência visual
interagem nos constituindo como sujeitos.

35

Sobre este tema é importante conhecer as obras das artistas feministas do grupo Guerrila Girls
(http://www.guerrillagirls.com/). Também é bastante frutífero conhecer o trabalho da artista francesa Orlan
(http://www.orlan.eu/) e da espanhola Yolanda Dominguez (http://www.yolandadominguez.com).
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5.2 CULTURA VISUAL E TEORIA DA IMAGEM
Quero deixar claro que não entendo os Estudos de Cultura Visual como sinônimo de Estudo
de Imagens. Contudo, as imagens são parte substancial dos debates dos Estudos de Cultura
Visual e, portanto, é importante pensar como este campo interdisciplinar pode contribuir com
uma teoria da imagem. Em princípio, esta análise pode ser feita de várias formas, no entanto,
parece-me mais adequado pensar estas contribuições da Cultura Visual comparando-as a
outras abordagens historicamente estabelecidas, como a iconologia, o formalismo e a
semiótica.
Me proponho a situar a iconologia especificamente a partir da proposta de Erwin Panofsky
por ser ele o autor de maior difusão, embora esteja a par da existência de outras abordagens
para a teoria da imagem. Traço este paralelo com a Cultura Visual pelo fato de Panofsky ser
considerado por Jay (2004) um dos vários precursores deste campo.
O método de Panofsky previa três fases: pré-iconográfica (descrição), iconográfica (análise) e
iconológica (interpretação). A primeira fase se caracteriza pela descrição do universo dos
motivos artísticos, ou seja, os elementos que compõem a obra. A segunda fase, identifica os
motivos artísticos convencionalmente associados a conceitos. Para este, que é considerado o
momento da análise iconográfica, “é necessário mais do que a experiência prática, é
necessário o conhecimento de temas específicos ou conceitos adquiridos por fontes literárias
ou tradição oral” (PIFANO, 2010, p. 4). A última fase, a interpretação iconológica, ocorre
quando se conecta a obra “a princípios subjacentes que revelam a atitude básica de uma
nação, de um período, classe social, crença religiosa ou filosófica – qualificados por uma
personalidade e condensados numa obra” (idem). A compreensão da diferença entre a
iconografia e iconologia é crucial nos termos desta abordagem porque refere-se em princípio à
importância fundamental do método histórico para a compreensão de qualquer imagem.
A iconologia é um método histórico, segundo Argan, porque não forma
classes e sim séries – o próprio Panofsky usou o termo classificação ao se
referir à iconografia. A distinção entre classes e séries vincula-se à tipologia
(e por isso o princípio corretivo da análise iconográfica é a história dos
tipos), enquanto série refere-se à história. Somente o discurso histórico
compreende em sua totalidade o sentido histórico da série. Os fatos artísticos
não constituem uma classe, mas uma série porque possuem um nexo
histórico. É exatamente neste ponto que a iconologia distingue-se da
iconografia. Esta última apenas classifica a imagem visual, enquanto a
primeira investiga, compreende, ordena, enfim, por meio de um juízo, traz à
luz nexos históricos. (PIFANO, 2010, p. 6)

Enquanto a leitura iconográfica funciona com uma análise, onde ocorre decomposição de
elementos e classificação, a leitura iconológica é interpretativa na medida em que se refere ao
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que antecede sua materialização, aos elementos que nutriram a imaginação do artista. Assim
ao passo em que objetiva o significado das imagens figurativas, acaba por investigar sua
gênese e seus nexos históricos. Sendo assim, para além das compreensão das imagens,
Panofsky defendeu que com a iconologia a História da arte é indistinta da História cultural,
pois seu objetivo seria reconstruir o contexto histórico a partir do objeto artístico.
Nesta abordagem metodológica é necessário compreender a teia simbólica que se interpõe
entre artista e realidade. Essa compreensão não é alcançada exclusivamente através da obra,
mas, com o auxílio do exame de outros documentos do período ou civilização em busca dos
“sintomas culturais”. Vale ressaltar que esses documentos incluem de textos a artefatos
visuais, sejam eles eruditos ou não.
Fica evidente que a noção de cultura é importante para Panofsky. Ele concebeu a obra não
como um produto de um indivíduo especial, mas, como produto dos valores simbólicos de
uma época. De fato, o método iconológico, é preciso destacar, é extremamente dependente da
noção de estilo de época ou, de um espírito de época. Nesse sentido, segundo Raquel Quinet
Pifano, é sintomático que Panofsky nunca tenha escrito sobre a arte de sua época.
Não me parece casual o fato de Panofsky não se dedicar à arte moderna ou
não-objetiva como ele chamou. Ora, desde 1931 Panofsky lecionava em
Nova York, em 1934, se estabeleceu definitivamente nos EUA onde morreu
em 1968, em 1939, publicou Estudos de Iconologia e sua última obra foi
Arquitetura Gótica e Escolástica de 1957. No entanto ele nunca se deteve
sobre a arte moderna e muito menos sobre a arte americana cujo “bum” ele
testemunhou pessoalmente. Por que isso? Como pensar uma explicação para
o aparente desinteresse, se não pela impossibilidade de aplicação da noção
de estilo na interpretação da arte moderna? (2010, p. 14)

Pifano (2010) associa a preferência de Panofsky por estudar no trajeto da sua carreira
acadêmica períodos que vão do final da Idade Média ao Renascimento à dependência do
método iconológico de uma unidade cultural. Isto fica evidente no argumento de Panofsky ao
justificar sua opção por estudar a arquitetura gótica em virtude do monopólio da escolástica e,
em decorrência, a possibilidade de isolar os fatores culturais que influenciaram tais arquitetos.
Crary (2012, p. 30) comenta sobre a ironia no fato de que “a busca por parte dos estudiosos da
Escola de Warburg [como Panofsky], de formas simbólicas que expressassem as bases
espirituais de um cultura unificada coincide com a ansiedade cultural diante da ausência ou
impossibilidade de tais formas no presente”. Para Meneses (2005), este é o principal problema
da iconologia de Panofsky. Ao pressupor uma unidade cultural, diz ele, “dificilmente dariam
conta da(s) iconosfera(s) de sociedades complexas e do que elas podem revelar”. Para
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decodificar o significado, a iconologia pressupõe que a imagem tem um significado único e,
desse modo, força uma compreensão homogênea e estável da cultura de origem dessas
imagens. Embora tenha logrado êxito ao questionar a autoridade do autor, propondo uma
valorização da cultura como dimensão da qual emergem autor e obra, Panofsky acaba
pecando ao privilegiar uma nova autoridade detentora da posse do significado da imagem, ou
seja, “a” cultura, caracterizada pelo espírito da sociedade em que a obra foi produzida. Fica
evidente a impossibilidade de vislumbrar uma sociedade marcada pela diferença, no sentido
pós-estruturalista do termo e, em consequência, a dificuldade de imaginar a multiplicidade de
recepções e usos para uma imagem, em um mesmo momento e contexto geográfico ou através
do tempo e da difusão da imagem. É neste ponto que a Cultura Visual reafirmará a
importância dos estudos de recepção e de uma concepção de cultura não estável ou unificada.
Como descreverei a frente, o método Formalista, em suas várias abordagens, também
descreve as imagens como mensagens a serem decodificadas. Nesta linha, a importância da
ênfase inicialmente dada à análise cultural e histórica, logo se transformará, sob a influência
de abordagens próprias à psicologia, em descrições sobre os efeitos expressivos universais das
formas. Gradativamente se dilui e também fica ausente o debate sobre os temas específicos
das obras, foco que caracterizava a iconologia.
De acordo com Barros (2011), o Formalismo, ou Teoria da Visibilidade Pura, surge no
segundo quarto do século XIX na Escola de Viena. Seus principais nomes seriam Heinrich
Wolfflin (1864-1945) e Alois Riegl (1858-1905). O Formalismo contrapunha-se à principal
corrente teórica da História da Arte da época que almejava explicar a arte através da biografia
dos artistas e de uma história do desenvolvimento técnico. Estava impregnada pelas
ideologias positivistas do individualismo e do progresso, valorizava a ideia do artista
autônomo e a história da humanidade como um perpétuo desenvolvimento. O caminho
trilhado pela Escola de Viena foi outro, embora, posteriormente, também viesse a ser
associada à busca pode leis ao modo empirista.
Assim, no lugar de focar em artistas individuais, ela passa a concentrar-se nos padrões
estilísticos da maioria das obras de uma época. Almejava, desse modo, destacar a maneira
como as características formais das obras de cada período/contexto expressavam o espírito
daquele momento. Este modo de pensar estava alicerçado na crença de que as formas
comunicariam, significariam sentimentos próprios, um tipo de conteúdo que estaria para além
do tema específico da tela ou da escultura. Por esta razão, não fazia muito sentido dedicar-se a
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artistas individualmente, já que a produção deles só poderia ser devidamente explicitada
relacionando-os, por similaridades ou diferenças, com os trabalhos dos seus contemporâneos.
Esse modo de pensar passou a justificar a ausência da descrição dos momentos históricos nos
quais ocorriam mudanças de tendências estilísticas através das noções de desenvolvimento ou
decadência, como se fazia desde Giorgio Vassari, porque o estilo de cada período seria a pura
expressão de seu espírito. Neste sentido, os artistas já não eram avaliados pela destreza com
que representavam a realidade, sua técnica de mimese, mas, pela capacidade expressiva ou,
pelo modo como organizavam formalmente a ideia que queriam expressar.
Em resumo, a proposta metodológica formalista exigia do historiador da arte o
empreendimento de um estudo comparativo de várias obras de um mesmo período para que
identificasse o que nelas havia de comum. Estava implícita a importância de comparar esse
padrão aos padrões de outras épocas. Esta foi a estratégia utilizada por Wolfflin para pensar o
Renascimento e o Barroco. Suas pesquisas levaram à identificação de quatro pares de
características formais: linear versus pictórico, planar versus recessional, forma fechada
versus forma aberta e multiplicidade versus unidade, que diferenciavam os dois períodos.
Com esta tabela em mãos passar-se-ia então para uma fase de explicação sobre que forças
psicológicas estariam por trás daqueles estilos, ou seja, o que expressavam do “espírito”
daquela época. No caso do estudo de Wolfflin, às características formais do Renascimento
foram associadas qualidades expressivas de um momento austero, racional e harmônico. Em
oposição, dramaticidade e opulência seriam qualidades expressivas do estilo Barroco.
A concepção de História da Arte como uma sucessão de estilos, se deve aos defensores da
Visibilidade Pura. Contudo, alguns dos pressupostos teóricos nos quais eles se basearam
passaram a ser duramente criticados. A crítica central tem como foco o fato de que esta
abordagem apenas daria conta de identificar aspectos formais e falharia nos aspectos
referentes à contextualização histórica. Esta crítica ganha força e evidência ao observarmos
que Wolfflin, audaciosamente, propôs que o “pictórico e o linear seriam como que dois polos
entre os quais a arte oscilaria numa espécie de alternância pendular de estilos” (BARROS,
2011, p. 77). Ou seja, estas duas categorias poderiam ser aplicadas para interpretar o
significado de toda a história da arte.
Uma das observações que se pode fazer em relação às categorias de
Wolfflin, neste sentido, é que elas só podem ser aplicadas a um determinado
tipo de arte. Não podem ser propostas como categorias universais para a
avaliação de todos os fenômenos artísticos. São categorias geradas em um
período anterior à maior parte da chamada Arte Moderna. Mas, de resto,
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qualquer sistema de análise possui seus limites – e o importante é não dotálo de uma pretensão de abarcar todos os fenômenos pertinentes ao seu
campo de estudos. De qualquer modo, Wolfflin, Riegl e outros teóricos
ligados à teoria da “visualidade pura” ainda viviam em uma época em que se
achava possível elaborar grandes modelos explicativos capazes de dar conta
de uma realidade muito ampla. Na verdade, esta pretensão não deve ser
associada apenas aos teóricos da visibilidade pura, mas a toda uma tendência
de época, particularmente na historiografia da arte, e também os
historiógrafos positivistas, tecnicistas e personalistas – a quem tanto
Wolfflin como Riegl se opunham – também almejavam construir seus
próprios sistemas explicativos, embora em outras bases. (BARROS, 2011, p.
78)

Para a Cultura Visual, tais abordagens precisam ser questionadas por desconsiderarem a
medida em que os critérios de avaliação estética descendem de dimensões culturais. Esses
critérios devem ser pensados considerando contextos específicos (MARTINS, 2007). É
problemático fazer afirmações universais sobre critérios estéticos e ainda mais resumir-se a
isso. Neste sentido, os Estudos de Cultura Visual buscam apropriar-se de referenciais teóricos
que se pautam em abordagens históricas, como, por exemplo, a filosofia pós-estruturalista
prescreve.
Considero pertinentes e proveitosos os alertas feitos pela antropologia interpretativa de Geertz
(2003). Segundo o autor, estabeleceu-se no ocidente, tradição única na história da
humanidade, a crença em abordagens que almejam explicar o poder estético das “obras de
arte” com base na simples análise de suas “relações formais” (p. 144), seus aspectos
estilísticos, ou seja, as características objetivas. Geertz alerta que tal estratégia tem como
consequência negativa pressupor uma separação entre o objeto estético e as variações
históricas da vida social. Tamanha é a ênfase atualmente no ocidente para o poder estético
supostamente universal das formas, que os pesquisadores de arte, segundo Geertz, estariam
tornando-se cegos ou incapaz de avaliar outras maneiras de se relacionar à “arte”.
É importante observar que a crítica de Geertz ao formalismo é ao mesmo tempo uma crítica
ao estruturalismo. Vale destacar as semelhanças entre o viés formalista e o estruturalismo,
movimento do qual surgiu a semiótica. Assim como o formalismo rejeitou a ênfase, até então
comum, na ação de indivíduos isolados, os artistas, o estruturalismo também negou a
concepção de sujeito autônomo. Podemos observar, ainda, que ambas as abordagens
trabalham com oposições binárias. No entanto, a semelhança que mais importa está
relacionada ao modo como o formalismo se dedicou à busca do poder expressivo universal
das formas, enquanto o estruturalismo se dedicou a descobrir as leis de uma estrutura
universal que seriam comuns a todas as culturas e à mente humana em geral. Para Geertz,
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contudo, “assim como não podemos considerar a linguagem como uma lista de variações
sintáticas, ou o mito como um conjunto de transformações estruturais, tampouco podemos
entender objetos estéticos como um mero encadeamento de formas puras” (p. 148).
Seja quais forem as capacidades inatas de reagir à delicadeza da escultura ou
ao drama cromático, essas reações estão ligadas a interesses mais amplos,
menos genéricos e com conteúdos mais profundos, e é essa conexão com o
que é a realidade local que revela seu poder construtivo. A unidade da forma
e do conteúdo é, onde quer que ocorra, e seja em que grau ocorra, um efeito
cultural e não uma tautologia filosófica. Para que possa existir uma ciência
semiótica da arte é preciso que esta explique este feito. E, para explica-lo,
terá que dar mais atenção – do que normalmente se predispõe a dar – ao que
se fala e ao que se fala além do discurso reconhecidamente estético. (p. 154)

Geertz defende que a teoria da arte é, portanto, necessariamente uma teoria da cultura e, logo,
“se nos referimos a uma teoria semiótica da arte, esta deverá descobrir a existência desses
sinais na própria sociedade, e não em um mundo fictício de dualidades, transformações,
paralelos e equivalências” (p. 165). Por tudo, conclui que uma abordagem que almeje explicar
o significado de um artefato estético precisa ser uma ciência social, como a história ou a
antropologia.
O argumento de Geertz é reforçado por Martins (2007), ao afirmar que “as imagens mudam
de significado quando muda o entorno ou o contexto em que são veiculadas” (p. 28). As
imagens tem um “caráter promíscuo” (idem), ou seja, as interpretações serão sempre plurais,
visto que sempre serão plurais as referências e pressupostos culturais que condicionam a
experiência do olhar.
É importante observar que a teoria formalista tenha surgido para a história da arte apenas no
século XIX. Como vimos, segundo Crary (2012), foi no século XIX que se consolidaram as
experiências científicas sobre fisiologia humana. Naquele momento, a percepção visual foi
objeto de profundos debates. Segundo Crary, somente com estas inovadoras experiências
científicas sobre a visão, foi possível que filósofos e artistas desenvolvessem teorias sobre o
que chamaram de “visibilidade pura”, como Wolfflin, ou do “olhar inocente”, como Ruskin.
Para Kosminsky (2008), a ideia de um olhar inocente era descrita por Ruskin como uma
forma não apenas de ensinar a desenhar, mas, também, de ensinar a avaliar trabalhos
artísticos. Ruskin afirmava que a percepção das formas deve ser influenciada pela experiência
de vida e, assim, o poder da pintura dependeria da capacidade de recuperação do “olhar
inocente”. Para o observador, isso significava recuperar uma percepção infantil, ou seja,
reviver uma época em que enxergávamos, mas, ainda não havíamos aprendido o que eram as
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coisas que víamos. Em outras palavras, um estado rudimentar da visão quando a nossa relação
com as formas visuais estaria em estado puro.
A ideia do “olhar inocente”, de acordo com Kosminsky (2008), e posso dizer, também, a
noção da “visibilidade pura”, pressupunha, no fundo, que na ausência dos aprendizados das
experiências de vida haveria uma ‘verdade’ neutra sobre uma consciência visual comum a
todos os seres humanos. O que buscava-se, então, era uma maneira de definir características
da imagem capazes de produzir determinados efeitos psicológicos.
A teoria desenvolvida pela Escola de Viena identificando padrões formais e associando-os a
qualidades expressivas universais, pode ser descrita como uma abordagem que permeou
grande parte do modernismo, especialmente quando o formalismo passou a ser legitimado
pela psicologia da Gestalt. A partir da Bauhaus, artistas como Kandinsky promoveram esta
concepção. De acordo com Sardelich (2006), dois livros tem importância histórica nesta linha
de argumentação: os trabalhos de Arnheim (1957) e de Dondis (1973), respectivamente Art
and Visual Perception e A Primer of Visual Literacy. Segundo Sardelich (2006, p. 206), no
modelo de Arnheim, “o espectador desvela nas imagens os esquemas básicos, explora a
imagem em uma integração das várias categorias visuais até descobrir a configuração que, por
si mesma, possui qualidades expressivas”. As categorias descritas por Arnheim são:
equilíbrio, figura, forma, desenvolvimento, espaço, luz, cor, movimento, dinâmica e
expressão. Já a proposta de Dondis fundamenta-se no conceito de uma sintaxe visual, “que
destaca a disposição dos elementos básicos como ponto, linha, forma, cor, luz em direção à
composição” (idem).
Apesar das diferenças, essas propostas formalistas fundamentam-se na crença de que a
percepção humana reage igualmente às qualidades expressivas de certas características
formais. Nesse sentido, seria inteiramente possível falar em uma sintaxe visual, ou gramática
visual universal, cujo domínio por um indivíduo promoveria uma alfabetização visual que
potenciaria e facilitaria a comunicação através de telas, fotografias, esculturas...
Em oposição a estas prescrições universalizantes os autores da Cultura Visual defendem a
necessidade de considerar nossa relação com as imagens a partir das diferenças culturais, fato
que não se explica simplesmente pelo critério da desigualdade. Por isso mesmo, não podemos
pressupor nenhum poder das imagens sobre nós antes de qualquer avaliação sobre o contexto
cultural específico.
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Em seu artigo After Cultural Theory: The power of images, the Lure of Immediacy, Janet
Wolff (2012) examina uma tendência atual de “argumentar que as imagens ‘falam aos’
observadores, que elas tem seu próprio ‘poder’”. Tendência que a autora identifica em
produções teóricas de autores que discutem o “poder das imagens”, caso de David Freedberg
ou impacto de sua “presença”, caso de Hans Ulrich Gumbrecht36. Estas teorias, segundo
Wolff, questionam o atual status de destaque da teoria cultural (sociológica, hermenêutica,
semiótica, interpretativa). O argumento de Wolff ao criticar estas propostas, nos ajuda a
compreender a posição adotada pelos Estudos de Cultura Visual. Ela esclarece que:
(…) não há problema em reconhecer duas coisas: que nossa relação com as
imagens (como com outros objetos) é frequentemente emotiva e afetiva; e
que, mesmo em sociedades avançadas, nós mantemos uma ideia de que em
certas circunstâncias imagens (e outros objetos) são poderosas, e portanto
podem precisar ser escondidas. Mas isso não é de forma nenhuma o mesmo
que acreditar que o poder habita nas imagens/objetos. Nós podemos
reconhecer o poder das imagens enquanto compreendemos perfeitamente
bem que este poder é (socialmente, culturalmente, talvez politicamente) dado
a elas (WOLFF, 2012, p. 6).

De acordo com Wolff (idem), quando Mitchell pergunta o que querem as imagens?, ou,
quando Elkins escreve que as imagens retornam o olhar, devemos compreender a ironia
subjacente à retórica. Esses autores da Cultura Visual querem destacar que, embora as
imagens sejam inanimadas, nós desejamos animá-las e nelas encontrar significado e, assim,
muitas vezes nos engajamos com elas.
Essa ressalva feita a partir de uma teoria de viés cultural serve para dar à teoria da imagem a
potência de compreensão de um espectro bem mais amplo de relações entre seres humanos e
imagens. Em princípio, nos lembra que uma imagem pode mesmo não gerar nenhum afeto. A
citação de Sekulla, feita por Philippe Dubois (1999, p. 42), nos ajuda a compreender como
essas relações (seres humanos-imagens) são complexas:
O antropólogo Melville Herskovits mostrou um dia a uma aborígene uma
foto de seu filho. Ela foi incapaz de reconhecer a imagem até o antropólogo
atrair sua atenção para os detalhes da foto (...). A fotografia não comunica
qualquer mensagem para aquela mulher até que o antropólogo a descreva
para ela. Uma proposta, como “isto é uma mensagem” e “isto está no lugar
de seu filho”, é necessária à leitura da foto. Uma transposição para a língua
que torne explícitos os códigos que procedem à composição da foto é
necessária para sua compreensão pelo aborígene. O dispositivo fotográfico é,
portanto, de fato um dispositivo codificado culturalmente. [grifo do autor]
36

Os livros destes autores aos quais ela se refere são: 1) FREEDBERG, D. The Power of Images: Studies in the
History and Theory of Response. Chicago: University of Chicago Press, 1989 e 2) GUMBRECHT, H.U.
Production of Presence: What Meaning Cannot Convey. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004.
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Por outro lado, nossa relação com uma imagem pode ser muito mais profunda do que avaliam
as teorias formalista, iconológica e semióticas. Nestas teorias, imagens são sempre descritas
como mensagens, como mecanismos de comunicação. Nossa interação com elas seria,
portanto, um simples processo racional de decodificação. Contra esta tendência, Ulpiano
Meneses (2005, p. 47) ressalta:
É preciso ter-se em conta, também, diante de uma tendência pansemiótica
cada vez mais entusiasmada, a existência de situações em que mesmo os
sistemas linguísticos se encontram descompromissados com a produção e
comunicação de sentido. Muitas imagens, por exemplo, existem para agir e
não para comunicar sentidos, ou envolvem outras conotações e
componentes, como no caso do duplo e da imagem de culto (o ícone
bizantino, por exemplo, em oposição à imagem devocional). Sem estas
considerações, estudos da iconofilia (e as diversas escalas de vínculo
subjetivo com a imagem, como a adoração e a veneração) e da iconoclastia
se veriam consideravelmente prejudicados.

Meneses lembra que focando apenas na função comunicativa, uma análise semiótica não
poderia, por exemplo, entender o valor mágico da expressão “abracadabra”, assim como não
poderia entender o valor mágico do vodu, posto que “não representa, mas é o ‘duplo’ do
destinatário da magia” (idem). Neste sentido, como demonstra Portugal (2011), baseando-se
em Mitchell, é necessário pensar formas de vinculação que sejam mais próximas de “ligações
afetivas do que dessas posturas interpretativas e pragmáticas que muitos teóricos pressupõem
seriam as dominantes e mais importantes quando sujeitos interagem com imagens” (p. 3). De
acordo com Portugal, Mitchell propõe três formas especiais de vinculação não-racionais e
interpretativas entre homens e imagens: o fetichismo, a idolatria e o totemismo. Por exemplo,
em vez de uma simples mensagem, como um ídolo, uma imagem pode se tornar a
materialização de um Deus, como um totem pode ser a própria identidade de um clã e como
um fetiche pode mesmo ser uma amante. O que tais conceitos querem destacar é que se, por
vezes, entendemos as imagens como objetos inanimados, outras vezes também as assumimos
como seres verdadeiramente vivos e, neste caso, o que a imagem significa “está subordinado
ao que ela faz ou pode fazer e a como ela afeta o sujeito que com ela se relaciona”
(PORTUGAL, 2011, p. 4). Uma imagem pode ser aceita como ser desejante, uma coisa que
quer algo.
E o desejo da imagem se mostra nas suas formas de vinculação: o ídolo quer
ser adorado e pode mesmo exigir sacrifícios. O fetiche deseja ser
contemplado e agarrado, possuído, devorado, ou assimilado ao corpo do
fetichista. Já os totens, “querem ser seu amigo e companheiro”
(MITCHELL, 2005, p.194). (idem)
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Esse poder de exigir de nós que façamos algo por elas ou com elas, não é um poder intrínseco
à imagem. Somos nós que damos à imagem, daí porque, como explica Portugal, “o mesmo
objeto pode funcionar como um totem, um fetiche ou um ídolo dependendo das relações em
que se insere e das práticas sociais e narrativas que o cercam” (idem). Sendo assim, qualquer
poder que as imagens tenham sobre nós tem um componente culturalmente concebido.
Podemos concluir, então, que qualquer estudo sobre as imagens deve envolver um estudo
histórico. Em decorrência, assim como encontramos falhas no formalismo, também
encontramos falhas na semiótica derivada do estruturalismo. Como apresentamos
anteriormente, o estruturalismo baseia-se na suposição de que há uma estrutura com leis e
regras que perpassam todas as culturas e a mente humana de modo geral. Análises semióticas
partem, então, desta dimensão a-histórica, como denuncia Meneses (2005, p. 45-46):
Com efeito, a Semiótica é, por excelência, uma disciplina que privilegia o
sincrônico e a estrutura: como dar conta, assim, do histórico? Veja-se, por
exemplo, o trabalho de um dos mais respeitados especialistas em Semiótica
Visual, Jean-Marie Floch. Ele parte da premissa de que um fenômeno
semiótico comum percorre os objetos de seu estudo (tela de Kandinsky, casa
do arquiteto Georges Baines, uma fotografia de E. Bouybat, dois anúncios
publicitários, uma história em quadrinhos, desenhos de Barthes) e procede
ao acoplamento de categorias do significante visual – opondo as cores, as
formas ou os valores – com certas categorias conceituais, tais como
natureza/cultura, identidade/alteridade, vida/morte, etc. O historiador, por
certo, sente-se incomodado com o idealismo e cerebralismo que perpassa
este encaminhamento, e que, para ser eficaz, exige total convergência de
atributos estáveis e imanentes, a fim de produzir tal estrutura. A dinâmica
não condiz bem com este quadro.

Hall (1997, p. 35) explica que, embora o estruturalismo de Saussure tenha o mérito inaugural
de “fazer-nos examinar a representação como uma prática merecedora de estudo detalhado”,
de nos forçar a “observar a linguagem por si mesma e não apenas como uma vazia e
transparente ‘janela para o mundo’”, – em decorrência de suas pretensões positivistas –,
acabou por enfatizar uma suposta dimensão universal, sincrônica. No exemplo citado por
Meneses,

fica

clara

a

imposição

de

categorias

conceituais

(natureza/cultura,

identidade/alteridade, vida/morte) na análise de imagens de contextos históricos distintos sem
que esteja claro que tais categorias sejam, de fato, relevantes para esses momentos, sem as
devidas garantias de que, de fato, sejam parte de uma estrutura universal da mente. Esta
também é a avaliação de Mirzoeff (1999, p. 14):
Nem pode qualquer sistema sígnico jamais ser considerado fechado – novos
significados e formas de criar significado estão constantemente disponíveis
para qualquer usuário da linguagem. Se o sistema total não pode ser
conhecido, então é de pouco uso insistir que o exemplo concreto é a
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manifestação daquele sistema. Logo o signo torna-se altamente contingente e
só pode ser conhecido em seu contexto histórico. Não há e não pode haver
uma teoria do signo puro que vai efetivamente atravessar as fronteiras de
tempo e espaço. Estruturalismo foi por fim improdutivo. Pode ser possível
reduzir todos os textos para uma série de fórmulas mas fazendo assim as
diferenças cruciais entre e nos textos são elididas. A Cultura Visual, como
qualquer outro meio de análise de signos, precisa engajar-se em pesquisas
históricas.

Meneses conclui que, embora a semiótica possua insights valiosos para o historiador, pelo
modo como nos faz pensar as representações como construções, ela, por si só, não pode dar
todas as respostas. Para ele, a principal potencialidade da semiótica “está, sim, na ampliação
do leque de questões a levantar e que incluem o conhecimento do potencial semiótico dos
documentos mobilizados” (2005, p. 48). Portanto, diz ele, vale como instrumento para propor
perguntas, e não para dar respostas. Respostas, só a pesquisa histórica em si pode produzir.
Neste sentido, Hall (1997, p. 35) aponta que o pós-estruturalismo busca apropriar-se do
construcionismo social, não através de uma abordagem semiótica, sincrônica, mas, através de
uma abordagem discursiva, diacrônica, ou seja, que busca revitalizar a ênfase na “linguagem
como é de fato usada, como funciona em situações específicas”. Assim, as questões relativas
às relações de poder emergem com força. A abordagem discursiva está preocupada com a
dimensão política da representação, em “como o conhecimento que um discurso particular
produz conecta-se com poder, regula conduta, produz ou constrói identidades e
subjetividades, e define o modo como certas coisas são representadas, imaginadas, praticadas
e estudadas” (HALL, 1997, p. 6). Do ponto de vista da Cultura Visual, como se pode
perceber, a abordagem discursiva possui vantagens em relação à abordagem semiótica.
5.3 SEGUNDO DISSENSO: ESTUDAR UMA CULTURA ESPECÍFICA? QUE CULTURA
(VISUAL) É ESSA?
O campo de estudo da Cultura Visual tem uma grande preocupação com a teoria da imagem.
Contudo, argumentei que o objeto de estudo da Cultura Visual é a dimensão cultural da
experiência visual e na discussão da experiência visual incluem-se as imagens embora elas
sejam apenas parte do objeto de estudo deste campo. Como ressalva, destaco que nem todos
os autores ligados à Cultura Visual adotam ou concordam com esta posição. Alguns dedicamse exclusivamente às experiências mediadas por imagens.
Neste tópico pretendo discutir o segundo ponto de discordância entre os autores da Cultura
Visual. Enquanto em tópicos anteriores dei a entender que os estudos feitos no campo da
Cultura Visual dedicam-se a qualquer experiência visual, seja qual for seu contexto cultural, é
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importante ter consciência de que alguns autores (nem todos) advogam que a Cultura Visual é
um campo de estudos devotado a um contexto cultural específico. Neste sentido, a posição de
Mirzoeff (1999, p. 6) é particularmente importante e merece ser analisada por tratar-se de um
dos autores mais reconhecidos no campo.
Para Mirzoeff, Cultura Visual, antes de ser uma disciplina, é “uma tática com a qual estudar a
genealogia, a definição e função do cotidiano pós-moderno do ponto de vista dos
consumidores, ao invés dos produtores” (p. 3). Analisando esta afirmação podemos observar
dois pontos em que o autor delimita a preocupação do campo da Cultura Visual: a) Seu
esforço para pensar um contexto cultural específico, que ele mesmo define como pósmoderno, e b) Sua preocupação especifica com práticas que identifica como de consumo.
Neste tópico interessa refletir sobre o primeiro ponto.
A preferência de Mirzoeff pela cultura pós-moderna justifica-se pelo fato de que ele a
considera eminentemente visual. Ou seja, vivemos em uma cultura que é visual. Mas o que
isso significa? O que significa afirmar que vivemos em uma cultura visual?
De acordo com o autor, enquanto para compreender o século dezenove seria preciso discutir
as manifestações verbais, no jornal e no romance, a cultura pós-moderna seria melhor
imaginada e compreendida visualmente. Em outras palavras, assim como seria impossível
entender o século dezenove ignorando o papel dos jornais e dos romances na vida da
sociedade, hoje, seria impossível compreender a sociedade em que vivemos sem uma atenção
às novas formas de visualização e visibilidade. Isso ocorre porque vivemos numa sociedade
na qual as práticas de produção, circulação e recepção de significado são eminentemente
relacionadas às experiências visuais. Segundo Ricardo Campos (2007), por isso que é possível
afirmar que vivemos em uma sociedade ocularcêntrica37, pois “muito daquilo que é o
significado social que quotidianamente, digerimos e preenche o nosso imaginário,
mobilizando nossa atenção, é veiculado visualmente” (p.55).

37

A ideia de uma hegemonia do olhar, ou seja, da importância do olhar nas práticas culturais contemporâneas,
no nosso modo de socialização, tem uma história de reflexões que antecede o campo de estudos da Cultura
Visual. Por isso temos textos de autores como Foucault e Guy Debord nos principais readers da área. Lembro
que segundo Foucault (1987), após o século 19, corpos e subjetividades passaram a ser domesticados a partir de
estratégias de técnicas de vigilância. Por outro lado, Debord (1997), por sua vez, afirmava que, para além de
sermos vistos importa, também, o modo como somos treinados a ver, orientados para o consumo visual. Por esta
razão, Debord denominou a nossa sociedade como uma sociedade do espetáculo. Ele alertava para o fato de que
o capitalismo nos controla não apenas nos vigiando, como diria Foucault, mas, regulando o que e como vemos.
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A preocupação de Mirzoeff (idem) está orientada para a compreensão deste contexto
específico em que desenvolvemos um tipo de sociabilidade amplamente centrada no sentido
da visão e dependente dele. Para ele, o campo da Cultura Visual (ou estudos visuais) dedicase àquilo que faz de nossa cultura contemporânea ser caracterizada como visual.
Para tentar compreender o argumento de Mirzoeff imagine a sociedade em que você vive hoje
e a compare com a de seu tataravô. Em seguida pergunte-se: o que aconteceria se, em ambas,
todas as pessoas subitamente ficassem cegos? Em qual das duas sociedades o trauma seria
maior?
Segundo Mirzoeff, a Cultura Visual está preocupada com “os eventos visuais nos quais
informação, significado ou prazer são solicitados pelos consumidores em interface com
tecnologias visuais” (1999, p. 3). Para ele, o termo ‘tecnologias visuais’ se refere a “qualquer
forma de aparato feito seja para ser olhado ou para amplificar a visão natural, das pinturas a
óleo à televisão e a internet”. É importante destacar que o conceito de tecnologia inclui para
Mirzoeff até mesmo as pinturas a óleo, não se resume, portanto, ao que no senso comum se
costuma chamar de tecnologia, como TVs ou celulares 38.
Isso explica porque encontramos pesquisadores da Cultura Visual que estudam fotografia
analógica, cinema, televisão (desde a cobertura ao vivo de guerras ao redor do mundo, até
novelas e reality shows ), internet (fotografias digitais e vídeos digitais que incluem desde o
Google Streetview, o Youtube e sites em que se pode ver ao vivo pessoas fazendo sexo diante
de webcams), imagens de satélite (Google Earth e rastreamento militar), videogames (como o
Second Life ou o World of Warcraft), raio-x e ultrassom com simulações 3D (que
possibilitam avanços a medicina), vitrines, câmeras de vigilância, design de ambientes que
marcam as metrópoles contemporâneas.
É evidente que a experiência visual da qual Mirzoeff (1999) fala é bastante relacionada à
experiência mediada por imagens cujo papel hoje não é apenas ampliar as possibilidades de
difusão, mas, também, democratizar os meios de produção, expandindo o seguimento da
população capaz de produzir imagens. Entretanto, não se trata de estudar imagens por si só.
Afinal, a produção de imagens existe desde épocas remotas39. A ressalva aqui é muito
38

Não se exclui aqui nenhuma das tecnologias, portanto, tradicionalmente associadas às Artes Visuais.
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Estima-se que apesar do Homo Sapiens ter surgido por volta de 150 mil anos atrás, os traços mais antigos de
imagens produzidas datam de apenas 30 mil anos. Sobre o surgimento das imagens sugiro assistir ao episódio
The day pictures were born do documentário da BBC How Art Made the World.
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próxima da de Guy Debord (1997, p. 14) quando dizia que “o espetáculo não é um conjunto
de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”.
Para Mirzoeff, a cultura pós-moderna é visual não por causa das imagens em si, mas, devido
“à tendência moderna de figurar ou visualizar a existência”, pelo fato de que vivemos uma
forma de sociabilização centrada no sentido da visão. O foco, portanto, é nesta forma de
sociabilização. Esta tendência caracteriza o período contemporâneo de maneira radicalmente
diferente dos antecedentes e atinge seu ápice hoje. Figurar ou visualizar a existência é algo
que sentimos como compulsório na pós-modernidade. É neste mesmo sentido que posicionase Ricardo Campos (2007, p. 55).
A cultura contemporânea corresponderia, portanto, ao resultado de um
processo histórico que reflecte um gradual fortalecimento da visão como
sentido humano dominante, com consequências evidentes ao nível do
aparato tecnológico, do sistema simbólico, ideológico e econômico, em áreas
tão diversas da vida social como a ciência, política, lazer, indústria, etc.

As tecnologias são cada vez mais visuais como uma consequência dessa tendência de figurar
e visualizar a existência. Mirzoeff cita como exemplo deste fenômeno o caso dos
computadores que tem esta interface primordialmente visual hoje, em oposição à interface
baseada em texto com a qual surgiu, como consequência de sermos tão dependentes da visão.
A proliferação de imagens é uma das consequências desta sociabilidade baseada no sentido da
visão.
Segundo Mirzoeff, “esta notável capacidade de absorver e interpretar informação visual é a
base da sociedade industrial e está se tornando ainda mais importante na era da informação.
Ela não é um atributo natural do ser humano, mas, uma habilidade aprendida relativamente
nova” (1999, p. 5). Desta forma, nós, indivíduos da contemporaneidade capitalista,
globalizada e tecnológica, teríamos uma capacidade impar de processar informação visual na
história da humanidade. Assim também pensa o neurocientista Ramon M. Cosenza (2014) que
afirma que em decorrência da quantidade de informações visuais aos quais estão submetidas,
as gerações atuais possuem capacidades cognitivas ligadas à percepção visual distintas, por
exemplo, têm “atenção periférica mais eficiente e conseguem responder mais rapidamente aos
estímulos visuais” do que gerações mais antigas.
É importante lembrar que se o desenvolvimento tecnológico acompanha este desejo de
visualizar, ele também, por fim, o potencializa/transforma nossa forma de nos relacionarmos
com a vida, conosco e com os outros. A fotografia, por exemplo. Susan Sontag (2004)
comenta que a fotografia modifica e amplia nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e
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sobre o que temos o direito de ver. Ela permitiu uma difusão sempre crescente da mentalidade
que encara o mundo como uma coleção de fotos potenciais, de que “ter uma experiência se
torna idêntico a tirar dela uma foto, e participar de um evento público tende, cada vez mais, a
equivaler a olhar para ele, em forma fotografada” (p. 34). A autora destaca que alguns ritos
sociais hoje tornaram-se impensáveis sem a fotografia – como o casamento. Além disso, tirar
fotos passa a ser um comportamento social que nos auxilia em momentos de angústia.
Também a posse da câmera e da imagem do outro tornou-se fundamental para o
estabelecimento de certas relações de poder na medida em que transforma as pessoas em
imagens, em objetos que podem ser utilizados contra elas – como nos casos em que se detém
a foto ou o vídeo de uma pessoa em uma ocasião íntima, como fazendo sexo, e então ela pode
vir a sofrer chantagem para que a imagem não seja publicada.
5.4 MAPEANDO MAIS UM LABIRINTO
Uma dificuldade para tentar explicar e entender a expressão “cultura visual” está ligada ao
fato de os alunos confundirem o campo com o objeto de estudo. W.J.T. Mitchell (2002) já
discutiu esta questão. Em princípio, segundo ele, o campo de estudos chamar-se-ia Estudos
Visuais, enquanto o objeto de estudo deste campo seria a cultura visual. Entretanto, Mitchell
deixa clara a sua opção por utilizar a expressão cultura visual para falar das duas coisas, do
campo e do objeto. Para ele, a palavra cultura tem importância tão grande para a compreensão
do campo que a expressão Estudos Visuais tornar-se-ia asséptica. O fato é que o termo cultura
visual é hoje difundido para representar tanto o campo quanto o objeto de estudo. Haveria
mais prejuízos do que vantagens em alterá-lo.
Mas, por vezes, há dificuldade de identificar quando o termo “cultura visual” se refere ao
campo ou ao objeto. Mirzoeff (1999), de fato, assume como objeto de estudo uma cultura que,
a seu ver, é visual. Este não é o caso de autores como Mitchell, por exemplo, que não acredita
que possamos falar em uma hegemonia da visão. Mitchell (2002) qualifica como uma falácia
a noção de “uma dominação de mídias visuais e do espetáculo sobre as atividades do discurso
verbal, da escrita, da textualidade e da leitura” (p. 172). Ou seja, para Mitchell, trabalhar com
a expressão cultura visual não pressupõe qualificar alguma cultura como mais visual do que
tátil ou, mais visual do que auditiva, ou, ainda, mais visual do que verbal – como aborda
Mirzoeff. Mitchell (2005) afirma que não existem mídias visuais, pois, todas elas são mistas.
Mitchell faz parte de um grupo de autores que, segundo Paulo Knauss (2006), “considera que
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a Cultura Visual serve para pensar diferentes experiências visuais ao longo da história em
diversos tempos e sociedades” (p. 110).
Mas, Mitchell (2002) não se contrapõe totalmente à posição Mirzoeff. Isso fica evidente
quando o autor deixa claro que a Cultura Visual teria como objetos de análise tanto a
construção social da visão quanto a construção visual do social. Ele explica que a
preocupação da Cultura Visual “não é somente o fato de nós vermos do modo que vemos, por
sermos animais sociais, mas também o de nossos arranjos sociais tomarem a forma que têm,
por sermos animais que veem” (p. 171). Ou seja, assim como Mirzoeff, Mitchell preocupa-se
com a ideia de que nossos arranjos sociais são influenciados pelo fato de possuirmos o sentido
da visão. Mas, ao contrário de Mirzoeff, Mitchell não acredita que a visão seja hoje mais
importante que os demais sentidos.
A expressão “cultura visual” pode ser um enigma para o aluno que tenta compreender sua
multiplicidade de usos. Como professor da disciplina Estudos em Cultural Visual pude
reviver as dúvidas que me acompanharam quando iniciei meus diálogos com este enigma.
Hoje, no entanto, sinto que com um esforço de síntese é possível organizar os caminhos
percorridos pelos alunos em dois grupos.
O primeiro, aquele que traduz a expressão cultura visual como uma cultura que é visual.
Compreende que estamos falando de algo que tem como foco a dimensão visual de uma
cultura, a construção visual do social, mas, não qualquer cultura, uma cultura específica, uma
cultura visual. Mesmo sem essa clareza, esse grupo se aproxima do caminho trilhado por
Mirzoeff. Daí surgem as perguntas: A nossa cultura é visual? Porque? Qual o papel das
tecnologias nessa cultura visual? Qual o papel das imagens nessa cultura visual? O que seria
uma cultura que não é visual? O que seria uma cultura auditiva, tátil ou olfativa? O que seria
uma cultura oral ou verbal? E se fossemos cegos, se fossemos animais sem olhos, o que
aconteceria com a nossa sociedade?
O segundo grupo, apega-se aos debates sobre os conceitos de visão e visualidade e seguem
um caminho um pouco diferente. Assumem que estamos focando algo como visão cultural.
Compreende que falamos de algo que enfatiza a dimensão cultural da visão, a construção
social da visão, ou seja, a dimensão cultural da experiência visual. Daí surgem perguntas
como: Se o ser humano não criasse cultura, o que seria de nossa visão? Qual a dimensão não
cultural da visão? O que é biológico, instintivo ou programado na visão e o que é aprendido
ao longo de nossa vida social?
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Desta forma passei a entender que para amenizar a angústia dos alunos é importante
compreender que suas dúvidas associam-se a pelo menos dois caminhos possíveis. Ao
explicar que as suas dúvidas podem ser organizadas e discutidas a partir destes caminhos eles
podem compreender as ênfases definidas por Mitchell (2002), ou seja, a construção visual do
social e a construção social da visão. Portanto, para assimilar com mais profundidade as
preocupações do campo, é necessário transitar entre elas, sem negar uma ou outra.
5.5 ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A RECEPÇÃO
Antes de finalizar este capítulo, é importante considerar um tópico sobre o qual não há dúvida
ou dissenso: “a importância da audiência enquanto agente produtor de significado na
construção do olhar” (CAMPOS, 2007, p. 59). Como vimos acima, Mirzoeff defende que a
Cultura Visual estuda especialmente o ponto de vista do consumidor, não necessariamente o
do produtor. É importante observarmos que, embora os Estudos de Cultura Visual possam ser
abordados a partir de duas tendências, uma estadunidense, com Mitchell e Elkins como
principais protagonistas, e outra inglesa, mais próxima dos estudos culturais e tendo Mirzoeff
como representante, em ambas “a recepção dos artefatos visuais é uma característica
essencial” (PEGORARO, 2011, p. 10). Mas, se os Estudos de Cultura Visual tendem a
privilegiar o receptor, então, por que isso acontece?
Para discutir com mais profundidade esta questão é necessário relembrar o conceito de cultura
como prática ou processo de produção, circulação e consumo de significado na vida social.
Segundo Canclini (2005, p. 41-42)
Ao conceituarmos a cultura desse modo [como prática de produção de
significado], 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 apresenta-se 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 que um mesmo objeto pode transformar-se através de usos e
reapropriações sociais.

A cultura passou a ser definida assim a partir da compreensão de que o significado das coisas,
eventos ou pessoas não é inerente a essas coisas, eventos ou pessoas. Assume-se, então, que o
significado é algo construído, sempre contingente, mutante, e, portanto, para estudá-lo é
preciso pensar contextos sociais específicos. Esta não tem sido a linha teórica privilegiada
pelas disciplinas que tradicionalmente estudam as imagens que, de maneira geral, se apoiam
no princípio de que o significado é algo que esta incrustrado nas características objetivas da
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própria imagem ou vinculado à intenção do seu produtor. Como explicam Sturken e Lisa
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 antecipadas por seu produtor, ou porque os
significados que derivam são informados pelo contexto na qual uma imagem
é vista.

Por esta razão, os Estudos de Cultura Visual comprometem-se a analisar momentos de
consumo/recepção/interpretação40 demonstrando como o significado de um objeto/fenômeno
pode transformar-se através de usos e reapropriações. São muitos os exemplos de recepção
que subvertem e/ou ignoram a intenção dos criadores/produtores. Enquanto escrevo este texto,
por exemplo, centenas de internautas comentam e compartilham no Facebook o anúncio da
loja de acessórios femininos Couro Fino. Para alguns, trata-se apenas de uma imagem
inocente de uma criança brincando com as roupas de sua mãe, para outros, uma horrenda
erotização da infância.

Figura 24 - Anúncio da loja Couro Fino
Fonte: http://www.rjnoticias.com/2013/10/marca-cearense-exibe-crianca-em-poses-erotizadas-e-edenunciada-ao-conar/
Acesso em: 10/07/2014

Destaco, ainda, o caso descrito por Lucas Ospina (2013) no site Esferapública, sobre a
recepção da escultura de Léon Ferrari La civilización occidental y cristiana. Ospina apresenta
o embate ocorrido em Buenos Aires entre a comunidade católica liderada pelo hoje Papa

40

Seria importante questionar até que pontos os conceitos de interpretador, receptor e consumidor são ou não
intercambiáveis. Imagino que não, no entanto, este debate ficará para um outro trabalho. Por enquanto, preciso
assumi as consequências de tratá-los como conectados.
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Francisco e a comunidade laica a respeito do pedido de fechamento da exposição de Ferrari,
feito pessoalmente pelo então Bispo Jorge Bergoglio (em 2004). Na porta do museu, católicos
fervorosos rezavam “Santa María madre de Dios…”, enquanto um grupo de leigos cantava
ironicamente, “Iglesia Católica Go Home!”. Segundo o artigo, Bergoglio descrevia a obra
como “uma blasfêmia que envergonha nossa cidade”, uma “zombaria contra as pessoas de
nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria”.

Figura 25 - La civilización occidental y cristiana (1966) de Léon Ferrari
Fonte: https://contraesfera.wordpress.com/2013/03/16/el-dia-que-el-arte-desnudo-a-jorge-bergoglio/
Acesso em: 10/07/2014

O ponto alto do artigo, no entanto, não seria a interpretação de Bergoglio, nem mesmo a de
Ferrari, mas, o texto do ofício do juiz Horacio Corti ao autorizar a reabertura da exposição. O
juiz escreve o seguinte:
Ali quando um avião cruelmente ataca à vida humana, ali está Jesus sofrendo
uma crucificação. Esta leitura, solicitada pela própria obra mostra algo talvez
paradoxal, mas a que uma reflexão relaxada pode vir a considerar óbvia: a
escultura “civilização ocidental e cristã” poderia ser vista como a expressão
dos valores cristãos da paz, da compaixão para com os outros, de amor e
rejeição da violência e crueldade. Seria a uma crítica cristã da sociedade, que
geralmente se chama de cristã, mas, talvez, nessa visão, é menos do que
pretendia. (...) Quero dizer, o trabalho de Ferrari pode ser uma testemunha
do sofrimento humano (e do sofrimento de Deus que se tornou homem). (...)
Logo, a ambiguidade do trabalho de Ferrari também é possível devido à
riqueza do próprio Cristianismo, cuja história e ensinamento não podem ser
reduzidos para uma visão monolítica, uniforme e única. Embora nos textos
do artista (alguns deles listados no catálogo da amostra) o cristianismo seja
certamente monolítico, são suas obras o que dizem o contrário, ao apontar a
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matriz que seu discurso não incorpora. De outro ângulo, pode-se dizer que se
a obra de Ferrari pretende acusar a história da Igreja a partir da perspectiva
dos direitos humanos, esses direitos estão enraizados, pelo menos em parte, à
tradição intelectual e cultural do cristianismo em si.

De acordo com o texto do juiz, há sempre a possibilidade de novas interpretações. Dessa
forma, uma obra produzida com a intenção de questionar o cristianismo passa a ter a sua
exposição justificada porque contém uma mensagem cristã. Para a Cultura Visual, toda
experiência visual, não importa se concebida ou não como arte, deve ser estudada
considerando a história de sua recepção. A Cultura Visual questiona, portanto, as
consequências políticas de outorgar a uma única pessoa, no caso o artista/autor ou um grupo
de especialistas - críticos, galeristas, curadores -, a responsabilidade de autorizar e deter a
legitimidade para definir o significado de uma experiência visual.
Esta abordagem não é nova. Na década de 70, John Berger (1999) perguntava-se: “a quem
pertence efetivamente o significado da arte do passado? Àqueles que o podem aplicar na sua
vida, ou a uma hierarquia cultural de especialistas de relíquias?” (p. 36). Ele respondia da
seguinte maneira: “a arte do passado já não existe mais como existiu outrora. A sua
autoridade perdeu-se. Surgiu em seu lugar uma linguagem de imagens. O que importa agora é
saber quem usa essa linguagem e com que fim” (p. 37). Hoje, esta explicação faz ainda mais
sentido se considerarmos o quanto o desenvolvimento tecnológico facilitou a produção (a pósprodução41) e a difusão de imagens.
Abordar e compreender como são feitas essas reapropriações é fundamental para
compreendermos as experiências visuais. Optar por definir, aceitar ou afirmar um único
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A ideia de apropriação é também fundamental para entendermos a arte contemporânea. Segundo o crítico de
arte Nicolas Bourriaud (2004), o fato de vivemos em uma era de informação (que tem como instrumento central
a internet) permitiu uma reconfiguração do espaço mental através de um multiplicação da oferta cultural. A arte
contemporânea se vale deste contexto caótico deduzindo novos modos de produção. A estas propostas Bourriaud
denominou de arte de pós-produção. O artista da pós-produção trabalha com formas que já estão em circulação
no mercado cultural globalizado ressignificando-as, reinscrevendo-as em novas redes de signos e significados.
Como um internauta que traça rotas próprias por entre a rede, o artista da pós-produção é descrito como um
semionauta, pois objetiva produzir percursos originais entre os signos já existentes. Sendo assim, sua ideia de
originalidade não é mais compreendida como antigamente, no sentido de algo que é totalmente autoral.
Bourriaud (2004) descreve a este artista utilizando como metáfora a figura do DJ, este que em sua produção se
aproveita do repertório musical já criado. Da mesma forma que o DJ, o artista também manipula, reordena e
lança no mercado cultural produções que sabe que em seguida poderão ser utilizadas e modificadas por outros.
Assim, a obra de arte contemporânea teria plena consciência de que não representa o término do processo
criativo. Para Bourriaud dissolveram-se as fronteiras entre consumo e produção, pois os sentidos das obras nasce
de uma colaboração, de uma negociação entre o artista e as pessoas que interagem com a obra. Ou seja, a
proposta da arte de pós-produção não é estabelecer nunca “o” significado única da obra, pois compreende que
este será múltiplo, pois será reconstruído nos diversos usos que se pode fazer dela. É uma forma de fazer arte que
não só considera, quanto incentiva a recepção ativa.
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hierarquias/categorias de significado ao mesmo tempo em que omite uma história viva que
inclui, mas, vai muito além da intenção pontual de seus criadores. Os efeitos históricos
provocados pelo significado de uma imagem podem decorrer de interpretações
completamente alheios à intenção de seu(s) criador(es).
Assumo como pertinente e necessária esta preocupação com a recepção. Contudo, faço
algumas ressalvas que podem nos ajudar a refletir sobre esta questão. Cabe destacar que esta
abordagem não é facilmente assimilável por parte dos alunos. Faço esta constatação a partir
da minha experiência como professor de disciplinas sobre Cultura Visual em cursos de Artes
Visuais - Bacharelado e Licenciatura – e no Curso de Bacharelado em Design de Moda. A
postura de resistência que alguns alunos adotam é louvável porque se revela sempre mais
instigante e produtiva do que docilidade e abertura invariáveis a qualquer proposta vinda do
professor. Minha proposta para os alunos é que devemos considerar a existência de múltiplas
interpretações para qualquer objeto ou fenômeno porque a “intenção” dos autores não impede
a possibilidade de outras interpretações que podem gerar outras perspectivas e produzir
efeitos históricos mais amplos.
A resistência dos alunos a esta abordagem abre espaço para iniciar debates e discussões.
Juntos, identificamos que a resistência se dá, na maioria das vezes, não pela dificuldade de
perceber a existência de outras interpretações, mas, porque discordam que seja atribuída a
outras pessoas a mesma legitimidade do autor. Em suas falas os alunos fazem uma defesa do
autor outorgando-lhe a palavra final, um veredito sobre o sentido de uma obra ao mesmo
tempo em que manifestam suspeita, desconfiança e descrédito em relação a outras
interpretações, especialmente se vierem de pessoas sem formação acadêmica. Percebi, então,
que essa diferença é identificada e, muitas vezes, explicada em função da desigualdade.
Nesse sentido, faço uma ressalva relacionada à recepção e a importância de compreender a
interação complexa entre os termos ‘diferença’ e ‘desigualdade’. No primeiro capítulo, no
tópico sobre o viés culturalista dos Estudos Culturais, deixei uma porta aberta para este debate
que agora retomo.
Para Canclini (2005, p. 56), este não é um tema inusitado, pois, ao discutirmos diferença
cultural, “o primeiro risco é começar a análise a partir de uma teoria da desigualdade, de
modo que se ocultem os processos de diferenciação que não derivam da distribuição desigual
dos recursos em cada sociedade”.
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Não se trata de negar, entre classes, a existência de desigualdades no acesso ao conhecimento.
Contudo, embora diferenças culturais e desigualdades econômicas tenham suas relações, nem
tudo que separa o modo de pensar e viver de grupos distintos em uma sociedade se explica
pela desigualdade. “É impossível reduzir os variados sistemas linguísticos, artísticos e
artesanais, as crenças e as práticas médicas, as formas próprias de sobrevivência das classes
populares a versões empobrecidas da cultura dominante ou subordinadas a ela” (CANCLINI,
2005, p. 89). Explicar a existência das diferenças culturais por meios que não se resumam
apenas às desigualdades é necessário para identificar, também, a existência de diferenças
culturais não apenas entre uma classe e outra, mas, as diferenças internas, como, por exemplo,
a variedade de opiniões sobre religião que pode existir dentro de uma mesma classe.
Considerando as múltiplas interpretações para a obra de Léon Ferrari, mencionada
anteriormente, observo que tais diferenças não poderiam ser explicadas apenas pelas
desigualdades na formação cultural entre os indivíduos. Mas, não posso negar que a
dificuldade de aceitar a legitimidade de múltiplas interpretações para uma mesma obra pode,
também, estar associada a um sentimento etnocêntrico de superioridade em relação ao outro,
diferente, e, ainda, à crença numa única verdade que está sempre do nosso lado. Neste ponto,
ainda é mais forte a tendência a reduzir a diferença a faltas e a defeitos. Neste sentido, tanto a
Cultura Visual quanto os Estudos Culturais apresentam posições veementes. Suas matrizes
teóricas (culturais?) que remontam à crítica marxista ou ao desconstrucionismo pósestruturalista, frequentemente desagradam pela forma como desnaturalizam as crenças pondoas em questão ao situá-las em mapas conceituais.
Arrisco dizer que a sacralização da obra de arte e do trabalho do artista é, geralmente, uma das
crenças dos alunos que entra em conflito com a possibilidade de que uma obra tenha mais de
um significado. Em muitos casos, a relação dos alunos com as obras de arte é de uma devoção
quase religiosa, emprestando superpoderes ao ato criador do artista e se colocando numa
posição de pura contemplação. Essa crença é retroalimentada pelo forte sentimento de prazer
que vivenciam através deste culto. Já tive alunos que se retiraram de sala de aula quando
sugeri que o conceito de arte não é natural e que o modo como conceituamos arte está
relacionado à política, à práticas de distinção e à relações de poder.
O diagnóstico da década de 30 feito por Walter Benjamin (2012) sobre o fim da aura da obra
de arte e o fim de seu valor de culto, pode ter influenciado muitos, incluindo artistas, ao
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permitir que a obra seja considerada em seu valor político, mas, ainda é um conceito
alienígena para muitos.
Todos os campos de conhecimento que trabalhem com o conceito de diferença cultural
enfrentam as consequências de suas próprias concepções teóricas. A prática de relativizar a
cultura, de desnaturalizá-la, tem, também, um componente cultural, pressupõe um ceticismo
no qual nem todos estão dispostos a engajar-se. Faço minhas as palavras de Terry Eagleton
(2005) ao afirmar que se tudo é relativo, o próprio relativismo também o é. Complemento este
argumento com a posição de Canclini (2005, p. 68-69)ao dizer que “é impossível esquecer
que há uma infinidade de processos históricos e situações de interação cotidiana em que
marcar a diferença é o gesto básico de dignidade e o primeiro recurso para que a diferença
continue a existir”. De certa forma, os alunos podem ignorar a relativização quando assim os
convier e, de fato, já fazem isso.
Apesar do risco implícito de promover fundamentalismos quando não se desenvolve
flexibilidade cultural, é necessário compreender o direito à diferença que é de todos nós.
Nesse sentido, os Estudos Culturais assim como a Cultura Visual podem contribuir de
maneira significativa para a formação dos alunos ao discutir o direito à interculturalidade, o
direito de conhecer outras formas de pensar e de transformar-se com esse aprendizado.
Pretendo aprofundar esta discussão no capítulo a seguir.
Se os significados não são reflexos transparentes da natureza, mas, construções humanas e
podem ser múltiplos, por que algumas interpretações parecem tão naturais? Por que algumas
interpretações tornam-se amplamente difundidas e compartilhadas? Storey (2003, p. 52) põe
este tema em discussão ao fazer seguinte 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?”.
Como vimos, significado não é algo produzido a partir do nada, na cabeça de observadores
isolados. Todos nós produzimos cultura a partir dos mapas culturais que partilhamos em
sociedade, que marcam nossa formação e nos constroem como sujeitos. Interpretar é um
processo de negociação entre indivíduos, entre as diversas faces de um mesmo indivíduo
constituídas em sua história social. A produção de significado, do ponto de vista do criador de
uma imagem ou do ponto de vista do receptor, nunca é algo exclusivamente autônomo,
privado. Não é a toa que falamos em construcionismo social. A palavra social não é um
simples adereço, mas, refere-se à existência coletiva da espécie humana, ao fato de que
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existimos e nos reconhecemos por meio de nosso grupo e da necessidade de cultura como
consequência da vida em sociedade. Sintetizando: o olhar envolve aprendizados culturais que
se produzem através de nossas relações sociais. Como vimos, há pouco, queremos regular a
cultura, mas, a cultura nos regula. As relações sociais, portanto, envolvem forças que tentam
prescrever como devemos interpretar o mundo.
Devemos nos considerar sujeitos que detém margem de ação, sem com isso esquecer que
somos sujeitos de um modo e não de outro somente em função do contexto. As relações de
poder que nos interpelam não podem ser esquecidas. Este alerta fica evidente na ressalva de
Sturken e Cartwright:
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 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. (STURKEN e
CARTWRIGHT, 2001, p. 56)

Além de considerar limites para a agência de interpretação, outra crítica vem sendo feita por
Kellner (2001, p. 57) ao que ele chama de fetichismos da resistência e do prazer do público,
em pesquisas ligadas a este campo. Kellner identifica nos estudos de recepção uma tendência
de louvar qualquer leitura não prevista pelos produtores como resistências, “sem fazer
distinção entre tipos e formas de resistência” ou, ainda, elogiar indiscriminadamente qualquer
prazer do público.
Pesquisas filiadas aos Estudos Culturais podem pecar ao adotar posição extremada e acrítica
celebrando recepção de mensagens dos meios de comunicação de massa que promovam
interpretações distintas daquelas desejadas pelos produtores. Em Mirzoeff (1999, p. 11)
encontramos argumentos em sintonia com esta crítica:
(...) estudos culturais que buscam privilegiar a cultura popular possuem uma
estranha falha em torno do visual, levando à situação bizarra de que qualquer
observador de Star Trek pode ser definido como “opositor”, enquanto
qualquer observador de arte é joguete das “classes dominantes”. Tomando
emprestado o termo de Meaghan Morris, é tão banal repudiar todos que
observam arte como celebrar todo consumidor da cultura de massa. Em um
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atalho metodológico, para os Estudos Culturais a “arte” se tornou o outro
opressivo que permite à cultura popular definir-se como popular.

Essas críticas revelam o quanto o caminho aberto pelos estudos de recepção pode confrontarnos com perigos. O populismo pode ser um caminho problemático. Como justificar a
celebração à recepção desviante dos meios de comunicação? Como justificar o desprezo pelo
público receptor de arte? Para muitos este caminho pode ser sedutor.
A importância dos estudos de recepção não deve resultar em posturas extremas. Assim, não
faz sentido o etnocentrismo elitista que se vê como detentor da única forma legítima de
interpretar, que descreve o popular como barbárie ou alienação. Mas, também não faz sentido
embarcar na postura do intelectual populista que celebra cegamente tudo na recepção de
certas classes, desprezando cegamente outros modos de ver como sendo elitistas.
Há, ainda, uma crítica que interessa a este debate. Não é uma crítica ao modo ou a ênfase dos
estudos de recepção, mas, ao foco, quando se torna exclusivo. Segundo esta crítica, os
Estudos Culturais e, talvez, também, algumas pesquisas da Cultura Visual, ao dar demasiada
importância à recepção, perdem dados valiosos dos contextos de produção. Kellner (2001)
denuncia e refere-se a esta situação utilizando a expressão “fetichismo do público”. Para o
este autor:
(...) tem havido uma transferência da ênfase em grande escala do foco no
texto e no contexto de sua produção para a ênfase no público e na recepção,
produzindo, em alguns casos, um novo dogmatismo segundo o qual apenas o
público, ou o leitor, produz significado. (2001, p. 56)

Se esta crítica é válida para os Estudos Culturais, podemos dizer que, devido à proximidade
teórica, também deve ser válida para pesquisadores que trabalham com os Estudos de Cultura
Visual. Ironicamente, o próprio Mirzoeff (1999) poderia ser alvo desta crítica devido à sua
abordagem explícita ao focar apenas o consumidor. Para repensar essa centralidade dogmática
no receptor, como se fosse o único que produz significado, mais uma vez, devemos considerar
a noção de poder atuando nas práticas culturais.
A meu ver, não interessa à Cultura Visual enfatizar posições extremadas como, por exemplo,
a ideia de que a recepção será sempre diferente da intenção do criador ou, que a produção de
sentido só se dá no nível do receptor da obra. Essas relações de sentido devem são complexas
e intrincadas.
O equívoco, frequentemente, consiste em situar esses elementos de maneira estanque, numa
espécie de binarismo, receptores de um lado e produtores de outro. Se receptores são
produtores ativos de significado, os produtores também são receptores, afinal nada se cria do
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nada. Como propôs Stuart Hall (2003b), mesmo considerando as desigualdades na
distribuição do poder de circulação de ideias, imagens ou artefatos, o esquema mais
apropriado é o de um circuito e não de uma seta ou, algum tipo de linearidade.
As práticas de produção de sentido não ocorrem de maneira isolada, no nível do indivíduo ou
da instituição, elas sempre são uma trama social e contextual visto que indivíduo ou
instituição também são resultado do contexto em que estão situados. Não se trata de um tipo
de determinismo, mas, de entender que tanto a “recepção” quanto a “emissão” envolvem
práticas ativas de interpretação que são possíveis somente a partir dos repertórios culturais
sociais que marcam esses indivíduos. Vale ressaltar que o coletivo se faz da ação de
indivíduos, mas, também, que o indivíduo se faz do coletivo, com suas contradições e
complexidades. A produção de sentidos acontece nesse ambiente de interação marcado por
relações de poder, cumplicidade e sedução, mas, também, marcado por negociação, disputa e
resistência.
Creio que sobre o nível da produção, várias perguntas interessam à Cultura Visual. Como a
dimensão cultural de um contexto influencia a produção de imagens/artefatos/experiências
visuais? Por que são produzidos? Por que para serem vistos? Por que de uma forma e não de
outra? É preciso lembrar que se intenções não necessariamente vingam, elas também são fruto
dos contextos e merecem ser discutidas.
Quanto maior for a distância - não só geográfica, mas, também, temporal - entre o contexto
(cultural) original de produção e os novos contextos de recepção, mais inusitados podem vir a
ser os significados ou interpretações. Isso não significa que os receptores estejam
desconectados de (novas) instâncias de produção. Por exemplo, pensemos em um expectador
que, em um museu, observa a máscara de uma tribo da qual não se tem informação. A
máscara está sobre um totem, protegida por uma redoma de vidro, no centro de uma sala
expositivo do museu. Pode ser que o observador analise o artefato apenas pelos seus aspectos
formais, se esta foi a formação que recebeu como apropriada para interpretar objetos em
espaços expositivos de arte. Sua maneira de interpretar a mesma máscara poderia ser outra se
a tivesse conhecido em outro contexto. Nesse sentido, sua interpretação está, portanto,
intrinsecamente relacionada a um ato de ressignificação que ocorre a revelia da intenção do
autor da máscara. Esse passo de ressignificação foi feito pelo museu, sem alterar a
materialidade da máscara que, foi produzida mais uma vez. Mas, façamos uma suposição. Se
essa máscara antes era utilizada em rituais religiosos que ocorriam no escuro e a ninguém era
177

permitido vê-la, podemos imaginar o quanto, agora, ela seria experimentada de modo quase
alienígena. Neste caso, no entanto, a recepção dos profissionais que expuseram a máscara no
museu, é também uma produção e, para analisar com mais riqueza a interpretação feita pelo
expectador, é necessário considerar também a ação do museu.
Pensar a recepção é uma dívida da academia que, durante muito tempo, se interessou e
realizou estudos exclusivamente no nível da produção. Esta prática institucional, sugere que
produtores ou artistas são os donos do significado. Da mesma forma, entretanto, não parece
haver uma justificativa teórica que justifique o foco exclusivo na recepção. A consequência
gera o mesmo equívoco, ou seja, privilegiar alguns outorgando a responsabilidade ou direito
ao significado em detrimento de outros, negando ou omitindo o fato de que aquilo que
criamos também é fruto de nossas interações.
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Capítulo 6
Epistemologia, educação e arte: em busca do
contexto discursivo da Educação da Cultura Visual

Compartilho com Maria Isabel da Cunha (1998, p. 17) o entendimento de que “a concepção
de conhecimento preside a definição da prática pedagógica”. Ela enfatiza que “o ensinar e o
aprender estão alicerçados numa concepção de mundo e de ciência”. Considerar esta
afirmação ajuda a problematizar concepções de educação e de professor que decorrem da(s)
filiação(ões) paradigmática(s). Só é possível pensar as práticas pedagógicas em relação a um
universo discursivo mais amplo. A depender de diferentes concepções de história, sociedade,
de sujeito e o modo de se produzir conhecimento, surgem diferentes concepções de educação.
Espero discutir esta afirmação tendo como objeto o ensino de artes visuais. Como se verá, é
possível perceber ao longo da história do ensino de artes visuais no Brasil mudanças
profundas nas justificativas para a presença das artes visuais na escola. Apesar de já ser um
grande desafio relacionar noções de educação e ensino ao universo da epistemologia, será
produtivo ir além. Para tornar a análise destas mudanças mais acurada será preciso relacionar
o debate epistemológico não apenas às concepções de educação, mas também às concepções
de arte. Ao construir esta trama educação/epistemologia desejo costurar também algumas
conexões com conceitos de arte, desde que esta palavra também experimenta transformações
importantes em meio aos debates epistemológicos. Sublinho que não espero fazer uma
apreciação exaustiva deste tema, meu interesse não é exauri-lo em seus mínimos detalhes.
Desejo apenas contextualizar alguns discursos presentes na história do ensino de artes visuais
no Brasil de modo a ter mais base para interpretar as falas dos professores colaboradores desta
pesquisa.
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Em meio a tal meta, destaco o objetivo de compreender o contexto discursivo no qual se
inscreve a Educação da Cultura Visual, desde que é o campo a partir do qual conecto-me com
o Ensino de Artes Visuais e é o lugar a partir do qual produzo minhas interpretações sobre as
falas dos professores colaboradores desta pesquisa. Desta forma almejo refletir sobre as
contribuições que pode trazer ao ensino de artes visuais em sua fase pós-moderna.
Acima debrucei-me sobre o campo de Estudos da Cultura Visual, contudo, naquele momento
não refleti sobre como este campo insere-se no universo dos Licenciados em Artes Visuais, ou
seja, como é apropriado por professores de Artes Visuais. Neste sentido, resta pensar como
conecta-se ao universo da educação, por um lado, e ao campo da arte, por outro. Confesso
especial interesse em discutir o modo como a Cultura Visual e sua vertente educacional
podem aproximar-se da arte, pois este é um importante foco de confronto entre teóricos e
entre educadores.
Para a escrita deste capítulo parto da reflexão epistemológica construída nos capítulos
anteriores. Consequentemente, a dívida para com Jonathan Crary (2012) será evidente. A
reflexão deste autor revelou modos de conceber a visão e o sujeito observador que marcaram
a história do pensamento ocidental. O foco de Crary recaiu sobre a transformação de uma
noção de visão objetiva, hegemônica especialmente nos séculos XVI, XVII e XVIII, para uma
subjetiva no início do XIX. Parto do trabalho de Crary para analisar mudanças que ocorreram
paralelamente a essa: transformações nas concepções de arte, de educação e de ensino de arte.
Esta ideia é inspirada no artigo de Helene Illeris (2012) Education of Vision: relational
strategies in visual culture em que a autora traça conexões entre esta mudança e a história do
ensino de arte na Escandinávia. Aproveito esta oportunidade não só para adaptar a proposta à
especificidade da história do ensino da arte no Brasil, mas também para levantar uma
contribuição a um ponto que considero omitido pela análise de Illeris. O trabalho desta autora
será importante ainda, pois avança até o contexto que dará origem à Educação da Cultura
Visual, em que a visão é compreendida como construída socialmente.
6.1 CONSEQUÊNCIAS DA VISÃO OBJETIVA
Como defende Jonathan Crary (2012), antes da ascensão da concepção de visão subjetiva no
final do século XVIII e início do XIX, por alguns séculos predominou uma concepção de
visão objetiva. Aqui a visão era concebida como uma ação imparcial, neutra, exercida por um
sujeito (uma alma) que transcende o corpo e o contexto histórico (o meio em que vive) e por
isso seria capaz de descobrir e revelar verdades do mundo externo.
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O modelo da câmara escura, metáfora utilizada para descrever esta visão objetiva, foi
utilizado tanto por empiristas quanto por racionalistas. De Descartes à Locke, a metáfora da
câmara escura estava presente nas concepções de observação dos dois movimentos. Minha
análise da visão objetiva, diferencia-se daquela proposta por Helene Illeris (2012) pois esta
autora não considera a vertente racionalista.
Para descrever as consequências da noção de visão objetiva sobre concepções de arte e de
ensino de arte é preciso relembrar mesmo que rapidamente as diferenças entre racionalismo e
empirismo. Para o empirismo a alma nasce com um caderno em branco, portanto, só a
experiência e a observação, possibilitada pelos sentidos, permitiriam a construção de
conhecimento. Por sua vez, para o racionalismo só a razão poderia ser o fundamento da
construção de conhecimento. Ao falarem de razão referiam-se a ideias perfeitas sobre o
mundo externo que deveriam estar à disposição da alma de forma inata.
Destas propostas sobre como construímos conhecimento desenvolveram-se diferentes
concepções de educação. O racionalismo acabou por promover o inatismo, enquanto o
empirismo resultou em um ambientalismo. O inatismo, de acordo com Teresa Cristina Rego
(1995, p. 86),
baseia-se na crença de que as capacidades básicas de cada ser humano
(personalidade, potencial, valores, comportamentos, formas de pensar e de
conhecer) são inatas, ou seja, já se encontram praticamente prontas no
momento do nascimento ou potencialmente determinadas e na dependência
do amadurecimento para se manifestar.

Como o sucesso ou fracasso do aluno está aqui amplamente condicionado a ter ou não talento,
ou dom, para Rego, o inatismo acaba legitimando uma desresponsabilização da escola em
relação ao desempenho do aluno. Limitando-se a aguardar uma maturação natural das
capacidades inatas, a escola pouco desafia o aluno, pouco o provoca a superar seu
desenvolvimento atual. Rego (1995) defende que assim os professores tendem a subestimar as
capacidades das crianças de se superar ao serem provocadas a refletir e criar.
Em relação ao papel da escola, o ambientalismo, por sua vez, pode levar a caminhos
contraditórios. Tradicionalmente levou a um ambientalismo diretivo/condutivista. Aqui o
papel da escola e do ensino é supervalorizado. Como o aluno é considerado receptáculo vazio,
um caderno em branco, a transmissão de um grande número de informações torna-se
extremamente relevante. Aos alunos, como alerta Rego, cabe exclusivamente a tarefa de uma
passiva “memorização de conteúdos desarticulados” (1995, p. 90). Considerando que os
indivíduos são reflexo de estímulos externos, acredita-se que a escola pode moldar moral e
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intelectualmente os estudantes. A prática de ensino “será centrada no professor, que monta
programas a partir de uma progressão de grau de complexidade da matéria (definidos a partir
de seu referencial)”. Por isso toda conversa entre os alunos é considerada contraproducente
porque tira o foco que deveria estar no professor. Tamanho foco no professor leva a
conteúdos e procedimentos didáticos com pouca ou nenhuma relação com o cotidiano do
aluno e seus interesses.
Empirismo e racionalismo deixaram suas marcas na educação e igualmente na concepção de
arte. O naturalismo da arte renascentista italiana marcado pela lógica objetiva da perspectiva
teve clara relação com a ascensão do empirismo. Caso, por exemplo, de Da Vinci, cujas ideias
são analisadas por Barros (2008, p. 76):
A Ciência para Da Vinci, devia estar fortemente amparada pela observação e
pela experimentação – e ele critica as argumentações científicas idealizadas
e desligadas da experiência sensível com o mesmo vigor com que condena
as demonstrações baseadas em “argumentos de autoridade”. O Cientista,
como o Artista, deveria ser um observador e um experimentador – e os
sentidos deveriam ter um papel fundamental tanto em uma como em outra
destas formas de apreensão da realidade.

É evidente a posição empirista de Da Vinci, não só pela importância que dá aos órgãos dos
sentidos, em especial à visão, como fundamento e caminho de todo conhecimento, mas pela
sua crítica às proposições idealizadas, que ignoram a experiência sensível. De acordo com
Barros (2008, p. 79), a arte era concebida por Da Vinci como uma “ciência da representação
da natureza”, como uma “forma de especular sobre a natureza” e, portanto, seria “literalmente
um caminho de conhecimento”. Da Vinci chega a registrar em seus escritos que “o artista
deve imitar com exatidão a Natureza, e não tentar melhorá-la – pois neste caso ele se tornaria
amaneirado e antinatural” (BARROS, 2008, p. 75).
A forma intrincada com a qual concebia os fazeres artísticos e científicos levaram Leonardo a
discursar sobre a necessidade da arte de ter como valor central a busca pela verdade, ao invés
de intensidade expressiva. Neste sentido, criticava o artista “que punha em primeiro plano a
retórica do colorido, suprimindo ou enfraquecendo as sombras, e que buscava produzir um
efeito de beleza a partir de um avivamento do colorido que não corresponderia a uma
aproximação da realidade natural” (BARROS, 2008, p. 78). Tal concepção de arte como
ciência da representação da natureza pode ser claramente observada no esforço de Da Vinci
para compreender as minúcias do corpo humano.
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Figura 26 – Esboços de Da Vinci sobre a anatomia humana
Fonte: <http://www.amazfacts.com/2014/05/amazing-drawings-by-leonardo-da-vinci.html>
Acesso em: 30/12/2014

Posição bastante diferente, por exemplo, era a defendida pelo crítico e historiador de arte
Johann Joachim Winckelmann, considerado o pai do neoclassicismo. Winckelmann, como Da
Vinci, também advogou a favor do conceito de imitação e da arte como uma busca pela
verdade. Contudo, o sentido da imitação em Winckelmann não foi naturalista ou realista, mas,
platônico. Ele explica sua posição distinguindo a mimese naturalista dos holandeses à mimese
plantonista dos gregos.
A imitação do belo na natureza concerne ou bem a um objeto único ou então
reúne as notas de diversos objetos particulares e faz delas um único todo. O
primeiro processo implica fazer uma cópia semelhante, um retrato; é o
caminho que conduz às formas e figuras dos holandeses. O segundo é o
caminho que leva ao belo universal e suas imagens ideais; esse foi o seguido
pelos gregos. (...) Estas numerosas ocasiões de observar a natureza levaram
os artistas gregos a ir ainda mais longe: começaram a formar certos
conceitos universais – tanto a partir de partes isoladas do corpo, como de
suas proporções de conjunto – que se erguiam acima da própria natureza; o
seu modelo original, ideal, era a natureza espiritual concebida tão só pelo
entendimento. (BORNHEIM, 2010, p. 153)

Para Winckelmann, assim como para Platão e os racionalistas, há um conhecimento
verdadeiro, eterno e universal ao qual só o entendimento/intelecto pode acessar, não sendo
possível confiar nos órgãos dos sentidos. A verdade seria acessada através dessas ideias, não
pela observação da natureza visível. Portanto, para Winckelmann, não faria sentido que o
artista (e ele deu preferência à escultura) tivesse como método de produção de suas obras a
observação da natureza, mesmo naquilo que tivesse de mais belo, como indicava Bernini aos
183

seus pupilos. Para ele, o caminho mais correto não era dedicar-se ao mundo sensível, ao
contrário dever-se-ia observar as obras dos artistas da Grécia clássica, pois, a seu ver, estes
teriam de fato conseguido tornar imanente o transcendente, tornar sensível o mundo
inteligível, criar obras que porque eram verdadeiras em relação ao mundo das ideias eram
belas.
O que interessa, pois, não está simplesmente na cópia, e sim no eidos, na
ideia ou na forma universal. O sentido da imitação não é naturalista ou
realista, mas platônico. (...) Torna-se claro, assim, que quando Winckelmann
prega a imitação da arte grega, não se refere simplesmente a uma cópia, mas
à captação da natureza em seu estado de perfeição, o que só pode ser
conseguido em nível exemplar através dos gregos. Em última análise, não se
trata de imitar a natureza – a isso está confinada a cópia – e sim uma
presença na natureza que a transcende. (BORNHEIM, 2010, p. 153-154)

Winckelmann marcou a história da arte por uma crítica feroz ao Barroco que, segundo ele,
reunia uma dupla corrupção do ideal clássico, alterado por um lado por Roma, mas
especialmente pelo cristianismo. Para Winckelmann, apenas a civilização grega poderia ser
modelo para a verdadeira arte. Ao contrário da opulência e dramaticidade do barroco, estilo
devotado a glorificar o absolutismo e a Igreja, duas instituições amplamente questionadas no
período iluminista, os gregos com sua “nobre simplicidade e calma grandeza” teriam sidos os
únicos a captar da natureza em seu estado de perfeição, os únicos a acessar a verdade, o
eterno, o imutável. Uma das obras que Winckelmann destacou para exemplificar a capacidade
dos gregos foi o Apolo de Belvedere.

Figura 27 – A mimese naturalista holandesa em A Leiteira (1658) de Vermeer
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Leiteira>
Acesso em: 30/12/2014
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Figura 28 - A mimese platônica no Apolo de Belvedere
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Apolo_Belvedere>
Acesso em: 30/12/2014

A orientação às verdades do mundo externo, típica da visão objetiva descrita por Jonathan
Crary (2012), em oposição às condições subjetivas do observador, fica evidente no fato de
que ambos, tanto racionalistas quanto empiristas, prescreviam a mimese como o objetivo da
arte e que, apesar das diferenças, do renascentismo ao neo-clássico, a arte foi amplamente
obcecada pela noção de representação. Se empirismo e racionalismo levam a diferentes
concepções sobre o processo de aprendizagem e sobre concepções de arte, naturalmente é de
se esperar que cada um desses discursos tenha provocado consequências próprias sobre o
ensino de arte.
O ensino da arte no Brasil sofreu influência do neoclassicismo que Winckelmann ajudou a
criar e difundir. Podemos destacar, por exemplo, a importância desta ideologia no projeto do
Liceu de Artes e Ofícios de Bethencourt da Silva em decorrência de ser por meio desta
instituição que os ideais racionalistas de beleza inserem-se na educação da classe pobre. A
distinção entre a escola de belas artes e o liceu de ofícios já evidenciava os usos perversos do
inatismo. Como explica Nascimento (2010), na circunstância em que “os mais talentosos
iriam para a escola de Belas-Artes”, enquanto “os considerados menos talentosos, para a
escola gratuita de desenho” (p. 42), era explícita a noção de que “os alunos das classes
populares eram considerados uma ‘má semente’ para as ‘belas artes’” (p. 39).
O método privilegiado por Lebreton e Bethencourt, assim como Winckelmann, não baseavase na mimese da natureza, mas sim na cópia de modelos. Para Bethencourt, a missão da arte
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“não era a de copiar servilmente a natureza, mas a de transmitir o belo ideal” (p. 53-54).
Nesse sentido, o ensino de desenho era feito através da cópia de estampas baseadas nos
cânones clássicos. Como este ideal era único, não permitia relativismo. Consequentemente
não haveria espaço para docentes que não estivessem vinculados ao neoclássico, nem para
“desenhos ‘espontâneos’ ou grafismos dos alunos, os quais deveriam ser, paulatinamente,
substituídos por desenhos acadêmicos” (p. 60).
Em certa medida é contra estes ideais que, na ocasião dos pareceres de 1882 e 1883, Rui
Barbosa defendeu a necessidade de que as crianças desenhassem a partir da observação da
natureza, nunca a partir de outros desenhos. É clara, nesta proposta, a influência do empirismo
sobre o pensamento de Barbosa. A observação é considerada por todo empirista como
primordial para a produção de conhecimento e, Barbosa, influenciado pela proposta de
Norman Calkins (as Lições de Coisas), defendia que o desenho estimulava um olhar
meticuloso, necessário ao fazer científico.
Essas são as mesmas características destacadas por Helene Illeris (2012) na proposta da
professora norueguesa Anna Holck. Segundo Illeris, Holck em 1913, advogava que o desenho
fosse feito a partir de objetos reais presentes na vida do estudante. O desenho seria um meio
para promover um olhar acurado, em oposição a um cego, entorpecido e indiferente. Desta
forma se ajudaria as crianças a adotar um olhar de pesquisador. Illeris argumenta que a
proposta de Holck e sua concepção de visão se identificam com modelo objetivo da câmara
escura.
Nessa perspectiva, a educação da pessoa que vê e pensa constituiu uma
importante parte na educação do indivíduo moderno autônomo e reflectivo.
A aparente neutra e controlada relação entre sujeito e objeto nos exercícios
de desenhos de Holck contribuiu para a manutenção de um entendimento
comum de como o ser humano obtém conhecimento objetivo sobre o mundo.
A estratégia de visão da câmara escura não permitia emoções ou desejos
subjetivos que desfocassem a percepção e representação objetivas. Ao
contrário, esta estratégia permaneceu inquestionada como a “natural”,
precisamente porque forçava a mente (e a mão) a reproduzir o mundo da
forma como objetivamente é. (ILLERIS, 2012, p. 105)

Contudo, quero argumentar que o empirismo que inspira as Lições de Coisas na proposta de
Rui Barbosa já era um empirismo romântico, portanto, adaptado, mesmo que ligeiramente, a
uma concepção subjetiva de olhar.
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6.2 CONSEQUÊNCIAS DA VISÃO SUBJETIVA
Em que consistiu a noção de visão subjetiva? Esta é uma visão marcada pela subjetividade do
observador, portanto já não é mais uma simples janela transparente que a alma utiliza para
observar o mundo externo. Como destaquei em capítulo anterior, um dos fundadores desta
ideia foi Emmanuel Kant que propôs uma unificação revolucionária dos paradigmas
empiristas e racionalistas. Kant concordou com a proposta empirista de que todo
conhecimento dependia do acesso ao mundo externo possibilitado pelos órgãos dos sentidos.
Contudo, argumentou que os empiristas estavam errados na ideia de que nós teríamos acesso
passivo e direto à realidade em si. Nossa mente não seria passiva na forma como recebe
informações do mundo externo, ao contrário tem uma atividade organizadora. Kant defendeu
que não nascíamos com ideias inatas sobre coisas do mundo externo, assim como defendiam
os racionalistas, contudo, seria inato à mente a existência de princípios organizadores. Sua
conclusão revolucionária foi que não teríamos, portanto, acesso ao mundo em si, o que
vivenciamos é antes um produto de nossa subjetividade.
É de se esperar que, na medida em que a concepção de visão objetiva veio a ser questionada
por esta noção de visão subjetiva – o que se deu tanto através da filosofia romântica quanto
por meio da sua inter-relação com estudos sobre a fisiologia do olhar –, esta transformação
teve reverberações na arte e na educação.
6.2.1 A proteção das disposições naturais e a educação das sensibilidades
Que mudanças ocorreram na noção de educação? É aqui que encontramos um empirismo
adaptado à lógica subjetiva romântica. Neste caso, o empirismo não levará a um
ambientalismo do tipo condutivista, mas a um ambientalismo espontaneista. Como explica
Rego (1995, p. 91):
Esta abordagem [empirismo] pode servir não exclusivamente para justificar
atuações diretivas e autoritárias, mas também como fundamento a práticas
espontaneistas. Podemos identificar estes pressupostos na pedagogia que
valoriza o laissez-faire, a experiência e o contato com os objetos concretos.
Nesta concepção, entende-se que a construção de conhecimento se dá
exclusivamente através das relações que as crianças estabelecem de forma
“espontânea e livre” com os objetivos de seu meio físico. Dessa maneira, um
ambiente rico de estímulos proporcionará desafios e aprendizagens.

O professor deve intervir o mínimo possível para não inibir a curiosidade e a criatividade
intuitiva da criança. Jean-Jacques Rousseau foi um dos principais promotores desta noção
espontaneista de educação. Ele dizia: "Preparai de longe o reinado de sua liberdade [da
criança] e o emprego de suas forças, deixando a seu corpo o hábito natural, pondo-a em
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estado de ser sempre senhora de si mesma e fazendo em tudo sua vontade logo que tenha
uma" (PAIVA, 2007, p. 329). Tal proposta só foi possível porque Rousseau foi um dos
primeiros a defender a ideia de que o homem em estado natural seria bom, “a mais bela obra
de arte da natureza”. Segundo Leopoldi (2002), ele se opôs a Hobbes, para quem os seres
humanos em estado natural seriam pecaminosos e egoístas precisando, portanto, do contrato
social das leis e do controle de governos para não estarem em permanente guerra. Para
Rousseau o homem natural vivendo isoladamente na natureza, independente e autossuficiente
teria tanto um amor por si quanto total empatia pelo sofrimento dos outros. No entanto, este
bom selvagem a medida em que se une a outros seres humanos para através da colaboração
mútua melhor executar suas potencialidades, acaba por vivenciar experiências de repressão e
disputa que corrompem suas disposições naturais. Observa-se que neste quadro a sociedade é
o único caminho para o homem se desenvolver, contudo tende igualmente a ser corruptora.
Por esta razão, para Rousseau instituições sociais, como Estado e família, deveriam estar
orientadas a proteger as disposições naturais da criança para que ela se desenvolvesse
positivamente.
Doutriná-la e controlá-la, como tradicionalmente fazia a educação escolástica, não servia ao
desenvolvimento da criança, mas, ao contrário à degeneração de suas disposições naturais.
Uma educação baseada na transmissão vertical de conhecimento tolheria a liberdade, a
individualidade e a disposição natural à experimentação. Rousseau defendeu que o verdadeiro
conhecimento vem do fazer, da experiência sensual/sensível com o mundo, do corpo com o
mundo, e não apenas do simples pensar, da abstração da teoria. Era preciso uma educação que
fizesse jus à capacidade intuitiva da mente humana de relacionar-se com o meio ao seu redor.
A relação do discurso de Rui Barbosa sobre a educação com o romantismo fica evidente no
foco que dá à intuição, ao instinto científico de experimentação, à preocupação com a
educação integral e à crítica que faz à educação baseada na memorização.
Seguindo a rota discursiva e educacional da época, a reforma escolar
proposta por Rui Barbosa para o contexto brasileira estava fundada na
pretensão de “fazer da intuição a base de todo método, de todo o ensino, de
toda a educação humana”. Ele alegava que era necessário “educar o instinto
de observação, o instinto de criação, o instinto de execução”. Em vez de
ensinar a memorizar lições, como preconizava o ensino mútuo, e a desenhar
a partir de estampas com convenções idealizadora da realidade, Rui
propunha que crianças e jovens, os futuros operários, aprendessem a partir
da observação das coisas. (NASCIMENTO, 2010, p. 66)

Como se percebe na citação acima, na proposta de Rui Barbosa o empirismo levava mais a
um ambientalismo espontaneista do que a um ambientalismo diretivo, condutivista. Para
188

Barbosa era importante que a escola não mais se baseasse na transmissão de conhecimento
por meio de aulas expositivas. Ao contrário da memorização passiva, que mais ensinava as
crianças a se subordinar a uma autoridade do que a produzir conhecimento por si próprias, a
preferência deveria ser por um ambiente rico de estímulos onde a curiosidade natural intuitiva
dela fosse estimulada a favor de sua aprendizagem ativa.
Para Rousseau, assim também como para Rui Barbosa, a educação deveria ser integral, teria
como objetivo a formação de um homem total, não só para o trabalho, mas para a vida. Nesse
sentido, a educação das emoções, da sensibilidade, em grande medida ignorada pela maioria
dos iluministas, entrou para a pauta de preocupações.
A proposta da educação estética de Friedrich Schiller fez parte dessas preocupações. Como os
teóricos iluministas, Schiller também posicionou-se a favor de um desenvolvimento da
humanidade por meio da razão. Para os iluministas este processo libertaria a humanidade da
coerção da natureza, ou seja, dos impulsos sensíveis, de instintos e desejos carnais.
Obedecendo a razão o homem atingiria a liberdade, a autonomia diante dos impulsos carnais.
Contudo, para românticos como Schiller, a noção iluminista de sujeito será demasiadamente
formal e abstrata. Se era limitada uma existência regida pelos impulsos sensíveis, quando se é
apenas “um selvagem acorrentado à natureza”, era igualmente absurdo crer que a humanidade
se realizava exclusivamente como uma “pura subjetividade presa a uma série de princípios
universais e imutáveis”, no mundo formal dos pensamentos (CAMINHA, 2008, p. 109). Para
Schiller a fórmula iluminista peca porque seria impossível e perigoso desprezar a existência
material do ser humano e as emoções que experimenta na vida. Além disso, também
equivoca-se ao ignorar que a maior dádiva humana, a criatividade, para se efetivar precisar ir
além do exercício intelectual. A criatividade é realizada para Schiller quando o homem
exterioriza suas ideias, o seu interior, e ao expressar-se dá forma própria ao mundo exterior.
O impulso sensível precisa ser moderado, convenientemente, pelos limites
do impulso formal, e este necessita ser contido pela presença permanente do
impulso sensível. Enquanto apenas sente, fica oculta, no homem, a sua
pessoa ou a sua existência absoluta. Ao contrário, enquanto apenas pensa,
fica oculto seu estado ou a sua existência no tempo. (CAMINHA, 2008, p.
111)

Schiller justificou a educação estética baseando-se na crença de que seria por meio do
impulso lúdico que se aprimoraria a humanidade, promovendo a harmonia entre os impulsos
sensível e formal. Viver o universo artístico, a contemplação do belo e o fazer artístico,
argumentava Schiller, seria, portanto, a experiência que melhor incluiria o sentir, o ajuizar e o
criar. Segundo Caminha (2008, p. 114), “em vez da razão e dos conceitos universais, é a vida,
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em sua plenitude estética, que ocupa o lugar central das reflexões filosóficas de Schiller”, por
isso, enquanto o homem precisa satisfazer suas necessidades vitais no contato com o mundo,
para o filósofo alemão “a cultura deve se voltar para a maneira como o homem produz a
realização dessas necessidades”.
Cynthia Greve Veiga (2000) realizou um instigante estudo sobre o modo como tal proposta
veio a se fazer presente no Brasil em especial no final do século XIX. Segundo a historiadora,
esta época se caracterizou por um intenso movimento de urbanização e pela preocupação
regada de medo e fascínio das elites em relação às multidões de hábitos “rudes” que tomavam
as cidades. Neste contexto, a educação estética tornou-se uma estratégia privilegiada para
“civilizar” as classes populares e prepará-las para a modernidade. Conforme Veiga,
acreditava-se que para alcançar a civilidade o povo careceria além de uma educação da razão
também uma educação da sensibilidade. Sua sensibilidade precisava ser moldada, adequadas,
aos propósitos dos novos tempos. Descrevendo as afirmações de uma professora de música da
época, de acordo com Veiga (2000, p. 412-413):
Esses ramos do ensino adoçam os costumes, deleitam o espírito, prepara para
a faculdade de observação, além de ser entretenimento que aliviará o
sofrimento e desviará dos vícios. A educação artística prepara o indivíduo
para “(...) distinguir a beleza onde ela se encontra, tem ainda a vantagem de
tornar a pessoa dócil, resignada e compassiva, mediante a concepção mais
elevada da existência, contribuindo, assim, para a sua felicidade.

Aqui a preocupação não estava apenas na produção estética, mas igualmente na recepção, já
que segundo a elite da época tratava-se de uma “gente sem qualquer cultivo” (p. 409). Era
imperativo “reformar o povo”, a “formação de um novo povo”, e na educação, em especial
por meio da arte, se confiava a missão de “regenerar, moralizar, disciplinar e unificar as
diferenças” (p. 405).
Acreditava-se que a educação estética poderia exercer “profunda influência no caráter de uma
raça” (p. 407). Veiga descreve que segundo Fernando de Azevedo, intelectual da época, “a
‘arte culta’ possibilitaria ‘refrescar e retemperar’ a vitalidade do povo”, energizar seu espírito,
já que “exprime suas amarguras e desilusões e, de uma certa forma, realiza-se na criação” (p.
408). A questão da formação do espírito nacional, ou seja do sentimento de identidade
nacional, de comunhão também esteve associada à preocupação com a educação estética. “Os
intelectuais se dedicam à busca de uma identidade coletiva para o país, pois o lamento era o
mesmo – não existe nação porque não existe povo brasileiro” (p. 413).
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Assim, como se vê, a questão da formação da sensibilidade acabou por estar intrinsecamente
envolvida com as principais transformações sociais da modernidade, extrapolando em muito o
supostamente autônomo e desinteressado campo da arte, que é aqui claramente entendido
como um meio para muitos fins políticos: a formação do dócil e produtivo cidadão operário,
livre e autônomo por um lado, mas por outro ordeiro e patriota, sabedor de seu lugar na
coletividade da nação.
O romantismo também tem especial papel na difusão da preocupação com a noção de
identidade nacional e, portanto, com os projetos nacionalistas. Sobre isso Barros, Barreira,
Oliveira e Santos (2013), fazem uma interessante ressalva. Segundo estas autoras tal proposta
desenvolve-se inicialmente associadas à noção de raça. Partindo da proposta de Kant de que
alguns indivíduos eram dotados de um gênio, uma predisposição inata a certos modos de
perceber e agir sobre o mundo, alguns românticos postularam a existência de modos de ser, de
perceber e de agir, inatos a certas populações.
Em parte inspirados também em Kant que era um grande defensor da vida em comunidade,
desde que por meio do grupo o indivíduo fortalecia-se no projeto de tornar-se virtuoso, muitos
românticos deram importância central a este aspecto da vida. É interessante sublinhar que
entre os românticos, dentre os quais destaca-se o próprio Rousseau, a comunidade rural
recebeu maior celebração. Tal foco tornou-se ainda mais central entre os românticos conforme
se decepcionavam com os efeitos fragmentários da modernização. A revolução industrial
levava às cidades abarrotadas populações camponesas habituadas a pequenas comunidades e
ao contato direto com a natureza. Por fim, o nacionalismo tornou-se um meio de celebrar e
fortalecer a união desses indivíduos.
A crítica à concepção iluminista abstrata e universalizante do sujeito humano gerou um foco
tanto na subjetiva individual quanto nas propostas de Johann Gottfried von Herder de que era
preciso considerar igualmente a particularidade cultural de cada nação e de cada época
(SCHILLING, 2003). Herder será um dos principais difusores da ideia de cultura popular e do
folclore como expressão da alma do povo, de seu espírito.
Segundo Baldo (2006), pode-se identificar matizes no trabalho de modernistas brasileiros
como Mario de Andrade que remetem à preocupação romântica com a identidade nacional.
Contudo, segundo a autora, enquanto os primeiros românticos por aqui preocuparam-se em
criar uma imagem heroica da identidade nacional por meio da mitificação de nossa “raça”, os
modernistas terão uma consciência mais politizada e menos sacralizante para este projeto.
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Canclini (2006b) observa no movimento modernista latino americano, em especial no Brasil,
não um simples transplante, mas o desejo de tornar compatível a experiência internacional dos
artistas com os desafios apresentadas pelos seus países nativos. Para ele, o contrário das
vanguardas europeias que se enclausuraram em discussões esteticistas, aqui as vanguardas
foram muito mais engajadas e desejosas de promover transformações sociais. Uma das
preocupações fundamentais foi a ideia difundida de que aqui só seriamos modernos se
fossemos nacionais.
6.2.2 A expressão da subjetividade humana, o olhar inocente e o juízo estético
A mudança da concepção objetiva de visão para uma subjetiva levará a transformações
intensas no campo artístico, no objetivo do artista e na forma de avaliar sua produção. Parte
do objetivo de Jonathan Crary em “Técnicas do observador” é defender que este movimento
epistemológico explica melhor o porquê da crescente subversão do representacionismo nas
vanguardas modernistas a partir da segunda metade do XIX.
Segundo Crary, tradicionalmente os historiadores de arte deram duas respostas para o porquê
da queda do representacionismo na arte. A primeira defendeu sem muita argumentação que o
modernismo surgiu como consequência da genialidade de artistas revolucionários como
Monet. A segunda, argumentou que a abstração foi a alternativa encontrada pela maioria dos
artistas já que no século XIX já não podiam competir com a rapidez e perfeição da imagem
fotográfica. Em oposição a estas respostas (ou para complementá-las), de acordo com Crary, é
importante atentar para o fato de que filosoficamente a expectativa de uma representação
objetiva da realidade já estava sob ataque desde o início do século XIX, antes mesmo da
popularização da fotografia. Se desde Kant já não fazia mais sentido falar em correspondência
entre o que vivenciamos e a realidade do mundo externo, não haveria mais base teórica que
justificasse a busca pelo artista desta correspondência na tela. Ou seja, o ideal de
representação da realidade perde força juntamente com a queda da metáfora da câmara escura
e a ascensão das interrogações sobre a subjetividade que se inicia no romantismo.
Nesse contexto encontramos as críticas de Baudelaire à fotografia (tecnologia à época em
franca expansão). Phillip Dubois (1999, p. 28) explica que,
Nessa oscilação, a atitude de Baudelaire é exemplar: o “novo sol” adorado
pela multidão idólatra é com certeza a luz que entra na caixa escura, imprime
a imagem, sem que o fotógrafo tenha algo a ver com isso: ele contenta-se em
assistir à cena, não passa do assistente da máquina. Uma parte da criação –
sua parte essencial, constitutiva – escapou-lhe. Todo o século XIX, na esteira
do romantismo, é trabalhado desse modo pelas reações dos artistas contra o
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domínio crescente da indústria técnica na arte, contra o afastamento da
criação e do criador, contra a fixação no “sinistro visível” em detrimento das
“realidades interiores” e das “riquezas do imaginário”, e isso justamente no
momento em que a perfeição imitativa aumentou e objetivou-se.

Tais críticas refletiam a crescente negação à imagem, aqui entendida como representação de
uma realidade externa. Aqui a pintura é “libertada do concreto, do real, do utilitário e do
social” (DUBOIS, 1999, p. 31) em nome da subjetividade, da imaginação, da alma do artista.
A imagem, fosse fotografia ou representação realistas, não mais poderia se confundir com a
arte, seria um mero instrumento utilitário da ciência ou da indústria. Como descreve Wolff
(2005), se com o renascimento floresceram as imagens artísticas, no século XIX, para muitos,
a arte divorcia-se da imagem.
Já no romantismo a visão dava sinais de não reivindicar objetividade, a verdade sobre o
mundo externo. Por isso podemos encontrar neste movimento experiências que se
intensificarão em movimentos que o seguem. Um exemplo é a antecipação do debate
impressionista de Claude Monet na obra do romântico W. Turner.

Figura 29 – Impressão nascer do sol (1873) de Claude Monet
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Impress%C3%A3o,_nascer_do_sol
Acesso em: 10/01/2015
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Figura 30 - Chuva, Vapor e Velocidade (1843) de W. Turner. Fonte:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rain,_Steam_and_Speed_%E2%80%93_The_Great_Western_Railway
Acesso em: 10/01/2015

Filosofia e ciência estavam estudando o sujeito, demonstrando como sua relação com o
mundo externo não é transparente, mas opaca, marcada por sua condição subjetiva. Logo, ao
abdicarem do realismo e optarem pela crescente abstração, os artistas também tiravam o foco
do representado e traziam este foco para a tela em si, agora não como cópia de algo, mas
como expressão da própria subjetividade (psicológica-fisiológica) do artista. A ideia de
expressão neste sentido ganha contornos distintos de outrora.
Para os renascentistas, e também para os neoclássicos, a palavra “expressão”
corresponderia a traços e atitudes corporais que o artista traduziria para o
espectador através de suas pinturas e esculturas. Para os românticos, esta
palavra adquire novos sentidos: o que o artista deveria expressar eram os
seus próprios sentimentos. Através da obra, o espectador conseguiria se
sintonizar com os sentimentos do artista. Estas ideias são bastante novas no
sentido de que combinam “expressão” e “sentimento” em uma concepção
inédita da Arte. (BARROS, 2009, p. 173)

Também a preocupação com a expressão da subjetividade do artista potencializou a
importância dada pelo campo à originalidade das obras. É evidente que ao passo que este
movimento esteve associado à dissolução das amarras acadêmicas por um lado, também
envolveu o pressuposto de que o artista era dotado de liberdade e autenticidade por outro.
Segundo José D’Assunção Barros (2009, p. 172), “as antigas ideias neoclássicas que
associavam Arte e Imitação encontram a partir daí um ponto onde podem ser radicalmente
confrontadas”, agora “as belas-artes só seriam possíveis como produto do gênio e a sua
propriedade fundamental deveria ser precisamente a ‘originalidade’”.
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Na teoria de Kant alguns artistas eram dotados de um gênio, uma forma especial de processar
as impressões sensíveis, qualidade inata de sua mente. Como sugere Tierry de Duve (2003),
este dom natural, esta aptidão mental inata, que inicialmente fora descrito pela palavra talento,
um potencial próprio a poucos, com o modernismo será aos poucos identificado pela palavra
criatividade e descrito não como um dom, mas como um potencial compartilhado por todos.
A diferença entre talento e criatividade é o fato de o primeiro ser distribuído
parcialmente, e o segundo universalmente. Na passagem de um universo ao
outro, existe, é claro, uma completa reversão de ideologias, e não é difícil
ver, historicamente, que o progresso da ideologia da criatividade caminhou
lado a lado com a idéia da democracia e do igualitarismo. O uso da palavra
criatividade nesse sentido elevado é relativamente recente, mas suas origens
já estavam presentes na noção romântica do gênio. A criatividade
desenvolveu-se a partir de uma convicção utópica resumida num slogan
regularmente repetido pela história da modernidade, de Rimbaud a Beuys:
todo mundo é artista. É claro que isso sempre significa: todo mundo é um
artista em potencial. (DUVE, 2003, p. 94)

Estas mudanças na transformação do paradigma da visão objetiva para o de uma visão
subjetiva – o foco na expressão da subjetividade, a concepção de um sujeito livre e autêntico,
dotado não apenas da faculdade da razão, mas de sensibilidade e a ascensão do valor social da
originalidade e da crença da criatividade como uma potência latente em todos – serão
fundamentais para a valorização modernista da infância. Refiro-me a frases como estas
destacadas por Ângela Grando (2013, p. 1813): uma de Picasso em que disse “quando eu
tinha 15 anos sabia desenhar como Rafael, mas precisei de uma vida inteira para aprender a
desenhar como as crianças” e uma de Paul Klee em que afirmou “não esqueçamos que a arte
tem suas origens como podemos observar nos museus etnográficos ou na nossa casa no
quarto infantil”.
Cabe a observação de que esta valorização do desenho infantil foi antes uma consequência da
celebração primeira do “olhar inocente”. Como afirmava em 1850 o notório crítico de arte
inglês John Ruskin:
Todo o poder técnico de pintar dependerá de recuperarmos aquilo que pode
ser chamado a inocência do olho, ou seja, recuperarmos uma espécie de
percepção infantil dessas manchas lisas de cor, meramente como tais, sem
consciência do que significam, como um cego as veria se subitamente lhe
fosse restituída a visão. (apud CRARY, 2012, p. 95-96)

Essa visão, esta “percepção pura” em que veríamos as “manchas lisas de cor, meramente
como tal, sem consciência do que significam”, descrita por Ruskin e, segundo Jonathan Crary
(2012, p. 96-97), também por Monet, Cézanne e outros artistas no modernismo, para se
efetivar demandava algumas condições: “excluir ou suspender, cada vez mais, aquilo que
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obstruiria seu funcionamento: a linguagem, a memória histórica e a sexualidade”. O desejo
por reviver a experiência deste olhar próprio às crianças relacionava-se ideologicamente com
a ânsia romântica por autenticidade, o que exigia a liberdade tanto em relação à natureza
instintiva do corpo, seus impulsos, quanto em relação à disciplina mecânica da sociedade
industrial. As crianças como símbolo da pureza pré-puberdade pareceram privilegiadas, pois
representavam “a humanidade” que não havia sido ainda massificada pela sociedade
industrial, ainda não haviam sido disciplinadas e moldadas para um olhar mecânico e
repetitivo. Sua criatividade natural ainda estava imaculada, supunham.
Uma das principais contribuições modernistas para o ensino das artes será a prática da livre
expressão. Na Escandinávia, como descreve Illeris (2012), esta proposta foi bastante
difundida pelo trabalho de Viktor Loewenfeld – que segundo Ana Mae Barbosa (2003)
tornou-se também “uma espécie de bíblia dos arte-educadores de vanguarda” brasileiros.
Loewenfeld defendia que considerando a natureza psicológica das crianças promove-se um
conflito ao forçá-las a produzir representações da realidade. O professor não deveria interferir
na expressão natural da criança, pois ao fazê-lo tolhe sua liberdade, leva-a a seguir modelos e
assim retira desta sua flexibilidade, ou seja, corrompe a criatividade com a qual naturalmente
enfrentaria situações novas. É evidente a influência de Rousseau aqui.
Com esta orientação, no Brasil se destacou o nome da professora e artista expressionista Anita
Malfatti. Ela foi enfática sobre a necessidade de preservar a imaginação e a criatividade
natural intuitiva das crianças, contra o efeito repressor e corruptor da tradição acadêmica e da
crítica desmedida de professores ao trabalho dos alunos. Para Malfatti, esse cuidado seria
importante, pois “o receio da crítica, dentro de pouco tempo, paralisa toda a iniciativa”, logo
caberia ao professor “nunca contrariá-la na sua inclinação, porém deixá-la manifestar o seu
sentimento livremente” (NASCIMENTO, 2010, p. 89). A orientação expressionista de
Malfatti se destaca em sua prática, apesar de utilizar, como Rui Barbosa, o desenho de
observação.
Apesar de o plano de ensino de desenho formulado por Anita Malfatti
preservar orientações pautadas no desenho de observação de objetos e no
desenho do natural, sua atitude frente à produção dos alunos era diferente
das que tinham sido preconizadas até aquele momento. A fidelidade
representacional com o modelo externo não era o objetivo principal do seu
trabalho educacional, pois era, apenas, uma etapa para a exteriorização do
sentimento e da imaginação. (NASCIMENTO, 2010, p. 92)

Como Anita Malfatti, muitos vão buscar esse estado original de pureza na infância, entretanto,
outros recorrerão ao popular, ao selvagem, até mesmo aos loucos. Repentinamente justo
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naqueles que o iluminismo considerou como bárbaros que precisavam ser civilizados, os
descendentes das ideologias românticas buscaram salvaguardar os resquícios de uma suposta
essência humana primordial: os impulsos lúdicos, a imaginação, a criatividade.
Por fim, gostaria também de salientar o modo como o pensamento do crítico de arte
americano Clement Greenberg, principal defensor do expressionismo abstrato, sobre como se
dá a experiência estética e o julgamento estético, conecta-se a estes discursos celebratórios de
uma suposta essência humana primordial.
O debate de Greenberg sobre a existência do julgamento estético lembra o argumento de Kant
sobre a existência de Deus. Para o filósofo alemão, a reflexão racional não poderia nunca
provar a existência de Deus desde que não seria possível observá-lo. No entanto, defendeu
que era razoável postular a existência de Deus desde que intuitivamente nós seres humanos
somos levados a pensar sobre a causa de toda a existência, e assim naturalmente (não por
escolha) pensamos em Deus. Sendo esta a intuição natural de todos, deveria, portanto, ser
levada a sério.
Greenberg percorre caminho semelhante. Para o crítico americano, o juízo estético ou os
vereditos de gosto não são passiveis de demonstração, não há para ele como identificar as
propriedades do que faz a qualidade da “arte superior”42. Caso isso fosse verdade poder-se-ia
indicar o que o artista deve fazer, todavia, para Greenberg, isto nunca foi possível para um
crítico. Ainda assim, seria factível comprovar a objetividade da existência do juízo estético
por meio da constatação de um consenso sobre o que vem a ser arte superior, “uma espécie de
acordo geral entre a humanidade culta”, entre aquelas pessoas “suficientemente atentas,
suficientemente concentradas” (PASSOS, 2013, p. 47). O fato seria que, ao longo dos tempos,
por intuição essa “humanidade culta” irrefletidamente, naturalmente, concorda.
Não sou obrigado a aceitar a definição kantiana do conhecimento para
perceber que a essência do que ele diz a respeito do papel da atividade
cognitiva na experiência estética fica confirmada pela minha própria
experiência. Tal como o sinto, tal como o percebo em mim mesmo, o afeto,
ou o prazer da arte (quando ela propicia prazer), consiste em uma sensação
de cognitividade exaltada – exaltada por transcender o conhecimento
enquanto tal. (...) Eu sei, embora não tenha algo específico para saber.
(PASSOS, 2013, p. 52)

42

Alguns teóricos ligados ao debate sobre as bases fisiológicas da percepção visual defenderão que é possível
algumas das propriedades dos objetos de arte. Baseando-se na psicologia Gestalt, Rudolf Arnheim será um
destes.
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Assim ele reforça sua aliança com Kant ao tratar desta atividade cognitiva envolvida na
experiência estética. Greenberg aproximando-se da proposta de Kant de que nossa mente teria
de forma inata princípios organizadores dos estímulos externos. A experiência estética em
Kant como em Greenberg é subjetiva no sentido de que faz referência não às obras em si, mas
aos efeitos psicológicos destes princípios organizadores intuitivos. Porém, é preciso sublinhar
que isso não significa para Greenberg que o gosto seja pessoal, pois para ele esta atividade
cognitiva é inata à humanidade.
Greenberg diz que o juízo estético acontece “quando se faz o ligeiro esforço
de centrar atenção no que se tem diante de si, então se gosta ou não se gosta
(...) não decidimos se vamos gostar ou deixar de gostar... Não temos poder
de decisão”, pois a experiência estética não tem relação com a lógica e sim
com intuição. Não se pode negar que existem fatores externos, não estéticos,
que estão em jogo quando da experiência estética, mas é preciso ignorá-los,
“trata-se então de trabalhar sobre si, e não é tão difícil assim”. (PASSOS,
2013, p. 57)

Para Greenberg a questão da liberdade não foi tão importante quanto foi para Kant. Com esta
citação fica claro que para Greenberg a experiência estética é da ordem da intuição, de uma
tendência inata à humanidade como um todo, nada tem a ver com a história pessoal do sujeito,
portanto. É conveniente perceber que ele chega a apelar inclusive a que os espectadores
busquem esta objetividade em seus julgamentos estéticos, objetividade permitida
exclusivamente através da intuição. Para tanto, seria necessário um distanciamento ou uma
suspensão de valores não estéticos como as razões religiosas, políticas, nacionalistas e morais.
“Quanto mais impessoal, mais objetivo o juízo, quando o indivíduo ‘fica mais próximo de ser
um representante da humanidade’”. Para ele o mesmo vale para o artista. “Também o artista
deve buscar a objetividade, pois mesmo partindo de suas particularidades o artista será bemsucedido quando conseguir apartar-se de seu Eu privado, superando-o e transcendendo-o,
assim como o faz um ‘amante bem-sucedido da arte’” (PASSOS, 2013, p. 55).
Pode-se concluir que ao falar de subjetividade todos estes teóricos do romantismo ou os que
os repercutiram no modernismo estavam falando sobre uma série de características que
definiram como naturais e universais do ser humano (ou de um grupo ou de alguns
indivíduos), em outras palavras aquilo que é intuitivo. Muitas coisas serão destacadas como
intuitivas. Rousseau e Rui Barbosa sublinharam a curiosidade da criança como intuitiva. Toda
criança seria naturalmente questionadora. Schiller e Malfatti apontaram para a auto-expressão
como um desejo intuitivo e assim todo ser humano só se realiza quando pode expressar sua
identidade no meio livremente. Para eles também a criatividade seria uma potência inata a
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todos. Greenberg ressaltará o julgamento estético como intuitivo, ou seja, todos teríamos a
tendência a concordar que algumas obras artísticas são superioras e outras inferiores.
Porém, é importante fazer algumas ressalvas. Em primeiro lugar, nem todos falaram apenas
daquilo que seria intuitivo à espécie como um todo. Alguns, como Herder, trataram daquilo
que seria intuitivo para grupos específicos, a população de uma nação, características que
formam a identidade de um povo. O próprio Kant defendeu a existência de alguns poucos
seres humanos especiais, os artistas, que teriam um gênio para a aguçada sensibilidade
estética. Em segundo lugar, nem tudo que era inato foi defendido e aqui os impulsos sexuais
foram um dos principais alvos de críticas.
Por fim, cabe pôr em relevo que este foco naquilo que nos sujeitos seria intuitivo, natural,
implicou, sobretudo, em um receio em relação aos aprendizados que construímos ao longo da
vida, com a exceção daquilo que era considerado como aprendizado civilizador (que para eles
não era mais do que defender e estimular disposições naturais). Noções como a de olhar
inocente, a percepção pura de Ruskin e Schopenhauer, ou como a de juízo estético de
Greenberg, foram claras ao requisitarem que tudo o que não fosse inato, fosse evitado. Nesse
processo, a memória histórica dos indivíduos deveria ser suspendida. Podemos perceber esse
receio também no debate sobre cultura assim como o defendeu Herder, aqui mudança nas
crenças e comportamentos de um povo eram compreendidos, como vimos no capítulo sobre
cultura especialmente através dos folcloristas, como corrupções de sua essência, de sua alma.
6.3 CONSEQUÊNCIAS DA VISÃO SÓCIO HISTÓRICA
A crítica à noção romântica e moderna de olhar subjetivo se dará no questionamento à
insistência destes autores em pensar os indivíduos em um estado prévio às mudanças pelas
quais passamos com as diferentes experiências de vida que temos. Contra as conclusões de
Rousseau sobre o ser humano em estado natural, Leopoldi (2002, p. 169) lembra que ao
contrário do que aquele autor descrevia, “a antropologia já demonstrou que o homem nunca
nasce livre; nasce já como ser social, inapelavelmente enredado nas teias da sua cultura e da
sua sociedade com todas as consequências que isso implica”. Quais serão então as
consequências sobre a educação, sobre a arte e sobre o ensino de arte de uma noção de sujeito,
agora compreendido como necessariamente socialmente construído? Quais as consequências
de considerarmos a visão como sócio-histórica?
Duas perspectivas contribuíram com essa guinada rumo a uma concepção sócio-histórica do
sujeito e fizeram-se presentes tanto no universo da educação, quanto da arte. A primeira
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frequentemente denominada crítica, de vertente marxista, a segunda mais próxima do debate
pós-estruturalista. Como descrevi no primeiro capítulo, pós-estruturalismo e marxismo
apontam para uma visão interacionista de sujeito que destaca o modo como sujeito,
conhecimento e sociedade se constituem em meio a relações de poder. Resguardada a
importância desta confluência, também descrevi que pós-estruturalismo e marxismo seguem
suposições bastante distintas sobre poder, história, diferença, política e vários outros temas.
Por esta razão, terão influências distintas sobre concepções de educação, arte e ensino de arte.
6.3.1 A visão crítica e a crítica a esta visão
Materialismo histórico dialético e a educação: Vygotsky e Paulo Freire
Quero iniciar este debate observando como o marxismo encontra a educação. Vygotsky e
Paulo Freire, ambos ligados ao materialismo histórico dialético, produziram importantes e
indispensáveis debates sobre as consequências para a educação de pensarmos os sujeitos
como necessariamente sócio histórico. Segundo Rego (1995, p. 93), na perspectiva de
Vygotsky, “a premissa é de que o homem constitui-se como tal através de suas interações
sociais, portanto, é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações
produzidas em determinada cultura”, ou seja, se constitui nas trocas, na interação entre si e o
meio (físico e social). Sendo assim, em seu posicionamento foi bastante crítico às correntes
inatistas e ambientalistas que antagonizavam e dividiam a pesquisa em psicologia.
Ele questionou o ambientalismo desde que “o indivíduo não é resultado de um determinismo
cultural, ou seja, não é um receptáculo vazio, um ser passivo” (p. 94). Tal análise seria
incongruente, pois, os sujeitos não simplesmente são afetados, são interpretes ativos de sua
interação com o mundo. Neste sentido, lembra que, além de agir sobre o mundo, também
revisam e renovam as culturas. Vygotsky criticou também a corrente inatista na sua postura de
prescrever não só “características comportamentais universais do ser humano”, quanto
também quais as faixas-etárias em que naturalmente deveriam se manifestar (p. 93). Para
Vygotsky, o único fenômeno universal seria a plasticidade do cérebro, e assim, desde que
sujeitos se desenvolvem na interação com o meio e esses meios podem ser bastante distintos,
a psicologia não teria poder de especular sobre supostos comportamentos universais.
Contra o ambientalismo na educação, enquanto Vygotsky questionou o que chamou de Escola
Velha, Freire denunciou as limitações da Educação Bancária, aquela que se baseia na
transmissão vertical de conhecimentos deslocados da vida do aluno e que entende educação
como sinônimo de decorar, memorizar conhecimento produzido por outro. Em oposição à
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postura inatista, para Freire foi importante destacar que nós não somos seres acabados, desde
que esta consciência acarretaria na esperança de através da educação transformarmos para
melhor a nós e ao mundo.
Partindo de pressupostos sócio-históricos é importante perceber o quanto a proposta
educacional de Vygotsky e Paulo Freire diferencia-se da de Rousseau. Uma das principais
divergências encontra-se no fato de que Rousseau percebia a vida em sociedade como
potencialmente corruptora das disposições naturais da criança, enquanto Vygotsky entende
que a criança só pode desenvolver-se de uma forma e não de outra a partir da interação com o
seu meio, não só físico, a natureza, mas principalmente social. Assim, ao contrário da teoria
de Rousseau, marcadamente individualista, a proposta de Vygotsky foca no grupo. Tanto o
psicólogo russo quanto Paulo Freire focaram no diálogo, na cooperação e na troca de
informações, experiências sociais que o professor deve buscar promover. É neste sentido que,
Elydio dos Santos Neto (2009, p. 34), baseando-se na pedagogia de Paulo Freire, afirma que
“ninguém se educa sozinho e sim em comunhão, e o diálogo é a forma que nós, seres
humanos, historicamente, criamos para comunicar o mundo e assim modificá-lo; é, portanto,
um ato de criação e recriação”.
O espontaneismo defendido por Rousseau não satisfará Vygotsky ou Freire. Rego descreve
que desde o ponto de vista de Vygotsky, como o espontaneismo acredita que “o mero contato
ou experiência com os objetos é sinônimo de aprendizagem”, em grande medida o professor
se desautoriza. Se seguisse esta estratégia, caberia a ele exclusivamente prover ao aluno um
ambiente rico em estímulos (que para Rousseau seria em princípio a vida rural). Ao contrário,
para Vygotsky a escola por meio dos professores tem papel importante na aprendizagem
(apesar de não ser o único lugar de aprendizagem), na medida em que provoca a criança a ir
além do que já sabe. Além disso, tem como papel “ensinar o aluno a pensar, ensinar formas de
acesso e apropriação do conhecimento elaborado, de modo que ele possa praticá-las
autonomamente ao longo da vida” (REGO, 1995, p. 108).
Ainda mais do que Vygotsky, Freire foi bastante enfático na defesa de uma escola pautada na
difusão de um pensamento crítico. Para Paulo Freire, a principal função da escola será tornar
os alunos conscientes ou capazes de desvelar a influência da ideologia burguesa sobre suas
vidas e subjetividades. Ao passo em que vislumbram que tal ideologia não representa seus
interesses reais, a educação promoveria emancipação, libertação. Tal educação não preocupase em soar neutra, assume seu engajamento politico contra a ideologia burguesa.
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A Educação popular, nessa ótica, visa transformar o sujeito em agente
político. Político no sentido de ser participante ativo na transformação do
mundo e da sua história, construir seres autônomos e capazes na
responsabilidade singular de uma organização coletiva em prol de um
projeto de sociedade, que tenha como eixo central o ser humano. Ou seja,
tendo como instrumento a educação, trata-se, portanto, de recuperar a
humanidade que foi roubada e negada aos sujeitos. (MACIEL, 2011, p. 339)

Não há como negar a presença do humanismo na proposta de Freire, uma certa semelhança
com as propostas românticas. Como observa Maciel, Freire “constitui um projeto educativo
que resgata a concepção mais universal de educação, isto é, a educação como formação
humana, qual seja, formação do sujeito em suas múltiplas potencialidades na busca de um
sujeito integral” (2011, p. 340). Há aí também uma concepção de humanização que se opõe a
uma de desumanização, a especificidade neste caso é a concepção de história de Hegel com
sua crença no progresso somada à centralidade da luta de classes que só será inserida por
meio da leitura de Marx.
Cabe ainda ressaltar que tanto para Freire como para Vygotsky, o professor para ser um bom
educador precisa necessariamente conhecer seus alunos.
Mas para que ele possa intervir e planejar estratégias que permitam avanços,
reestruturações e ampliação do conhecimento já estabelecido pelo grupo de
alunos, é necessário que conheça o nível efetivo das crianças, ou melhor, as
suas descobertas, hipóteses, informações, crenças, opiniões, enfim, suas
“teorias” acerca do mundo circundante. Este deve ser considerado o “ponto
de partida”. Para tanto, é preciso que, no cotidiano, o professor estabeleça
uma relação de diálogo com as crianças e que crie situações em que elas
possam expressar aquilo que já sabem. Enfim, é necessário que o professor
se disponha a ouvir e notar as manifestações infantis. (REGO, 1995, p. 116)

Vygotsky é crítico da educação verborrágica porque entende que esta abordagem considera as
crianças vazias e o processo de aprendizagem como uma recepção passiva. Compreender o
repertório das crianças é uma maneira de aproximar-se dos conhecimentos a partir dos quais
elas interpretam novas experiências e agem sobre o mundo. Neste sentido, Freire defende a
importância de considerar os saberes populares, “de se construir uma educação a partir do
conhecimento do povo e com o povo provocando uma leitura da realidade na ótica do
oprimido” (MACIEL, 2011, p. 328). A seu ver somente uma educação criada como o povo,
em oposição a uma criada para o povo, poderia ser “direcionada ao atendimento das
necessidades e dos reais interesses das camadas populares” (MACIEL, 2011, p. 336).
Preocupações compartilhadas com a Educação da Cultura Visual
Refletir sobre tais referenciais ajuda a pensar alguns dos insights de trabalhos que Kevin M.
Tavin (2008) chamou de antecedentes críticos da Cultura Visual na arte educação nos Estados
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Unidos, mesmo que por ventura estes não sejam necessariamente alinhados à epistemologia
marxista. Tavin comenta sobre o trabalho de cinco educadores (Vicent Lanier, June King
McFee, Laura Chapman e Brant e Marjory Wilson) que desde a década de 50 já promoviam
experiências próximas às da Educação da Cultura Visual.
Em primeiro lugar, podemos perceber como uma preocupação geral destes autores o desejo de
acessar o cotidiano das crianças para além do muro das escolas. “Romper com a estabilidade
confortável de ignorar a cultura popular nas aulas de artes” uniu a todos eles (p. 12). Lanier,
por exemplo, criticou o fato de que na sua época os professores raramente enfrentam a “arte
popular”, e agiam “como se esse fato desagradável não devesse ser mencionado, como se a
falta de reconhecimento pudesse de algum modo apagar sua existência” (p. 12). Incluir tais
conteúdos, para Lanier, significaria optar por aquilo que era relevante para as crianças em
oposição à postura comum de imposição de padrões de gosto.
Assim como Lanier, também Chapman, como descreve Tavin, preocupou-se com um ensino
de arte que considerasse seu papel social como promotor de consciências críticas, uma
educação para a revolução social. Chapman lamentava-se, por isso, da distância que a arte
para professores tinha em relação à vida. “Devemos estar dispostos a conversar com elas
sobre a vida, não apenas sobre a arte” (p. 15). Para ela, os conceitos sobre arte
disponibilizados na formação de professores eram insuficientes para entenderem a cultura
visual das crianças.
Ao pensar o psiquismo humano como sendo formado na relação com o meio, estes
antecessores da Educação da Cultura Visual, confrontaram-se com a ideia romântica de
desenvolvimento humano, noção de que haveria uma natureza humana pura a ser protegida e
que impregna e justificava a prática da livre expressão.
Através de suas descobertas, eles [Brant e Marjory Wilson] estavam criando
teorias de desenvolvimento da arte infantil mais complexas, contextuais,
históricas e influenciadas culturalmente – inclusive compreendendo a
influencia da cultura popular, Wilson e Wilson afirmaram, “Nós esperamos
de uma vez por todas, ter acabado com a idéia de que crianças pequenas são
graficamente virgens” (1982, p.31). (TAVIN, 2008, p. 18).

Como salientado acima, autores marxistas como Vygotsky e Freire destacaram a necessidade
de uma educação crítica que partisse do repertório dos alunos porque eles nunca são vazios.
Todos estes pontos são fundamentais para a Educação da Cultura Visual: a) a importância de
partir do cotidiano visual dos alunos, em vez de optar pela transmissão disciplinar de
conteúdos pré-estabelecidos sem considerar seus interesses; b) a necessidade de refletir
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criticamente sobre tal cotidiano visual e c) a compreensão de que os alunos não são sujeitos
vazios, mas formam-se em experiências de vida que vão além dos muros da escola. Contudo,
mesmo que a abordagem marxista tenha preocupações compartilhadas pela Educação da
Cultura Visual, Helene Illeris (2012) propõe que uma observação mais atenta revela além das
importantes semelhanças também caminhos ligeiramente distintos.
A visão crítica
De acordo com Helene Illeris (2012), na década de 70, especificamente no contexto do ensino
de arte da Suécia, alguns educadores ligados ao marxismo começaram a defender que tanto a
lição de objetos quanto a livre expressão deveriam ser substituídas por estratégias que
provessem um repertório crítico em relação a imagens produzidas em massa. Contra os
desenhos de observação de objetos do cotidiano argumentaram que aquilo que as crianças
viam no dia a dia não era objetos inocentes “mas imagens comerciais violentas produzidas por
companhias globais da sociedade capitalista”. Contra a livre expressão, alertavam que o que
havia nas mentes das crianças não era “algum tipo de imaginário fascinante produzido por
suas habilidades cognitivas imaturas” e sim “visões alienadas, pervertidas, e desejos
manipulados por impressões visuais poderosas que colonizam seus mais íntimos sentimentos”
(ILLERIS, 2012, p. 109).
A postura destes educadores não baseia-se nem na noção de visão objetiva nem subjetiva, a
concepção mestra aqui é a da visão crítica. Neste caso, as crianças deveriam ser educadas para
um olhar de suspeita. Perguntas como “quem produziu essa imagem?”, “por que foi
produzida?”, “qual é sua mensagem?” e “essa mensagem está de acordo com meus interesses
sociais ou não?” deveriam mediar nossa relação com tais imagens. O projeto da visão crítica
espelha a busca marxista pela superação da alienação e a promoção da revolução.
Para Illeris (2012, p. 110), apesar da semelhança esta abordagem marxista, não se iguala à
postura da Educação da Cultura Visual assim como ela a exerce.
A estratégia crítica de visão na arte educação tem muitos pontos em comum
com ambas abordagens dos estudos de cultura visual, epistemológica e
experimentalista. É uma estratégia que pensa a visão como de alguma forma
socialmente construída, é uma estratégia que pergunta questões críticas sobre
a experiência visual em relação a questões de poder e é uma estratégia que
tenta experimentar com a construção de experiências visuais alternativas
produzindo formas alternativas de comunicação visual. A principal diferença
entre as estratégias analíticas dos estudos de cultura visual e aquelas da arte
educação crítica é que esta última não escapa de uma ontologia modernista:
que por trás de toda a influência artificial e de construções da sociedade
capitalista reside algum tipo de reino de autenticidade natural – algum lugar
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onde a visão não é construída, mas imediata, um mundo onde incursões
críticas serão dispensáveis porque tudo aparentará exatamente como é de
acordo com o que se imagina ser o interesse humano essencial.

Apesar de contribuir com o questionamento da hegemonia da livre-expressão no ensino de
arte, a abordagem marxista não estaria em perfeita sintonia com as revisões epistemológicas
próprias ao pós-modernismo, ainda teria forte ranço modernista desde que alimenta-se da
distinção visão alienada versus visão consciente. O problema aconteceria, pois ao pensar
exclusivamente por meio desta dicotomia maniqueísta não daria espaço para a diferença.
Desconstruindo a crítica
Trata-se de uma sutil mas importante contenda que pode ser encontrada nos debates dos
Estudos Culturais ligados à educação. Como argumentei anteriormente, pesquisas associadas
aos Estudos Culturais puderam, em decorrência da pluralidade de suas heranças, promover
concepções diversificadas de educação, algumas mais ligadas à tradição crítica, outras
ousando alternativas que poderiam ser descritas como pós-criticas.
Ao confrontar as concepções pedagógicas de Henry Giroux e de Elisabeth Ellsworth,
Contreras (2002) aponta o nó que determina o conflito. Giroux, como descreve Peter McLaren
(1997), se insere nos Estudos Culturais a partir de uma perspectiva crítica baseada
principalmente em um marxismo gramsciniano, mas, também, em Paulo Freire e, ainda, na
Escola de Frankfurt. Para Giroux a educação devota-se à emancipação do aluno e parte do
esforço de um professor entendido como um intelectual orgânico. Em sua proposta “os
docentes são encarados como ‘intelectuais transformadores’, já que não se trata só de um
compromisso com a transmissão de um saber crítico, mas com a própria transformação social,
por meio da capacitação para pensar e agir criticamente” (CONTRERAS, 2002, p. 159).
Contreras (2002) debate sobre o sentido de educação crítica conforme concebido por Giroux.
A educação crítica nestes termos não seria um projeto fechado porque que se elabora na
medida em que é posto em prática, na relação não só com o universo escolar, mas com a
comunidade na qual a escola se encontra e com os movimentos sociais organizados que a
rodeiam. Só nesta interação seria possível o desenvolvimento de “uma linguagem que
identifique as injustiças sociais e uma linguagem da imaginação que auxilie a considerar
aqueles aspectos da vida pública que apresentam possibilidades não realizadas”
(CONTRERAS, 2002, p. 160). Contudo, apesar de prescrever um espaço aberto para o
contato com a realidade social específica a cada escola, segundo Contreras, é importante
perceber um posicionamento político específico e claro:
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Elaborar tanto a crítica das condições de trabalho quanto uma linguagem de
possibilidades que se abram à construção de uma sociedade mais
democrática e mais justa, educando seus alunos como cidadãos críticos e
ativos, compromissados com a construção de uma vida individual e pública
digna de ser vivida, guiados pelos princípios de solidariedade e de esperança.
(CONTRERAS, 2002, p. 161)

Contreras levanta, também, dúvida a partir da qual introduz a análise do trabalho de
Ellsworth. Segundo o autor, a pedagogia crítica acaba por não deixar claro em que medida
deixa espaço para uma diferença que não signifique deformação ideológica, “ou seja, se
cabem divergências ideológicas que não signifiquem deformação ou correção, mas diferenças
quanto às formas de entender as aspirações, os interesses, as ilusões e as utopias” (p. 171).
A questão levantada por Ellsworth e destacada por Contreras é a denúncia de que em nome de
supostos interesses humanos universais, da libertação, da emancipação, a pedagogia crítica
acaba por impor uma visão de mundo e converter em alienação tudo que não se encaixar no
seu projeto político. Na teoria crítica tudo ocorre como se a emancipação “o significado desta
e sua busca estivesse já antecipados, claros e universalmente compartilhados”. Para Ellsworth,
contudo, a teoria crítica baseia-se no falso pressuposto de que é possível a partir de uma única
teoria não só identificar, mas superar todas as opressões. A seu ver, “as diferentes
experiências e posições de sujeito na vida social podem ser irredutíveis umas as outras”, tal
ressalva faz-se importante desde que “o conhecimento ou a perspectiva de análise que se
revelam como libertadores para alguns, podem resultar opressores para outros” (p. 179). Neste
caso, seria importante que a ideologia universalizante da teoria crítica fosse igualmente
desvelada ou descontruída.
Para Ellsworth, não há outra saída diante desta situação, a não ser a aceitação
de que todo conhecimento é problemático e parcial. Todo conhecimento e
toda voz é parcial; parcial no sentido de que é imperfeita, inacabada e
limitada, porém parcial também no sentido de que projeta os interesses de
uma parte sobre os de outras. E porque é parcial e partidária deve ser
problematizado. Porém, não porque se tenham quebrado as regras da razão,
mas porque é esta problematização que permite a crítica e, ao mesmo tempo,
o reconhecimento de que nosso conhecimento não é único e de que inclusive
cabe a possibilidade de que possa ser opressivo para outros. (p. 180)

A posição de Ellsworth é próxima da de Tomás Tadeu da Silva (2000a). Silva engaja-se nos
Estudos Culturais a partir de uma proposta pós-crítica fundada no pós-estruturalismo,
principalmente a partir de Deleuze. A seu ver é necessário renunciar ao objetivo de formar um
sujeito com consciência crítica, na medida em que questiona a noção de um sujeito centrado,
autônomo e racional, nega a possibilidade de tal consciência total ao mesmo tempo em que
destaca as noções de inconsciente e de sujeito como um efeito da linguagem, questionando,
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por fim, o pressuposto de que existiria uma forma correta, única e universal, de interpretar a
existência. Como afirma Paraíso (2004), autores pós-críticos como Silva, defendem a opção
por narrativas parciais, pelo local e pelo particular.
Ao contrário dos educadores críticos, para os pós-críticos a concepção de sujeito construída
socialmente implicou não apenas na importância dada à política do dia a dia, mas, trouxe
anexada uma desconstrução de critérios universais de verdade. Se não existe o “sujeito
natural” como pensou Rousseau, também não há verdade ou projeto político que não seja
discurso. Neste sentido, como já destacou-se quando tratei sobre pós-estruturalismo, opta-se
pela crítica a toda meta-narrativa. É neste sentido que encontro a seguinte afirmação de
Charréu (2012, p. 51):
A educação artística crítica baseada na cultura visual deve ter como seu
objetivo primário a análise crítica das chamadas “narrativas mestras” ou,
utilizando a expressão de Lyotard, das “grandes narrativas”, que são
comumente apresentadas como naturais, universais, verdadeiras e
inevitáveis. A idéia básica é desalojá-las da maior parte do currículo, onde
fazem pouco sentido ou pelo menos confrontá-las, de modo a que “narrativas
alternativas” possam tornar-se mais visíveis.

De minha parte, acredito que tais questionamentos não excluem a produtividade das críticas
de Giroux (1997), por exemplo. Por mais que possa e deva ser relativizada, confesso
identificação com sua preocupação com a experiência de ser jovem em tempos de
globalização neoliberal. A meu ver, se vale a pena pensar em diferenças entre posturas críticas
e pós-críticas, neste momento parece-me importante também não esquecer as interconexões.
Como afirma Dias (2011, p. 26),
Nesse entendimento, a pedagogia crítica desafia noções do essencialismo da
cultura, da educação e da sociedade, possibilitando aos estudantes refletirem
historicamente acerca da sua própria experiência no mundo. As pedagogias
críticas, como a Educação da Cultura Visual, necessitam de estratégias para
criarem uma sociedade mais igualitária e justa, ou seja, precisam cultivar a
sociedade para que esta se torne apta a perceber as suas contradições sociais,
políticas, econômicas e, assim, intervenha de maneira transformadora nela
mesma.

Nesse sentido, a Educação da Cultura Visual não renega seu debito com a pedagogia crítica.
6.3.2 Educação da Cultura Visual e a arte pós-moderna
A arte pós-moderna, as imagens do cotidiano e a educação
Avançando, gostaria de investigar, de modo geral, como se daria um ensino de artes não mais
pautado por critérios modernistas, mas provocado pela revisão pós-moderna. Fernando
Hernandez (2011, p. 38) afirma que, dentre outros motivos, concluiu pela necessidade de
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“uma mudança de orientação na Educação das Artes Visuais com base nas transformações
que tinham lugar nas Artes Visuais sob a influência do debate pós-moderno”. Este é o
momento em que encontro a Educação da Cultura Visual. Como nos outros tópicos deste
capítulo, quero pensar como mudanças epistemológicas se inter-relacionam com
transformações nas concepções de arte e de educação. Por isso, quero partir da arte pósmoderna para pensar como se relaciona com as consequências de pensarmos os sujeitos como
construídos socialmente.
Uma rápida apreciação da arte pós-moderna basta para concluir que a preocupação com o
cotidiano visual não ocorreu apenas no contexto educacional, também ecoa no fazer dos
artistas. Essa presença é tão forte que Eleanor Heartney (2002) inicia seu livro sobre as
preocupações da arte pós-moderna com a descrição de três fenômenos contemporâneos
marcados pelas imagens. No primeiro, fala da exclusão das cenas de carnificina da cobertura
da Guerra do Golfo de 1991, o que “resultou em uma guerra que acabou na tela da televisão
como um videogame de golpes cirúrgicos em alvos abstratos” (2002, p. 7). No segundo,
descreve o distrito residencial Celebration criado por Disney em Orlando e que apela para
uma mitologia de uma América provinciana que só existiu nos filmes e parques da Disney.
No terceiro, descreve a ironia no fato de que as cavernas de Lascaux originais não estarem
abertas ao público, apenas uma cópia delas, embora isso nunca tenh afetado a busca por esta
atração turística. Segundo Heartney (p. 7) o que torna essas situações pós-modernas é que
“cada uma é caracterizada por sua remoção de uma realidade cuja ausência nem mesmo é
sentida. Portanto, cada uma sustenta o dogma pós-moderno de que a nossa compreensão do
mundo é baseada, antes de mais nada, nas imagens mediadas”.
Assim, tornou-se imperativo para alguns artistas refletir sobre essas representações. Muitos
propuseram-se debater este contexto e suas diversas consequências. É evidente que trata-se de
uma geração de artista que, segundo Rodrigues (2008, p. 129), na avaliação que fazem de seus
trabalhos “importam menos as qualidades intrínsecas (linhas, planos, luminosidade, textura,
etc.) desse objeto do que reconstituir um questionamento que nos convida à reflexão”. Para
tanto, muitos se apropriaram de revisões iniciadas com a arte conceitual dos anos 60, porém
com foco não mais exclusivo na arte em si. Agora requisitam o direito de refletir também
sobre temas da cultura popular, do cotidiano. Ou seja, esperam sair da lógica da intuição
natural para as contingências da política da vida cotidiana.
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Sobre o que refletiram, como fizeram isso e quais os critérios desta reflexão? Só é possível
chegar a alguma conclusão observando casos específicos. Heartney (2002) cita, por exemplo,
o trabalho de Richard Prince no qual discute o lugar das imagens do cowboy solitário das
publicidades de Marlboro na década de 80 em relação à política neo-liberal de Reagan. Sobre
o trabalho de Prince, Douglas Crimp (2004, p. 133) afirma ao passo que “rouba as mais
francas e banais dessas imagens”, a imagem publicitária, opta por um “aspecto de nossa
cultura que é profundamente manipulador dos papéis que representamos”. Para Crimp,
“isolando, aumentando e justapondo fragmentos de imagens comerciais”, Prince busca fazernos estranhá-las. Este é o mesmo objetivo do trabalho da artista espanhola Yolanda
Dominguez nas obras Poses (2011) e Princesses 2.8 (2008) questiona e renega os efeitos
subjetivos das representações de gênero de imagens publicitárias e de filmes da Disney.

Figura 31 – Poses (2011) de Yolanda Dominguez
Fonte: http://www.yolandadominguez.com/en/poses.html
Acesso em: 20/01/2015

Já em 2007, após a publicação do livro de Heartney, o artista iraquiano Wafaa Bilal
desenvolveu a instalação Domestic Tension em que faz reflexão similar à de Heartney sobre
as imagens de guerra. Este trabalho foi provocado pela morte do seu pai e irmão na segunda
invasão norte-americana ao Iraque e pela avaliação de que em função da forma como a guerra
era transmitida, lembrando um videogame, o americano não tomava consciência de que
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pessoas reais e inocentes estavam sendo mortas, sendo assim não desenvolvia nenhuma
empatia pelo sofrimento dos iraquianos. Bilal criou um apartamento em que viveu um mês e
no qual poderia ser visto a todo momento através de imagens ao vivo disponibilizadas em seu
site. O inusitado de sua proposta era que a imagem que os internautas viam lembrava a de um
jogo vídeo game de tiro de primeira pessoa. Logo abaixo da câmera Bilal instalou uma arma
de paintball. O internauta podia então mirá-la no artista e disparar contra ele.
Outros exemplos de trabalhos artísticos que refletem sobre a nossa relação com as imagens
são a instalação Photography In Abundance (2011) de Erik Kessels e o projeto 9 eyes de Jon
Rafman. Kessels inspirou-se na quantidade de fotos que postamos na internet diariamente. A
instalação foi feita com as mais de 1 milhão de fotografias postadas em um único dia no site
Flickr empilhadas. Rafman, por sua vez, trabalha com a coleta de imagens do Google
StreetView com as quais nos convida dentre outros temas a contemplar situações inusitadas
da vida cotidiana de pessoas ao redor do mundo ou nos propõe a avaliar os efeitos poéticos
dos eventuais “erros” da tecnologia, quando cria ambientes de cores fantásticas ou faz surgir
pessoas duplicadas.

Figura 32 - Domestic Tension (2007) de Wafaa Bilal
Fonte: http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2007/wafaa_bilal/photos/05
Acesso em: 20/01/2015
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Figura 33 - Photography In Abundance (2011) de Erik Kessels
Fonte:< http://www.fotografiaeuropea.it/blog/2015/focus-on-erik-kessels/ >
Acesso em: 20/01/2015

Figura 34 - 9 eyes de Jon Rafman
Fonte:< http://www.nosotros-art.com/artistas/jon-rafman>
Acesso em: 20/01/2015
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Cabe salientar que, ao se confrontar com esta temática, o lugar das imagens em nossa forma
de sociabilização, posicionamentos diversos pautaram as propostas destes artistas. Enquanto o
discurso de Bilal, Prince e Dominguez possui um evidente componente de oposição, este não
é o caso dos de Kessels e Rafman que também convidam à celebração e ao passeio com essas
imagens ou em meio a elas. Seria incongruente afirmar que os artistas, assim como os
educadores marxistas de que fala Illeris, encontram-se com essas imagens para unicamente
promover um olhar de suspeita, para negá-las.
De fato, esta diversidade está fartamente documentada na análise de Heartney sobre a arte
pós-moderna. Entre as feministas pós-modernas, por exemplo, algumas dedicaram-se a
questionar imagens publicitarias especialmente para negar os prazeres envolvidos na exibição
de si como uma imagem, quando a mulher tornar-se-ia um objeto para o olhar e deleite do
homem, caso de Barbara Kruger. Cindy Sherman, de acordo com a análise de Heartney, ao
contrário, assumiu os prazeres lúdicos envolvidos nas poses de fotografias de moda chegando
até mesmo a produzir trabalhos para serem utilizados na promoção de grandes marcas.
Sem glamour, levemente sinistras e até mesmo incisivamente esquisitas, suas
imagens podiam ser vistas como declarações antimoda, revelando, como
observou um crítico, "o outro lado monstruoso por trás da fachada do
cosmético". Ainda assim foram aceitas pelos estilistas que as
encomendaram, o que sugere que a moda talvez não seja a ferramenta
intransigente do patriarcado que algumas feministas propuseram. A própria
Sherman sempre resistiu às interpretações que a faziam passar por ideóloga
feminista. Por conseguinte, embora a obra parecesse, na época, funcionar
como um questionamento didático de certas tensões do pós-modernismo,
escapa dos aspectos mais puritanos do feminismo pós-moderno. Seus Stills
de filmes podem ser lidos como avaliações do olhar masculino e da
tendência da mídia a tornar as mulheres objetos. Mas também estão
impregnados do prazer de Sherman ao brincar com roupas de sua mãe
quando era adolescente. São lembretes poderosos de que há uma forma
feminina de prazer que não pode ser teorizada sem uma existência.
(HEARTNEY, 2002, p. 59-60)

A análise de Heartney sobre a obra de Sherman é importante por que destaca que a reflexão
pode acontecer sem a negação total do lúdico (neste caso o prazer de se fotografar, de
construir e performar personagens através de poses, maquiagens e roupas), assim como
também frustra e faz rever suposições, preconcepções, sobre como devem ser publicidade ou
a fotografia de moda e como deveria ser a relação (de distância?) dessas imagens com as
artísticas.
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Figura 35 – Fotografias de Cindy Sherman em Display de cosméticos da marca MAC
Fonte: < http://postmodernperfume.blogspot.com.br/2011/10/not-really-off-topic-make-up-cindy.html>
Acesso em: 20/01/2015

Canclini (2006b) comenta que muitos artistas tem estreitado laços com a mídia. Para ele,
Borges, por exemplo, compreendeu que “a fortuna crítica, a rede de leituras que se fazem de
um escritor, é construída tanto em relação à obra como nessas outras relações públicas que
propiciam os meios massivos” (p. 110-111). Embora, relacionasse-se intensamente com as
mídias, Canclini ressalta que Borges o fazia rindo das convenções das mídias mudando de
entrevista em entrevista suas declarações. Concluindo que melhor do que ressentir-se da
realidade da literatura diante da sociedade de massa e a impossibilidade de autonomia e
originalidade, Borges tomava-a como objeto de reflexão. Pergunto-me se estamos preparados
para compreender estes trânsitos, os momentos em que as fronteiras não são tão claras.
Imagens midiáticas e mercadológicas não devem ser inadvertidamente rejeitadas com base no
preceito de que se conformariam exclusivamente a interesses “alienadores” das classes
hegemônicas globais. Como ressalta Martin-Barbero (2006, p. 114):
(...) nem toda assimilação do hegemônico pelo subalterno é signo de
submissão, assim como a mera recusa não o é de resistência, e 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.

Com esta preocupação 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”.
O exemplo de Sherman ajuda a lembrar que a arte é um universo de diversidade. Esta
diversidade me interessa desde que demonstra que não se pode pressupor que os mesmos
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critérios e posturas estejam em jogo na reflexão que os artistas estabelecem com este contexto
de “construção visual do campo social”. Por isso, exige-se de quem pensa sobre arte maiores
esforços.
Entre os artistas citados por Heartney encontramos referências epistemológicas bastante
distintas. Por vezes, identificaram-se sim com um referencial teórico ligado ao marxismo, na
crítica ao mercado e ao fetichismo, ainda assim, outros identificam-se com temáticas ligadas
ao pós-estruturalismo, como a interrogação sobre a natureza ilusória do ego, do livre-arbítrio e
da realidade. Outros, no entanto, comprovando a afirmação de Michael Peters (2000) de que o
pós-estruturalismo não é inerentemente anti-marxista, interligaram estes dois referenciais,
especialmente através da teoria do simulacro de Jan Baudrillard (1991).
Em primeiro lugar, o que questionam e porque varia de acordo com repertórios e interesses
que são diversos. Além disso, ao contrário do que o ensino de arte ligado ao marxismo
pareceu indicar, a preocupação da arte com o cotidiano visual não foi simplesmente uma
consequência da necessidade de negar tais experiências, de desvelar suas ideologias e guiar as
crianças rumo a seus “reais interesses”. Se há questionamento sobre os vários discursos
envolvidos neste contexto, há também formas de filiação. Se os artistas inserem-se neste
cotidiano não simplesmente para denegri-lo, a fronteira com a qual o modernismo o campo da
arte quis proteger sua suposta autonomia torna-se estranhamente porosa. No campo artístico,
já não há nem unidade interna em torno de valores universais, supostamente neutros, nem em
torno de uma única forma de política revolucionária. Da mesma forma, não há uma distinção
sempre óbvia em relação ao “outro”, ou seja, o cotidiano popular, a cultura massiva, o
mercado, o entretenimento.
Apesar de frequentemente associada a experiências visuais “não” artísticas, a Educação da
Cultura Visual possui uma estreita conexão com as preocupações dos artistas pós-modernos.
É irônico observar que as pessoas, entrincheiradas em categorias estanques, não percebem que
a opção de pensar as imagens que compõem o ambiente visual cotidiano de crianças e jovens
não necessita ser compreendida como uma negação da arte porque tem muitas coisas em
comum com a prática desses artistas.
Em ambos os contextos, de certos artistas e de professores que se identificam com as
provocações da Educação da Cultura Visual, a justificativa para a importância desta reflexão é
a mesma. Em primeiro lugar, a consciência de que nossas relações sociais são cada vez mais
mediadas por imagens. Considerando que nos constituímos como sujeitos na relação com
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nosso ambiente físico e social, fica evidente que mais do que representações fieis de uma
realidade, as imagens, quaisquer que sejam, estão envolvidas em construção social, formas de
percepção e formas de estar no mundo.
Isso não difere da proposta marxista. Contudo, ao contrário do projeto marxista de educação
crítica no ensino de artes, ou seja, a produção da visão de suspeita, de negação, a Educação da
Cultura Visual, de acordo com Illeris, se apoia no princípio de que por mais relevante que seja
esta posição ela não deve ser tomada como a única possível. Não sendo o sujeito prédeterminado por uma estrutura a-histórica, nem tão pouco sendo possível crer em um único
relato, meta-narrativa para explicar a(s) história(s) da humanidade, de onde ela veio e para
onde ela deveria ir, não há mais como impor seja em nome de humanismos ou cientificismos
uma única forma de ser, sentir/pensar/agir. Assim como demonstra o conjunto de trabalhos
dos artistas pós-modernos, e aqui me refiro à variedade de posturas com as quais abordam
temas do cotidiano visual, a Educação da Cultura Visual precisa refletir sobre como agir na
ausência de um único e universal critério de análise.
Tais reflexões ecoam sobre o universo da arte e do ensino da arte. Como os próprios artistas, a
Educação da Cultura Visual toma a arte e o fazer artístico como conceito e prática que longe
de serem naturais e óbvios, são diversos e sempre relacionados a ideologias, cabendo,
portanto, meditar sobre essas ideologias. Em oposição à insistência modernista em recalcar a
política implícita dos manifestos, estratégia para construir uma suposta unidade e
universalidade da arte e para naturalizar a noção de história da arte como progresso
necessário, estes artistas e educadores pós-modernos recusam-se a pensar tudo aquilo que se
fez e faz sob o rótulo de arte como algo inquestionavelmente salvador.
Imanol Aguirre (2009, p. 175), por exemplo, mesmo destacando sua crença na potencialidade
da arte para enfrentar dogmas, afirma partir da ideia “de que a arte não é, por definição, um
tipo de atividade humana especialmente idônea, para melhorar a espécie, propiciar seu
progresso ou aliviar seus males. Nem sequer, é um tipo de atividade, especialmente destinada
a cultivar o espírito”. Em outro texto, o mesmo autor ressaltou que discorda que o simples
“contato com os artefatos estéticos transforme as pessoas, como pretendia a velha utopia
ilustrada”, para ele isto é evidente e “basta ver a grande quantidade de vezes em que o
connoisseur e o tirano coincidiram na mesma pessoa ao longo da história” (AGUIRRE, 2011,
p. 92). Contudo, como descreve Fernando Hernandez (2011, p. 41):
As artes (a música, o teatro, a dança, as artes visuais) puseram ênfase no seu
valor salvador do essencial do ser humano (sua relação com a verdade, a
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beleza e o bem, como dizia kant), frente ao materialismo e às formas de
alienação derivadas do capitalismo e dos totalitarismos surgidos no século
passado e da alienação vinculada ao afã consumista que se relaciona com
alguns meios da cultura popular contemporânea. Isso fez com que as artes e
as atividades dos artistas fossem considerados como livres de interesses e
como uma espécie de santos que se sacrificam no altar da arte para redimir
aos demais seres humanos.

Tomando para este debate as obras dos artistas descritos por Eleanor Heartney (2002) como
críticos do mercado, somos forçados a duvidar da compreensão persistente no universo da
educação de que aquilo que compreendemos como arte opõe-se essencialmente aos objetos e
experiências ligados ao mercado. Os críticos do mercado argumentaram que a crítica ao
consumo como fetiche não deveria ser exclusivamente devotara à cultura de massa, deveria
igualmente ser aplicado ao mercado de arte. A arte seria mais uma mercadoria e o
expressionismo abstrato, descrito por Greenberg como o ápice do progresso da arte, apenas
mais um estilo a ser vendido. Em uma análise próxima, mas feita a partir do ângulo inverso,
outros artistas defenderam que mais do que a arte ser mercadoria, é a mercadoria a mais
verdadeira arte contemporânea. Artistas como Heim Steimbach e Jeff Koons, de acordo com
Heartney (2002), celebram o glamour dos objetos produzidos em massa. Enquanto para
Steimbach “as compras substituíram a realização da arte como o ato último da autoexpressão”, para Koons “as mercadorias são os nossos egos mais perfeitos” (p. 47).
Este é apenas um dos elementos levantados pelos artistas pós-modernos para questionar a
suposta autonomia do campo em relação à sociedade. Contudo, somente este elemento basta
para levantar dúvida sobre a postura de Ana Mae Barbosa ao propor que no âmbito educativo
se dê preferência à arte, à cultura visual e a uma contra-cultura visual. Inicialmente, assim
como vejo o campo da Cultura Visual, considero um equivoco limitador pensar cultura visual
como certas imagens (publicidade, design, moda, tv e vjs), aquela imagem, como ela diz
“dominada pelo capitalismo” (BARBOSA, 2010, p. 27).
Em primeiro lugar, penso no trabalho do historiador Paulo Knauss (2008, p. 158) ao lembrar
que é comum “a indicação de que a emergência da categoria de cultura visual tem fontes na
própria reflexão oriunda do campo da história da arte”, com referências ao trabalho de
Michael Baxandall e Svetlana Alpers, por exemplo. Segundo Knauss, estes historiadores
demonstraram a importância de pensar a Cultura Visual no sentido de investigar o modo
como “o olhar é um sentido construído socialmente e historicamente demarcado” (p. 159).
Esta seria a contribuição da Cultura Visual. Por isso mesmo, diz este autor, historiadores
como Norman Bryson, Michael Ann Holly e Keith Moxey concebem a possibilidade do
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“estudo de todas as imagens sem distinções qualitativas entre elas e o estudo de todas as
imagens cujo valor cultural de distinção foi ou está sendo estabelecido, com o pressuposto de
que o critério estético não deve existir fora de um contexto histórico específico” (p. 160). Ou
seja, um campo que pensa a interação entre cultura e experiências visuais, seja quais forem.
Neste sentido, a afirmação de Ana Mae Barbosa (2010, p. 26) de que a arte é a “produção da
mais alta qualidade do ser humano”, ou seja, de que “a qualidade estética é inerente às artes,
não necessariamente às mídias” torna-se no mínimo estranha porque a própria autora define
sua posição a partir dos Estudos Culturais. Todavia, John Storey (2003, p. 93-94) resume
assim esta premissa dos estudos culturais:
Os estudos culturais não se opõem à dita alta-cultura, mas se opõem à ideias
de que seria uma cultura universal e imutável (simplesmente “o melhor que
se pensou e disse”) e à forma como a alta-cultura é mobilizada para fazer,
marcar e manter distinção social e desigualdades de classe. Sem o requerido
capital para decifrar o “código” de objetos canonizados da arte, as pessoas
são tornadas vulneráveis socialmente para a condescendência daqueles que
tem o capital cultural requerido. O que é cultural é apresentado como
natural, e, assim é usado para justificar o que é social.

Como seria possível, para Barbosa, falar a partir dos Estudos Culturais se, como afirma Costa
(2000), os Estudos Culturais surgiram a partir da crítica à concepção de Matthew Arnold de
cultura como o “melhor que se tenha pensado e dito”, propondo no lugar de uma suposta
estética universal, uma noção de cultura que privilegia a noção de política? Creio que Barbosa
discorda desses historiadores da arte citados acima ao afirmarem que não há critério estético
universal a-histórico. Faria sentido concluir que a autora ignora os artistas que não se pautam
por esta concepção modernista de estética?
Barbosa (2010) deixa de alertar para a necessidade de avaliarmos a política em qualquer
experiência visual, seja no shopping ou no museu. Em seus termos, isso ocorre como se a
análise crítica tivesse mais valor para a mídia do que para a arte. Estando a arte envolvida nas
teias do mercado (algo que os próprios artistas afirmam, alguns, inclusive, em forma de
celebração), educadores ligados à pedagogia crítica, de inspiração gramsciana, não deveriam,
portanto, resumir-se à defesa da preferência pela contra cultura visual (como quem defende
ações contra hegemônicas em oposição às hegemônicas), como o faz Barbosa (2010). Apesar
de não ficar claro se Barbosa se engaja na crítica às imagens midiáticas como uma romântica
ou como uma marxista (ela apenas identifica-se como de esquerda), considerando as
categorias antagônicas que ela própria invoca, se dermos a devida atenção à produção dos
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artistas acima citados, seria necessário rever a ideia da arte como um universo imaculado e,
consequentemente, também seria necessário considerar uma “contra arte”.
Essa não é a minha opção porque considero que permaneceria uma expressão ambígua e
talvez enganadora. Lembro-me das considerações de Canclini (2006b, p. 347) sobre a
oposição hegemônicos x subalternos: “palavras pesadas, que nos ajudam a nomear as divisões
entre os homens, mas não a incluir os movimentos do afeto, a participação em atividades
solidárias ou cúmplices, em que hegemônicos e subalternos precisam um do outro”. A
expressão “contra” antecedendo arte ou cultura visual expõe certas oposições, mas da mesma
forma encobre conexão, hibridações, matizes.
Sejam imagens “de arte, publicidade, ficção e informação”, Raimundo Martins (2008, p. 34)
defende que “a ausência de um olhar crítico e sem sentido de responsabilidade, pode deixar as
pessoas vulneráveis à manipulação da crescente e inesgotável diversidade de imagens”.
Assim, ao contrário da postura que predefine o que merece ou não ser questionado, concordo
com Lampert (2009, p. 138) quando afirma que “não se trata de evidenciar uma cultura
hegemônica e sim em desconstruir tal pensamento sedimentado por valores de certo ou
errado. Entende-se que a escola poderá olhar para o contexto que abarca o que há de popular
ao seu redor – sem fazer distinção do que é ou não arte”.
Educadores ligados à Cultura Visual recusam-se a pensar que as experiências visuais podem
ser divididas entre as que merecem e aquelas que não merecem ressalvas. Eles se recusam a
produzir práticas educativas partindo de uma preconcepção sobre experiências que devem ser
trabalhadas com os alunos e aquelas que merecem receio ou reprovação. Hernandez (2011, p.
43) afirma que a Cultura Visual contribui com a educação não por incluir a chamada cultura
popular (cultura da/de massa) no que merece ser analisado, “a questão da virada que se
iniciou nos princípios dos anos 1990 do século passado não está nos objetos aos quais nos
aproximamos, mas em como estes são abordados [sejam quais forem, arte ou não] e as
relações que possibilitam”. Uma reflexão que alunos e professores sintam como relevantes
pode acontecer a partir de qualquer experiência visual. Portanto, não há a necessidade de
rotular que imagens seriam adequadas ou próprias e quais seriam improprias. É nesse sentido
que uma educação se faz com os alunos e não para os alunos.
Mais do que produzir suspeita e alerta, é importante considerar os prazeres que os alunos
vivenciam nas experiências do cotidiano. Algo que a pedagogia crítica tem dificuldade de
propor. Por outro lado, também é importante permitir aos alunos que se oponham à
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subordinação de critérios de valor previamente estabelecidos, que não questionem a ideologia
que configura o universo da arte. Nos dois casos, mais do que impor medo ou impor
subordinação, cabe incentivar igualmente a curiosidade e a reflexão.
Esta postura, contudo, provoca resistência. Belidson Dias (2008, p. 45) descreve que Torres e
Kamhi, editores da Aristos: An online Review of the Arts, argumentam “que a Educação da
Cultura Visual não tem nenhum lugar na arte/educação porque não articulam claramente uma
compreensão de que arte ‘realmente é’. Contudo, eles também não esclarecem sobre o
‘verdadeiro’ conceito de arte a ser seguido pelos arte/educadores”. Nesses critérios ortodoxos,
a Educação da Cultura Visual é negada não exclusivamente por incluir experiências visuais
que tradicionalmente não são consideradas, mas, por não pautar-se em uma concepção
essencialista de arte que, para eles, deveria dar ao campo a necessária distinção e prestígio.
Como Dias deixa evidente, a superficialidade desta crítica está na sua incapacidade de
descrever que qualidades unificariam aquilo que museus, curadores, artistas e o campo das
artes denominam arte.
Em vez de definir arte com um conceito a-histórico, que revelaria uma suposta pureza,
Raimundo Martins (2008) opta por pensar as miscigenações que vários movimentos artísticos
(desde o surrealismo, os happenings, a pop art, hélio oiticica, arte conceitual entre outros)
promovem. Para este autor,
essas miscigenações culturais e estéticas além de criar deslocamento de
fronteiras culturais, subvertem hierarquias estéticas e misturam estilos,
oferecendo oportunidade para experimentações sincréticas que abrem espaço
para transmutação de signos que se re-semantizam adquirindo novos
significados ao serem usados em outros contextos. Essas miscigenações
refletem mudanças que afetaram as práticas artísticas nas últimas décadas,
dentre elas, o profundo questionamento do estatuto ontológico da arte. Ideias
como “autonomia”, “originalidade” e “autenticidade”, conceitos que
distinguiam a obra de arte, gradativamente distanciaram arte e fazer artístico
dos processos e práticas do cotidiano. (MARTINS, 2008, p. 26)

A questão que emerge é, porque interessa ao educador um conceito final e inquestionável de
arte? Precisamos tal conceito? E se não, quais as consequências?
Repensando autonomia, autoria e autenticidade
Os artistas pós-modernos não refletiram apenas sobre o cotidiano visual no qual incluímos
publicidade, videogames, fotografias digitais postadas na internet, filmes, desenhos animados
e tantas outras experiências. Questionaram de várias formas o próprio campo artístico como
imaginado pelo alto-modernismo. Dar a devida importância a estas reflexões é necessário para
desconstruir a arte como conceito único, puro, e universal. Isso não significa negar a arte, mas
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abrir possibilidades para reconceituá-la e transitar por conceitos diversos. Assim o ensino de
arte ganha suporte para discutir ideologias de certas práticas escolares que, de tão amplamente
difundidas e tradicionais, parecem neutras, naturais.
Como exemplo, podemos mencionar as críticas de artistas pós-modernos engajados na
corrente denominada anti-esteta. Segundo Heartney (2002) eles reconhecem como flagrante o
status de mercadoria da arte, assim como os críticos do mercado, contudo, enquanto esses
optam por uma celebração irônica da situação, aqueles alistam-se à resistência. Os anti-estetas
estão primordialmente interessados em questionar o status que a pintura adquiriu no
modernismo, para eles, um status construído pelo mercado, especialmente através da
promoção do mito do individualismo heroico. De que trata esse mito? Luís Sérgio de Oliveira
(2009, p. 39) faz uma irônica descrição:
Parecendo viver em um mundo de faz de conta, por um longo tempo o artista
gozou a fantasia de que ele se bastaria, de que seu talento seria o suficiente
para promover o (re)encantamento do mundo e de que as pessoas que nesse
mundo vivem, diante da magia imanente na persona do artista, por ele
ficariam encantadas. Tudo isso seria o bastante para lhe garantir um lugar de
destaque entre o sol e a terra. E esse não seria um lugar qualquer: seria um
lugar de onde ele - o artista - pudesse observar, re-presentar e apresentar o
mundo para o deleite e o arrebatamento dos não afortunados pelo dom de ser
artista. Como soprado em seus ouvidos, seus gestos seriam capazes de
encantar o mundo, suas obras, falando diretamente ao espírito, seriam
capazes de enlevar a alma ao encontro do sublime. Diante disso, como
aceitar a convivência com aqueles que, seduzidos pela magia da pecúnia,
orientavam suas pobres vidas em busca da riqueza material? Assim, esse
lugar destinado ao artista acabou por instaurar-se como uma lateralidade em
uma sociedade que, dominada pelos valores burgueses, empurrava para uma
situação de alienação esse artista, antigo parceiro e herdeiro de hábitos,
convicções e idiossincrasias das aristocracias. Nesse mundo apequenado não
cabia o artista; era preferível o isolamento, acomodando-se à sua
lateralidade, de onde o artista eventualmente saía para demonstrar sua ojeriza
e mágoa, a todos divertindo com seus gestos iconoclastas simplesmente
“pour épater les bourgeoises”, como Jackson Pollock urinando na lareira da
sala de estar de Peggy Guggenheim.

Existem vários aspectos a ser destacados. O primeiro diz respeito à noção do artista como um
sujeito isolado. Este isolamento seria a condição para a plena qualidade de seu trabalho, “seria
a garantia da pureza da arte diante de um mundo que não parecia merecedor de um convívio
com a magnificência da arte” (p. 44). Observa-se, aqui, a ressonância da concepção romântica
do sujeito autônomo que deve ser protegido ou distanciado do mundo vil da coletividade para
que possa manter e desenvolver sua natureza - pura e boa. O segundo aspecto, está
relacionado à tentativa de impedir a contaminação com a vida cotidiana, entendida como
intrinsecamente inferior (postura que fica bem evidente em Greenberg). Mas este sujeito
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isolado, o “artista personalista que tem seus olhos voltados exclusivamente para si mesmo”
(p. 44), como um narciso, só consegue encontrar encantamento em si mesmo.
É neste sentido que em sua exposição Kim Jong Phil (2011), Phillip Toledano refletindo sobre
a sua noção de artista define-se como sujeito auto-centrado, narcisista, e apropria-se de
imagens políticas trocando o rosto de ditadores pelo seu43.

Figura 36 – Obras da exposição Kim Jong Phil (2011) de Phillip Toledano.
Fonte: < http://kimjongphil.com/ >
Acesso em: 25/01/2015

A proposta dos anti-estetas envolve a recusa de tal ideologia que remete à filosofia kantiana
do artista como um indivíduo autônomo e autêntico cujo destino é, como uma espécie de
Deus, fazer do mundo a sua própria imagem (BUCK-MORSS, 2012). Para os anti-estetas, ao
contrário de subverter o mundo burguês, esta mitificação do artista serve como argumento
publicitário para o mercado de arte, evocando um valor aurático conveniente à valorização
monetária. Canclini (2006b, p. 64) descreve o quanto os meios de comunicação são
responsáveis por difundir este mito.

43

No site http://kimjongphil.com/statement o artista revela: “Eu reflito muito sobre o que significa ser um artista.
Reflito sobre os mecanismos psicológicos elaborados necessários para perseguir algo tão fugaz, tão ambíguo.
Muitas vezes me pergunto: 'Será que estou falando comigo mesmo?' Eu não faço trabalho para outras pessoas,
mas como artista eu preciso estar em diálogo com o mundo que existe além do meu crânio superpovoado.
Cheguei à conclusão que, para ser eficaz, para ser funcional, eu devo embriagar-me como um arregalador
cocktail de ilusão e narcisismo. Ocorreu-me que ser um artista é como sendo um ditador. Assim como um
ditador, eu preciso viver em um circuito fechado de auto-ilusão. Um lugar onde as minhas palavras e idéias
sempre soam verdadeiras. Um sonho dourado de grandiosidade. Não pode haver espaço para dúvidas. Eu devo
estar convencido de que tenho algo vital para dizer. Devo acreditar que o mundo está esperando em antecipação
interessados em ouvir a minha mensagem”.
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Como essas mudanças ainda são pouco conhecidas ou assumidas pelos
públicos majoritários, a ideologia do culto moderno – autonomia e
desinteresse prático da arte, criatividade singular e atormentada de
indivíduos isolados – subsiste mais entre o grande público do que nas elites
que originaram essas crenças. Situação paradoxal: no momento em que os
artistas e os espectadores “cultos” abandonarem a estética das belas-artes e
das vanguardas porque sabem que a realidade funciona de outro modo, as
indústrias culturais, as mesmas que encerram essas ilusões na produção
artística, reabilitam-nas em um sistema paralelo de publicidade e difusão.
Através de entrevistas biográficas de artistas, invenções sobre sua vida
pessoal ou sobre o “angustiante” trabalho de preparação de um filme ou de
uma peça teatral, mantêm vigentes os argumentos românticos do artista
solitário e incompreendido, da obra que exalta os valores do espírito em
oposição ao materialismo generalizado. De modo que o discurso estético
deixou de ser a representação do processo criador para tornar-se um recurso
complementar destinado a “garantir” a verossimilhança da experiência
artística no momento do consumo.

Interessava, ainda, aos antiestetas, minimizar a centralidade que o modernismo havia dado ao
aspecto óptico da obra. Eles queriam focar no aspecto conceitual. A pintura, tão celebrada por
Greenberg, foi por muitos abandonada. Tentaram levantar-se contra a noção tradicional de
que o trabalho do artista seria tão somente intuitivo. Como explica Rodrigues (2008, p. 129),
os anti-estetas rejeitaram a teoria modernista porque ela perpetuava “a romântica imagem do
artista como um tipo muito superior às limitadas convenções sociais e, por isso mesmo, como
alguém alçado para além das limitações da linguagem, diretamente expressando a própria
força criadora da natureza” – ideia que fica evidente quando Pollock, ícone da teoria de
Greenberg, afirma “eu sou natureza”. Segundo Rodriguez (2008, p. 128), os anti-estetas
advogavam que o artista deveria ser compreendido como um produtor de discursos,
politicamente engajado, posicionando-se contra esta “vontade de silêncio” do modernismo
que buscou favorecer a percepção visual intuitiva e que “acarretou uma espécie de recalque”
do conteúdo político e teórico dos manifestos vanguardistas.
Os anti-estetas também preocuparam-se em desconstruir imagens midiáticas e para isso
utilizaram especialmente a fotografia, considerada o meio por excelência das mídias.
Contudo, o uso da fotografia guardava outro interesse, voltado para interrogar não as mídias,
mas, para provocar o mercado de arte. A fotografia seria a ferramenta ideal para questionar a
aura do objeto de arte porque como havia apontado Walter Benjamin (2012), ela não possui
original. Para confrontar ainda mais a dependência do mercado de objetos marcados pela aura
da originalidade, alguns artistas propuseram o uso da imagem de obras de outros artistas em
práticas que desafiavam a fronteira ideológica entre o plágio e a apropriação. Alguns
produziram trabalhos através da montagem de narrativas com imagens de obras de outros e
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recusaram-se a definir um significado para suas obras. Para eles os significados poderiam ser
múltiplos porque cada espectador pode interpretá-las de modo próprio. O artista, assim como
os espectadores, podem ser autores das obras de outros. É importante perceber essa dívida
teórica em relação à proposta de Barthes.
... como descrito por Barthes, o Texto é “um espaço multidimensional no
qual uma variedade de escritos, nenhum deles original, se mistura e
entrechoca. O texto é um tecido de citação extraídas de inúmeros centros de
cultura”. O texto não tem autor, ou, pelo menos, nenhuma figura privilegiada
que possa ser elevada acima de qualquer matéria-prima da qual é composto.
No fim, o Texto é criado não pelo autor, mas pelo leitor que se envolva com
ele e o põe para atuar. Barthes usa a metáfora da música para esclarecer o
seu ponto de vista. Compara o Texto à pauta, a que o instrumentista dá vida.
(HEARTNEY, 2002, p. 10)

Segundo Douglas Crimp (2004), artistas pós-modernos abdicam da autoria também ao
questionarem a própria noção de “eu” como essência primordial, uma presença interna,
sempre separada das contingências históricas. Tentam interrogar a mitologia da identidade
autêntica porque nela se baseia grande parte do discurso aurático do mercado de arte, ou seja,
o discurso da obra como auto-expressão. Como exemplo, Crimp analisa o trabalho de Cindy
Sherman.
As fotografias de Sherman são todas auto retratos em que ela aparece
disfarçada, atuando em um drama cujos detalhes são suprimidos. Essa
ambigüidade da narração é paralela à ambigüidade do eu ao mesmo tempo
ator na narração e seu criador. Pois, embora Sherman seja literalmente
autocriada [self-create] nesses trabalhos, ela é criada na imagem já
conhecida dos estereótipos femininos; seu eu é então entendido como
contingente às possibilidades providas pela cultura da qual Sherman
participa e não por algum impulso interno. Nisso, suas fotografias revertem
os termos de arte e da autobiografia. Usam arte não para revelar o verdadeiro
eu do artista, mas para mostrar o eu como uma construção imaginária. Não
existe a verdadeira Cindy Sherman nessas fotografias, existem apenas as
aparências que ela assume. E ela não cria essas aparências, mas
simplesmente as escolhe do jeito que qualquer um de nós o faz. (CRIMP,
2004, p. 132-133)

Se é uma heresia rever as narrativas hegemônicas de nosso campo de conhecimento, de
acordo com a postura dos anti-estetas que remete à arte conceitual e esta por sua vez ao
dadaísmo, podemos concluir que são artistas os próprios ímpios. Felizmente, esta auto
reflexão a que os artistas se permitiram, pode servir à revisão de vários cânones modernos que
assim como no mercado de arte ainda se mantém no universo do ensino. Por exemplo, a ideia
de uma educação associada à noção de identidade autêntica, primordial, que alimentou o mito
do individualismo heroico e que pode alimentar o isolamento dos alunos em práticas de auto
expressão.
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Fica evidente a necessidade de trabalhar por uma perspectiva educacional que se aproprie da
condição social da subjetividade para promover experiências coletivas de trocas e
colaboração. Uma perspectiva educacional que ao não privilegiar a reificação de uma
autenticidade primordial, não esteja comprometida com a noção de estilo próprio. Uma
educação não viciada na busca da originalidade, da novidade por si só, que considere a arte de
pós-produção e inclua práticas de apropriação, colagens, sem pensá-las como plágio. Uma
educação que, consciente da potência enriquecedora se aproprie de obras sem o compromisso
de obedecer os sentidos intencionados pelos artistas, incentivando uma recepção ativa. Nesse
sentido, de acordo com Tourinho (2011, p. 92),
Uma das condições para se construir um conhecimento flexível e um
pensamento criativo, partes fundamentais da arquitetura curricular no campo
da arte, é experimentar a variedade de interpretações e de entendimentos
possíveis sobre as manifestações artísticas e culturais. Não há, aqui, um
retorno à ideia de criatividade atrelada ao mito da descoberta original, ou da
força divina ou ainda, da inspiração como sugeri acima. Nem há, nesta
defesa da criatividade como foco importante do pensamento curricular em
arte, uma concepção atrelada à ingenuidade, à pureza, à falta de informação,
como alguns ainda pensam. A noção de criatividade que atendem às
demandas da pós-modernidade pressupõe uma experimentação responsável,
crítica, contextualizada, experimentação que não é apenas individual, mas
também coletiva.

Segundo Luís Sérgio de Oliveira, desde os anos 60 observa-se na arte um retorno ao cotidiano
e um crescimento do reconhecimento da necessidade de se reinventar a forma como o artista
se relaciona com a sociedade e desafia noções de pureza e autonomia. Ele descreve a
consolidação de uma virada para o social, momento em que as práticas artísticas “evidenciam
o reconhecimento e a importância que passam a ser dispensados ao “outro”, a nos lembrar que
o nosso “próprio”, ou melhor, o self do artista – per se – já não é o bastante” (2009, p. 43). Ao
confrontar o individualismo e o desejo de autonomia, o artista contemporâneo “tem
reaprendido a estar em sociedade, tem reaprendido o sentido de estar em comunidade, de estar
junto” (p. 47).
Que educação pode repercutir esta arte entendida agora a partir do diálogo, da participação, da
inserção em comunidades, que se apoia no desejo de produzir mudanças reais e do interesse
da comunidade? Lampert (2009, p. 137) observa que seria “incoerente uma educação de artes
visuais que não olha para a comunidade ou para a arte de forma a percebê-la como um
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interstício social e relacional de forma a buscar alternativas para entender o próprio entorno”.
Ela propõe um ensino de arte inspirado na Cultura Visual e na arte relacional44.
Assim, a cultura visual está margeada em meio à arte relacional, porque para
estudar conceitos de cultura visual partiu-se da produção contemporânea em
Artes Visuais e seus modos de sociabilidade. Entender processos
colaborativos e interativos que eliminam a distinção entre o artista como
produtor e o espectador como “consumidor” foi articulação inicial deste
pensamento; por essa condição deve ser ressaltada a arte relacional como
também procedimento metodológico da pesquisa. (LAMPERT, 2009, p.
138)

Parte importante desta inserção no cotidiano é a expectativa de participar dos jogos da cultura
de modo a promover mudanças sociais, ou seja, considerar “uma educação mais centrada na
busca de soluções para os problemas que afligem os nossos tempos, do que para uma
contemplação romântica das qualidades estéticas das imagens” (CHARRÉU, 2012, p. 52).
Belidson Dias (2008, p. 39), ao debater sobre visualidade, afirma que a Educação da Cultura
Visual promove “uma consciência crítica que conduz a ações assentadas para resistir
processos de superioridades, hegemonias e dominação nas nossas vidas diárias”. Educadores
ligados à Cultura Visual ressaltam a importância de compartilhar com os alunos a consciência
de que a realidade social não é fixa e, portanto, pode ser transformada.
Imanol Aguirre (2011, p. 91), enfatiza que é necessário ir além da prática constante da
pedagogia crítica de revelar a estrutura de dominação.
A este respeito, considero que temos muito mais para fazer investigando e
inventando novas formas de redistribuição nos regimes de poder do que nos
ocupando da interminável atividade de desmascarar as formas que este adota
na cultura visual ou insistindo em constatar uma e outra vez a onipotência do
sistema. (...) Tratar-se-ia, em todo caso, de desenhar uma nova topologia do
possível, de subverter sua lógica e propiciar que os declarados incapazes
sejam capazes, mais do que andar procurando em cada um dos fatos ou obras
da cultura visual o segredo oculto da maquinaria que os mantém proscritos
neste posição.

Mais do que expor relações de poder, é necessário alimentar o sentimento de capacidade para
promover mudanças.

44

Lampert define assim o conceito de estética relacional: “Compreende-se o conceito de estética relacional como
teoria estética que consiste em julgar as obras de arte em função das relações inter-humanas que estas figuram,
produzem ou criam conforme o critério de coexistência, que não permitem mais ao espectador uma
contemplação e sim a instauração de questionamentos em relação a si próprio. Na arte relacional, as experiências
e repertórios individuais estão em consonância com a construção de significados coletivos, o que faz com que a
participação do público seja um fator chave na ativação ou efetivação de tais propostas. Valorizam-se as relações
que os trabalhos estabelecem em seu processo de realização e de exibição, com o envolvimento de artistas e do
público” (LAMPERT, 2009, p. 138-139).
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Posições
Fica evidente nesta análise a importância da concepção do sujeito sócio-histórico, engajado
coletivamente em oposição ao individualismo autocentrado modernista. Este destaque às
práticas de construção social de subjetividades será também feito por artistas feministas e
multiculturalistas ligadas ao pós-modernismo. Estes também produziram críticas ao campo
artístico. Denunciou-se que a história da arte era eminentemente eurocêntrica, masculina e
branca e que sub-repticiamente punha em posições secundárias ou ignorava completamente
certos sujeitos.
Artistas alinhados ao debate multiculturalista denunciaram o modo como o discurso
modernista sobre um padrão universal de gosto e sobre a história da arte como a expressão de
um progresso natural e necessário, difundido especialmente por Greenberg, contribuiu para
que se ignorasse as dimensões culturais. Um momento chave para esta crítica, segundo
Heartney (2002), foram as reações à exposição de 1984 do Museu de Arte Moderna de Nova
York “Primitivism” in 20th century art. De acordo com o argumento dos curadores a arte
africana era importante na medida em que seus aspectos formais que expressavam uma
“irracionalidade selvagem” havia sido uma inspiração para os gênios do modernismo
ocidental. Contra estes argumentos, Heartney (2002, p. 67) explica que:
Críticos atacaram a exposição argumentando que a noção de afinidade
ignorava as funções e significados muito diferentes que as obras africanas
possuíam em seu contexto original. Observaram que a “Arte”, a ideia de
objetos criados simplesmente para o deleite estético, era completamente
estranha a essas culturas. Salientaram que, enquanto as pinturas e esculturas
ocidentais eram rotuladas com data e nome dos artistas, as obras africanas
eram anônimas, criações eternas. Condenavam a tendência eurocêntrica e
instavam uma abordagem diferente da arte, fora da tradição ocidental. A
reação contra a exposição marcou um ponto crucial na consciência do Outro
no mundo da arte.

Tanto feministas quanto multiculturalistas propuseram revisões da história da arte que
incluíssem, sem a necessidade de conformação ao cânone, outros sujeitos, grupos, e outras
formas de relação artística de modo que ficasse claro que o conceito de arte não é evidente ou
universal.
A teoria moderna de críticos como Greenberg legitimou-se alicerçada numa alta cultura
baseada na existência de um julgamento estético universal intuitivo, cuja existência se
revelaria no consenso histórico de uma classe culta. Partindo desse julgamento foi possível
imaginar uma teoria formalista que seria capaz de explicar o poder estético de um objeto sem
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a necessidade de maiores considerações sobre o sujeito que o vê. Belidson Dias (2008, p. 40)
explica e detalha essas questões da seguinte maneira:
Historicamente, os currículos de arte foram implementados na educação
fundamentados nos valores da elite cultural, com um grande débito aos
princípios do desenho/design. Assim, o formalismo, que está incrustado nos
princípios do design e um forte constituinte do Modernismo, transformou-se
numa das posições preferidas do campo (BARBOSA, 1991; 2001;
DUNCUM, 1990; EFLAND, 1990; HOBBS, 1993). O Modernismo assumiu
o conceito de um objeto de arte independente e da existência objetiva de
valores estéticos inerentes às propriedades formais do objeto da arte.
Portanto, enfatizava que os objetos da arte poderiam existir sozinhos e, assim
sendo, os valores e as experiências estéticas seriam verificáveis. Logo, o
Modernismo separou o espectador e o autor deste objeto autônomo chamado
“arte”. Dessa forma, as Belas Artes passaram a ser avaliadas pela sua própria
razão e oportunos critérios, e todas as formas restantes de representação
visual da sociedade que tivessem função “utilitária”, ou seja, a princípio um
uso não-estético, foram diminuídas de valor.

Como os artistas anti-estetas e os multiculturalistas, educadores ligados à revisão pósmoderna questionam a noção de universalidade implícita nos discursos modernistas sobre
padrões estéticos. Não partem da oposição a um universo de manifestações e sensibilidades
descrito como inferior, como o mundo do kitsch e a cultura de massa. Para professores e
artistas ligados às reflexões descritas como pós-modernas, vale considerar a existência de
várias formas de sensibilidade cujas diferenças não são explicáveis a partir de uma escala
universal de qualidade. Esses professores consideram a necessidade de pensar a diferença
cultural. Por esta razão, Dias (2008, p. 48) argumenta que “a Educação da Cultura Visual
pode ser entendida também como um deslocamento de paradigma de uma arte/educação de
tendência Modernista para uma prática pedagógica que não envolve a dialética da oposição
binária”.
A arte e a educação não precisam isolar-se em uma redoma de suposta pureza. Artistas e
espectadores reverberam, mesmo que de modo implícito, ou seja, complexo, ativo, as tramas e
jogos que marcam a vida, uma vida social e intrinsecamente política. Vale ressaltar que a
recepção, assim como a aprendizagem, não é simplesmente passiva, mas, ao contrário, ativa e
portanto fundamental tanto para os professores quanto para os alunos compreenderem os
repertórios a partir dos quais interpretam as experiências visuais. Nesse contexto, para além
do tradicional valor que se concede à produção, ganha relevância, como fizeram os antiestetas, a importância de pensar a recepção. Reforçando e de certa forma explicitando este
argumento, Hernandez (2011, p. 41) expõe a necessidade de favorecer
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... que nossas histórias se cruzem com as histórias que nos são oferecidas ao
serem colocadas em contexto, conseguimos outras formas de dialogo que
não nos excluem, nem nos colocam em uma posição subordinada de não
saber. Além de nos permitir revisar os efeitos das narrativas hegemônicas
que se apresentaram como formas de verdade sobre nós e nossas maneiras de
nos ver.

O multiculturalismo, também no sentido da crítica à noção iluminista de identidade autêntica,
produziu outras reflexões no universo da educação. Com base na experiência multicultural da
teórica feminista da Cultura Visual Irit Rogoff, Helene Illeris argumenta em favor do valor da
noção de olhar curioso para a educação. A noção de olhar curioso relaciona-se com a
preocupação multiculturalista não para descrever identidades ou origens diversas, mas para
destacar a validade da vivência de experiências visuais que provoquem deslocamentos nos
quais possamos aprender a partir de experiências do desaprender e do despertencer. Para
Illeris (2012), a noção do olhar curioso representa um aspecto crucial da vida contemporânea
assim como o nomadismo em meio ao crescente acesso a discursos de inúmeras fontes.
Esta construção da realidade, eu acho, faz o privilégio de estratégias de
visões tradicionais problemático. Em uma perspectiva de diferença nós não
podemos permitir privilégio incondicional a certas estratégias de visão do
iluminismo ocidental, e que são baseadas em ideias de controle e
objetificação. Aceitando e explorando o olhar curioso em redescrições
experimentais nós podemos começar a construir educações da visão que
aceitam a complexidade do fragmentado, do parcial e composto. (2012, p.
116)

O olhar curioso se distingue da noção moderna do bom olhar, do olhar de especialista, do
conhecedor no sentido de que a curiosidade invoca o desconhecido, o incerto e até mesmo o
proibido. Illeris (2012, p. 119) argumenta sobre a necessidade de questionar o ideal de
“observador focado, concentrado, autônomo, para experimentar posições e estratégias de
despertencimento, descentramento”. Ela ressalta que o objetivo não é transformar os
estudantes em relativistas. A seu ver a questão implícita é o risco de fundamentalismos de
todo tipo sobre o projeto da democracia. Ainda de acordo com a autora os professores devem
assumir a responsabilidade democrática de não impor a noção de que todos veem ou deveriam
ver da mesma forma e ensinar aos estudantes que os modos de ver são construídos
socialmente, através de estratégias que envolvem relações de poder. A escola, portanto, deve
ser um lugar onde “convicções pessoais e culturais e preferências possam ser expostas e
trocadas e novas perspectivas possíveis possam ser encenados” (2012, p. 121).
Quando se trata da arte educação, eu acredito que dever-se-ia disponibilizar
a estudantes de artes visuais possibilidades de explorar as formas de imagery
visual que eles preferem, e que eles deveriam ser convidados a experimentar
a relação com esta imagery através da produção de novos eventos visuais.
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Estratégias de curiosidade em relação à cultura visual contemporânea devem
suplementar o olhar de suspeita do criticismo tradicional e abordagens
divertidas, grupais da produção de imagens devem suplementar a demanda
modernista de produções de arte fortemente individualizada e séria. Ao invés
de lidar com a representação de realidades tradicionais como objetos reais,
emoções reais ou interesses sociais reais, a arte educação pode ser também
sobre lidar com as alternativas realidades de ficções. E ao invés de ficar
sentado ou levantado em frente a objetos a serem produzidos ou vistos por
um sujeito controlador, arte educação poderia ser com a participação
corporal e sensual em eventos visuais que envolvessem todo o ambiente e
incluindo experiências de som, cheiro, toque e movimento. (2012, p. 119)

Parte importante da proposta de Illeris são as críticas à limitações da concepção de olhar
iluminista e também modernista, que, segundo ela, pressupõem um sujeito isolado e
objetificador. Esta crítica tem como base o debate aberto por artistas feministas.
As feministas questionaram “porque” existem menos mulheres artistas e poucas são
consideradas por críticos, galeristas, curadores, historiadores etc. Por outro lado as feministas
observaram que a maioria absoluta das mulheres eram representadas na forma de nus. Longe
de ser um campo apolítico ou não ideológico, o universo da arte pode e continua reproduzindo
e reforçando, da mesma forma que a mídia, a posição das mulheres como objeto do olhar dos
homens, ou seja, de uma cultura machista.
Elas denunciaram o modo como a cultura pode introjetar o exibicionismo, a escopofilia e o
voyeurismo. A naturalização dessas posições, quem vê e quem deve ser visto, foi denunciada
por filósofos como John Berger (1999) e criticada por artistas como Mapplethorpe ao realizar
uma das exposição que se tornou referência ao ser taxada como pornográfica (HEARTNEY,
2002). Enquanto o nu feminino foi naturalizado, a exibição do nu masculino, mesmo quando
em poses típicas da história da arte, permanece repleta de pudores e tabus.
As culturas prescrevem o que devemos dar atenção no nosso dia a dia e o que devemos
inconscientemente ignorar. Daí a razão de considerarmos comovente uma obra tão simples
como aquela em que Marina Abramovich se propõe a ficar alguns minutos trocando olhar
com estranhos. Lembro da obra de Fred Wilson, “Visão Protegida”, (2001) em que o autor
expõe manequins negros sem cabeça vestidos de guardas de museus para denunciar a
sensação dessas pessoas ao sentirem-se invisíveis, ou, ainda, a obra de Tom Lisboa
“Polaroides (in)visíveis”, que nos propõe ver a cidade, enxergá-la como muitas vezes, na
correria, não conseguimos fazer.
As artistas feministas denunciaram esse tipo de trabalho não apenas com imagens ou com
análise de representações, demonstrando preocupação com o modo como as culturas
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predispõem práticas de olhar. Isso foi feito não apenas questionando o que vemos ou
ignoramos, mas, principalmente refletindo sobre quem tem o direito de ver ou não, quem deve
ou não ser visto, quem pode ou não mostrar. Além de decodificar ou analisar imagens, as
feministas incluíram como importante foco de reflexão as posições que assumimos em um
evento visual e os efeitos subjetivos de estarmos posicionados de uma forma e não de outra.
Como resultado desse tipo de reflexão apresento o conceito de “evento visual” de Illeris
(2012). A autora propõe que imaginemos diferentes posições a serem ocupadas em eventos
visuais pensando-as em conjunto e não como se fossem disciplinas separadas (história da arte,
estética, fisiologia etc). Em relação aos eventos visuais ela propõe quatro posições nas quais
podemos nos colocar: a posição da imagem, do sujeito, do objeto, e da visão.
A escolha da palavra posições indica que estas não são necessariamente
conectadas ao entendimento tradicional ou objetos particulares ou pessoas,
mas podem ser ocupadas de modos diferentes. Por exemplo, uma pessoa (um
ser humano fisicamente presente) pode ocupar todas as diferentes posições:
ela ou ele pode ser posicionado como espectador na posição de sujeito, como
uma coisa para ser olhada na posição de objeto, como uma representação na
posição de imagem, e ao adotar um modo particular de olhar algo na posição
de visão. (ILLERIS, 2012, p. 113)

Illeris comenta que imagens e objetos podem ocupar posições diferentes daquelas
consideradas pelo cânone tradicional. Por exemplo, quando ao olhá-las, experimentamos
sermos olhados de volta como se não fossemos agentes do olhar, mas objetos do olhar do
outro. Ela propõe uma educação que envolva não apenas o olhar objetificador, mas a
vivenciar as várias posições possíveis em um mesmo evento para debater sobre essa
experiência. Ou seja, uma experiência cognitiva e lúdica.
A proposta de Illeris torna mais complexa a forma de perceber um evento visual,
tradicionalmente descrito, como defende Hernandez (2011), como o momento em que um
sujeito autônomo toma para si um objeto que deve ser decifrado.
Neste marco, o foco do olhar se dirige para o que é visto com a vontade de
possuí-lo. Como escreve Laplance (1999), supõe-se que o objeto e seu
produtor lançam um enigma ao espectador-leitor, que este tem de decifrar,
com a ajuda das disciplinas do olhar (que disciplinam): a história da arte (a
iconografia), a semiótica, a psicanálise, o perceptualismo formalista. Desta
maneira, a escola ou o museu se articulam como lugares simbólicos que
ensinam a disciplinar o olhar (para ver “bem” o que “deve” ser visto) e que
outorgam, como moeda de câmbio e recompensa à submissão disciplinar, o
gozo derivado de decifrar o “enigma” associado ao poder ver além da
superfície do que se vê. (HERNANDEZ, 2011, p. 35)

Ir além dessas posições objetificadoras, significa considerar os efeitos subjetivos das
experiências visuais. Hernandez propõe que os alunos reflitam também sobre si mesmos,
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sobre o que pensam de si ao viverem certas experiências visuais. Isso significa expandir
perguntas que geralmente refletem um lugar comum: “o que você vê nesta imagem? Qual
história conta esta obra?”, ampliando e, de certa forma invertendo a questão para “o que vejo
de mim nesta representação visual? O esta imagem diz de mim? Como esta representação
contribui na minha construção identitária – como modo de ver-me e ver o mundo?”
(HERNANDEZ, 2011, p. 38). Esta é uma mudança que vai muito além da simples inclusão de
novos objetos a serem decifrados. Trata-se de refletir sobre esta mesma lógica objetificadora,
ponderar sobre sua ideologia e questionar como o ensino de arte pode estar envolvido em
técnicas de subjetivação através dos modos de ver. Ao ir além desta concepção de olhar
objetificador, estes educadores consideram o modo de olhar não apenas como uma maneira de
controlar, dominar, desmontar a seu prazer aquilo que vê, mas, também, o modo como o
indivíduo fica marcado, rotulado, por aquilo que vê.
O que introduz a perspectiva da cultura visual, a qual provisoriamente me
vinculo – pois não se deve esquecer que não existe “uma” opção única do
que é denominado como cultura visual – é a consideração das práticas
artísticas como práticas discursivas – culturais - que tem efeitos nas maneiras
de ver e de ver-se. Reconhecer estes efeitos para gerar relatos alternativos ou
em diálogo com os existentes é uma das maneiras de expandir o sentido da
educação das artes visuais. O que leva a colocar as políticas de subjetividade
como um espaço central para explorar, debater e gerar relatos visuais e
performativos que dialoguem e contestem os hegemônicos. O que reafirma a
opção de que a cultura visual, além de falar a partir de um outro lugar da arte
– e de outras práticas de visualização – também impulsiona a realização de
projetos e práticas geradas como processo de indagação. (HERNANDEZ,
2011, p. 43)

Neste capítulo, desenvolvi reflexões sobre referenciais epistemológicos que estão presentes no
ensino de arte complementando com algumas argumentações sobre como a Educação da
Cultura Visual se situa e relaciona em relação as revisões da arte pós-moderna. Com esta
fundamentação passo, no capítulo seguinte, à análise dos dados produzidos na pesquisa de
campo, a análise da posição dos professores, ou, como suas falas situam ou não o uso e a
função das imagens de publicidade na sala de aula.
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Capítulo 7
O que pensam os professores sobre imagens de
publicidade?

Neste capítulo, analiso e discuto as falas dos professores colaboradores para investigar como
professores de artes visuais da rede municipal de ensino de Goiânia se relacionam com, ou,
utilizam pedagogicamente imagens de publicidade no ensino de arte. Nove entrevistas foram
realizadas. Identifico os professores por nomes fictícios. Anísio, Bittencourt, Anita, Helena,
Louise, Laís, Cecília, Jeane e Moema45. Os nomes escolhidos fazem referência a personagens
importantes da história da arte e do ensino de arte no Brasil. Como uma forma de
homenagem, a escolha não representa qualquer tipo de relação teórica entre os colaboradores
e tais personagens. Todas as falas dos colaboradores estão registradas em itálico. O capítulo
está organizado em uma sequência que segue a ordem dos tópicos guias das entrevistas: 1)
sobre o ingresso na profissão e impressões da escola e alunos; 2) sobre o planejamento da
disciplina e a utilização de imagens e 3) sobre imagens de publicidade na sala de aula.
7.1 COMO VOCÊ SE TORNOU PROFESSOR(A), QUAIS SUAS IMPRESSÕES SOBRE A
ESCOLA E SOBRE OS ALUNOS?
Ao concluir as entrevistas me senti invadido pela convicção de que não há ou não pode haver
consenso em relação ao modo mais ou menos adequado de desenvolver o ensino de arte. A
história de cada professor é um itinerário de dúvidas, desejos e experimentações.
Minha primeira preocupação ao entrar em contato com os professores colaboradores da
pesquisa foi me aproximar, conhecer suas histórias, como eles chegaram a ser docentes e
45

As referências são: Anísio Teixeira, Francisco Joaquim Béthencourt da Silva, Anita Malfatti, Helena Antipoff,
Laís Aderne, Cecilia Meireles, Jeane Milde, Louise Arthus-Perrelet
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porque escolheram a disciplina de artes entre tantas outras. Esperava que entendessem que
não estava ali para julgá-los, mas, para conhecê-los e para aprender com seus trabalhos. Dessa
maneira, pude me aproximar com a expectativa de que nossas conversas fossem produtivas e
esclarecedoras. Tive a preocupação de instigá-los a falar acerca de suas impressões sobre a
escola em que trabalham, e, principalmente, sobre os alunos com quem interagem. Seria
inadmissível investigar sobre suas práticas sem antes tentar conhecer, mesmo que
parcialmente, o contexto institucional e social no qual atuam. Ao conversar sobre os motivos
que os levaram a ser professores de artes, percebi, em meio à histórias tão diferentes,
semelhanças surpreendentes.
7.1.1 Como você se tornou professor(a) de artes?
A professora Helena narrou que sua aproximação com as artes visuais aconteceu ainda
quando criança, pelo seu gosto e facilidade com o desenho. Ao se inscrever no curso de artes
visuais imaginou, em princípio, que se formaria para ser artista. “Muito chique, eu vou ser
artista” – ria ao contar como que pensava sobre estas questões à época. No entanto, quando
percebeu que havia se inscrito num curso para ser professora não ficou triste. Pelo contrário,
sentiu muita identificação com o curso. Ela faz a ressalva de que ficou insatisfeita com o
curso, mas, ao começar a dar aula, teve certeza de que havia acertado na escolha. “Hoje eu
não tenho dúvida alguma, se eu não fosse professora, eu teria de ser professora.” Sua
identificação com o Curso de Licenciatura parece que vem desde o tempo em que era criança,
pois sempre gostou de estar com pessoas, de contar histórias, assim como fazia o seu pai. O
trabalho da catequese na adolescência, também pode ter influenciado e aguçado o seu
interesse, pois, naquela época as pessoas já a elogiavam: “você fala bem, você conduz bem
isso daqui”.
A trajetória da professora Laís é muito semelhante à da professora Helena. Brincando, disse
que tornou-se professora de artes visuais por “acidente”. Como Helena, ao fazer o vestibular
marcou o Curso de Licenciatura por engano, seu desejo era o bacharelado. Contudo, ao entrar
no curso e se informar sobre a formação que o curso oferecia, decidiu permanecer porque era
uma graduação que “abria mais portas”. Ela se identificava com a docência, pois já havia
dado aulas na Igreja, na catequese, assim como a professora Helena. Sua relação com as artes
visuais também veio do desenho. Acha, também, que se espelhou no pai, que tinha o hábito de
desenhar.
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O interesse da professora Anita pelo Curso de Licenciatura em Artes Visuais ocorreu por
vários motivos. Desde criança ela gostava muito de desenhar. Na infância, várias vezes teve
de se esconder para desenhar porque seus pais achavam que desenho era coisa de “gente a
toa”. Ela relata que “desenhava dentro das gavetas achando que a minha mãe não ia ver”. A
ideia de ser professora de artes visuais foi inspiração que veio dos desenhos de sua filha.
Quando a filha tinha três anos, Anita a matriculou em uma escolinha de artes. Mãe zelosa,
juntou todos os desenhos da filha e os guarda até hoje. Observando os desenhos, tinha o
desejo de poder analisá-los de maneira profissional. No princípio não tinha clareza do que
aquela vontade representava e de que aquele desejo poderia leva-la a fazer o Curso de
Licenciatura. Anita lembrou que quando criança brincava de ser professora. Mas sua carreira
como professora começou por acaso, dando aula de reforço junto com uma prima. Ela gostou
do contato com os alunos, da missão de ajudá-los a darem “o melhor de si”. Naquela época
fazia o bacharelado em ciências sociais, mas não chegou a terminar o curso. Anita também
trabalha com design de joias. Quando decidiu fazer o curso de artes visuais pensou que esta
formação poderia ajudá-la neste trabalho. Porém não optou pelo bacharelado, pois acreditou
que a licenciatura poderia lhe dar mais possibilidades de emprego. A identificação com a
docência e a crença pessoal de que “conhecimento a gente não guarda”, conhecimento se
compartilha, levaram-na a inscrever-se no Curso de Licenciatura em Artes Visuais.
Para Cecília, o sonho de ser docente é algo que a acompanha desde criança. Ela também
brincou de ser professora. A relação com a arte também tem sua origem a partir do desenho.
Sempre recebia elogios pelos seus desenhos e, por esta razão, escolheu inicialmente fazer o
Bacharelado em Artes Visuais. Mas, durante o curso, sentiu um certo desânimo ao se dar
conta das poucas perspectivas em termos de trabalho. Assim, a questão financeira a fez optar
pelo Curso de Licenciatura. Ela faz questão de enfatizar que sua decisão “não foi assim ‘Ah!
Não tenho o que fazer, vou ser professora!’”. Apesar de esse tipo de decisão ser comum,
Cecília tem uma identificação muito forte com a profissão. Ela sorri do fato de que as pessoas
estranham quando ela manifesta seu prazer por ser professora. Seu amor pela sala de aula é
tanto que já recusou ser coordenadora de uma escola para não abandonar a rotina com os
alunos. Ela mesmo relata: “eu gosto de estar em sala de aula, eu me sinto bem em sala de
aula, pra mim é prazeroso. Mesmo em situações em que igual a hoje que faltaram cinco
professor [ela teve de substituí-los], eu entro com todo gás do mesmo jeito.”
Assim como aconteceu com as professoras Helena, Laís, Anita e Cecília, no caso de Moema
também foi “o gosto pela arte, pela pintura, pelo desenho” que a levou a buscar essa
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formação. No entanto, ao contrário de Helena e Laís, Moema não errou na inscrição no
vestibular. Inicialmente fez o Bacharelado em Artes Visuais. A motivação para a docência
veio mais tarde, no período da maturidade. Após momentos conturbados na vida pessoal,
problemas com o casamento, separação, novo casamento e, em decorrência, a mudança de
cidade com os filhos, decidiu que precisava definir uma carreira. Optou pelo Curso de
Licenciatura porque era uma maneira de dar continuidade à sua formação inicial. Assim como
aconteceu com as professoras Laís, Anita e Cecília, a busca pela segurança financeira foi
crucial para a sua escolha.
Inicialmente Louise não pensava em ser professora de artes. Foi a única colaboradora que não
relatou nenhum tipo de afeto com o desenho antes de iniciar o curso. Queria ser professora,
algo que a acompanhava desde as brincadeiras de criança. Hoje ela sente que a identificação
com a docência está relacionada à “vontade de poder contribuir com o social”, sentimento
semelhante ao da professora Anita. Para Louise esse desejo é algo que tem uma dimensão
limitada, embora ela o considere importante. Inicialmente ela tentou o Curso de Letras, mas
não foi aprovada. No entanto, passou no vestibular para a Licenciatura em Artes Visuais. Não
sabia bem o que esperar do curso, pois na sua escola o único contato com a disciplina havia
sido através de atividades de colorir desenhos e criar maquetes. Mas no segundo ano do curso
começou a dar aulas como professora temporária na rede pública estadual. Reconhece o
quanto foi importante a ajuda dos professores na fase inicial do curso.
O ingresso da professora Jeane na docência em artes visuais foi muito conturbado. Como a
professora Louise, pensava apenas em ser professora. Seu primeiro curso de graduação foi na
Pontifícia Universidade Católica. Era um curso de licenciatura no qual à medida que o aluno
avançava, podia optar por ser professor da área de exatas, de humanas ou de biológicas. Sua
decisão inicial foi pelo curso de química, mas logo se deu conta que não se identificava com a
disciplina. Decidiu, então, fazer um curso de desenho básico para acompanhar a irmã que
cursava arquitetura. Esse curso a motivou a ser professora de artes visuais, fazendo-a lembrar
do prazer que sentia nas aulas de artes do tempo de escola. Esse mesmo curso ajudou-a a
passar no vestibular da Licenciatura em Artes Visuais que na época tinha como exigência um
teste de aptidão em desenho. Jeane reconhece que teve muitas dificuldades durante o curso
porque era recém casada e logo engravidou. Quando concluiu o curso de Licenciatura em
Artes Visuais ficou dez anos cuidando dos filhos e fazendo outros trabalhos para ajudar nas
despesas de casa, vendendo biscuit. Teve muito receio ao iniciar a carreira, pois conhecia a
rotina puxada de colegas professores. Após muitos conselhos dos familiares resolveu estudar
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e prestar o concurso. A iniciativa foi oportuna pois “estava sentindo que estava morrendo”.
Hoje, após muitos anos de docência, Jeane consegue organizar muito bem o seu tempo.
Para o professor Anísio, não estava em seus sonhos e planos se tornar professor. “Eu nunca
sonhei em ser professor porque não se sonha com um negócio tão difícil assim, sócio
politicamente falando”. Sua posição lembra o receio da professora Jeane, pois, como ela,
Anísio também tem familiares que escolheram a docência como profissão. Rindo, ele
comentou de maneira irônica sobre o fato de sua mãe ser professora e a frequência com que
ouvia seus comentários acerca das dificuldades da carreira. Ele acha que essa convivência
“conspirou” no sentido de influenciá-lo a ingressar na profissão. Anísio se aproximou da
docência por questões financeiras, “para fazer uma graninha”. A primeira experiência foi aos
19 anos, num programa da rede estadual de ensino que aceitava graduandos como professores
temporários. Na época, Anísio fazia o curso de Geografia. Naquela ocasião ministrou várias
disciplinas: Geografia, Organização Social Politica Brasileira, Moral e Cívica, Sociologia e
Filosofia. Porém, ainda não tinha contato com a área de artes. A aproximação com as artes
aconteceu após planejar e executar um adesivo com uma mensagem sobre o meio ambiente,
adesivo que fez sucesso entre amigos e conhecidos. “Desenhei um barranco solitário assim
com uma única árvore seca nele e tinha um caboco subindo com a corda pra cortar a última
árvore com um machadinho nas costas. Esse trem fez sucesso, rapaz. A turma dizia: ‘você
tem que fazer artes!”. Pediu então mudança de curso.
Naquela época o curso de licenciatura era em educação artística e oferecia uma formação
polivalente em artes visuais, música e teatro. Anísio revelou que não tinha preferência por
uma linguagem específica e não tem preconceito com a formação polivalente. Pelo contrário,
se identifica com essa formação e vai além ao dizer “eu tenho orgulho” disso. É comum ouvir
a palavra polivalência com um sentido pejorativo, ressaltando que pode parecer estranho
alguém que tenha a pretensão de ter domínio das diferentes linguagens artísticas. Ele explica
que entende a crítica, todavia, considera que “o fato de ser uma coisa muito difícil não
significa que você tenha que desistir de ampliar, não é? Eu acho que a educação é cada vez
mais global, para um ser humano completo.” Quando começou a dar aula sentia-se mais
próximo das artes visuais, mas aos poucos, foi também se aproximando e ganhando
familiaridade com a música, a poesia e o teatro.
A ideia de se tornar professor de artes, segundo Bittencourt, veio do conselho de um tio que
era pintor e que percebeu que ele tinha “veia” artística. Foi essa veia artística que, na época do
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curso de graduação o levou a criar com colegas um grupo dedicado à performance. Hoje,
tendo saído do grupo, continua desenvolvendo e trabalhando performances com os alunos.
Bittencourt foi o único professor a deixar claro que não trabalha com desenho. Quando
concluiu o curso de Licenciatura em Artes Visuais fez um curso de especialização em
audiovisual e hoje, como professor de artes, orienta a sua prática pedagógica para o cinema.
Argumenta que trabalhar com cinema é uma possibilidade que a LDB dá ao professor de
artes. No entanto, na LDB, só há referências ao componente curricular artes. É nas diretrizes
curriculares nacionais que encontramos referência às artes visuais, teatro, música e dança.
Quando chegou na escola onde atua hoje, explicou para a diretora que sua proposta como
professor de artes era direcionada para o cinema. No início ela estranhou e alertou-o para o
fato de que a escola não dispunha dos equipamentos necessários. Assim, iniciou as aulas
utilizando a sua própria câmera. Posteriormente, participou do projeto “educação em
destaque” e, como prêmio, ganhou quarenta máquinas fotográficas. A partir desse momento
Bittencourt ganhou apoio total da diretora, situação que descreve com muito orgulho.
Destaco na fala dos professores o desenho como o instrumento de identificação com o curso;
com poucas exceções, eles não tiveram o curso de licenciatura como primeira escolha; as
dúvidas quanto à escolha entre o curso de bacharelado ou a licenciatura; apesar de
proporcionar mais oportunidades de trabalho e, em consequência, mais segurança financeira
que o bacharelado, o receio inicial sobre a docência está relacionado a uma percepção como
carreira cansativa; a catequese como um caminho para a identificação com a docência; uma
compreensão de uma missão social da docência.
7.1.2 Impressões sobre escola e alunos
Antes de discutir sobre as posições dos professores em relação aos objetivos, conteúdos e
metodologias da disciplina de artes visuais, cabe expor suas impressões sobre escola e alunos
porque estas percepções têm consequências diretas sobre suas práticas.
Ao discutimos sobre as expectativas de pais e direção da escola em relação à disciplina, ouvi
muita insatisfação. Para Cecília, a maioria dos pais não tem consciência sobre o que os filhos
fazem na escola e para muitos o único interesse é que os filhos não estejam em casa. No
entanto, ela admitiu que recentemente teve problema com alguns pais que não quiseram que
os filhos participassem de uma festa de carnaval que estava organizando com os alunos. Os
pais não quiseram que os filhos participassem de algo que consideravam “profano”. O
237

problema ampliou-se pelo fato de que a própria diretora também reprovava a iniciativa usando
o mesmo argumento.
Anísio tem clareza de que alunos, pais e coordenação tem expectativas bem diferentes da sua
em relação à disciplina de artes. Para ele, seria ótimo se isso acontecesse, mas não vê razões
para nutrir esse tipo de expectativa. “Eu é que tenho que ter essa consciência”, explica. Ainda
sobre as expectativas dos pais em relação à participação dos filhos na disciplina de artes, a
professora Helena afirma que, de modo geral, o interesse dos pais é saber se os filhos sabem
fazer cálculos, ler e escrever. Eles não esperam nada da disciplina de artes, pois não
conhecem suas potencialidades. Por isso Helena diz que não os julga.
Vários professores expuseram a sensação de que a disciplina de artes é menos respeitada que
as demais disciplinas na escola. A professora Anita lamenta que a disciplina seja pouco
valorizada na escola, pois segundo ela, é considerada uma disciplina “inferior”,
“marginalizada”. Ela relatou que a disciplina de artes acaba provocando incomodo para
outros professores e para a direção porque envolve dinâmicas que reviram as cadeiras,
desorganizam e podem sujar a sala, por exemplo. Admite que gosta de promover discussões,
fazer “ferver”. Por isso se incomodou quando uma diretora afirmou que “a gente tem de
passar no corredor e escutar o mosquito”. A professora Cecília reverbera a mesma sensação
de Anita, de que na escola a disciplina arte é vista como menos importante. Descreveu o olhar
de menosprezo vindo de outros professores quando organizava com os alunos a festa de
carnaval da escola. Ela falou da necessidade de defender a disciplina: “aí você vai lá e fala
‘olha, isso aqui não é perda de tempo. Aqui estamos desenvolvendo habilidades de trabalho
em grupo e o lúdico também faz parte da aprendizagem”.
De todos os depoimentos, o que mais enfatizou este mal estar foi o da professora Laís. Ao ser
questionada sobre que diferença faria para a formação dos alunos se a disciplina de artes fosse
retirada da escola, ela desabafou da seguinte maneira:
Nenhuma, nada! Mas não vou dizer pelo profissional, nem pelo que ele tem
pra ensinar vamos dizer assim, não seria por esse lado, mas seria pela
importância que tem essa aula hoje, pela importância que eles dão pra essa
aula: nenhuma, é um peso zero. No Estado a gente é um zero, no município
também. O município no começo, quando eu entrei, a gente podia ser
trocado por educação física, a escola escolhia, “vamos organizar aqui a
carga horária, quantos professores tem, quantas turmas”, aí organizou, “Ah
não! Tá passando um profissional. Qual que a gente vai tirar? Artes.” Sempre! Tipo assim, eles mesmos não veem sentido nenhum. O pessoal da
faculdade, quem tá estudando, pesquisando, não consegue convencer as
autoridades da importância da disciplina e os alunos não vêem nenhuma.
Então vem de cima até baixo. E eles sabem disso, os alunos tem ciência
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disso, nada a ver, não reprova, não tem um peso, a gente faz isso aí, tipo
diversão, ou nem é diversão, pra eles é uma disciplina a última das últimas,
depois da educação física. Educação física é bom pra eles. Então é triste
dizer, mas não tem diferença nenhuma, pode tirar, eu falaria assim, do jeito
que tá aí vocês podem tirar que não vai fazer falta nenhuma.

No seu desabafo a disciplina artes não é de fato respeitada pelo poder público e isso fica
evidente por várias razões. Um ponto importante no seu depoimento é o esvaziamento dos
horários das aulas de artes visuais. Somente as professoras Jeane e Louise relataram que
davam aulas nos três ciclos do ensino fundamental. Todos os demais atuam apenas no ciclo 3.
Laís adverte que apesar da grade ser paritária, ou seja, todas as disciplinas deveriam ter a
mesma carga horária, na escola onde trabalha as disciplinas de matemática e português tem
prioridade, condição que reduziu uma das aulas semanais de arte. Além disso, ela reclama do
fato de que a disciplina de artes não reprova. Para ela isso contribui para a falta de respeito
dos alunos em relação às artes. “’Dá conta de calcular alguma coisa, beleza pode ir’. A arte
não! É a última que eles perguntam: ‘Nívea, você acha que ele tá em condição de passar na
disciplina de arte, você acha ele preparado?’. Não pergunta isso para arte, para o
profissional de arte. Então isso me mata”. Segundo Barbosa, (1989, p. 172) a tradição de não
se exigir nota na disciplina está relacionada ao fato de que arte-educação é constantemente
“concebida como uma atividade, mas não como disciplina”, apesar do que diz a lei. Para Laís
a disciplina atualmente é entendida pelo Município e pelo Estado apenas como uma espécie
“tapa buracos”.
A fala da professora Laís me chama a atenção por vários motivos. É triste perceber que, ao
mesmo tempo que a disciplina perde espaço para outras consideradas mais importantes, é para
ela, também, que se apela como improviso para substituir professores quando faltam (Cecília
lembra de um dia em que teve de substituir cinco professores). Enquanto a universidade
ressalta a importância de compreender a docência a partir de noções como “o intelectual
orgânico” (GIROUX, 1997) ou “o professor reflexivo” (SCHÖN, 2000), em muitas escolas o
trabalho do professor de artes é considerado apenas uma atividade, algo que não necessita de
planejamento ou pesquisa.
Questiono-me, por outro lado, sobre a importância, do ponto de vista do professor, da nota
como instrumento de motivação para legitimar a disciplina. Não me parece que os professores
tem interesse que os seus alunos se engajem nas aulas tendo o medo da reprovação por nota
como motivação. Assim, não estaríamos cedendo à lógica de um modelo de escola de certa
forma falido? O que se pode fazer diante do atual modelo escolar?
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Resta ainda pensar sobre a crítica feita por Laís à incapacidade da Faculdade de Arte Visuais
de promover essa desejada valorização da disciplina. Me pergunto, também, como
poderíamos reinventar a relação da faculdade com a escola do sistema público. Várias falas
abordaram a distância que os professores sentem em relação à faculdade após a conclusão do
curso. Helena comentou que especialmente os professores das escolas de tempo integral não
recebem o apoio para formação continuada, são pouquíssimas as iniciativas neste sentido.
Moema comentou que após a conclusão do curso perdeu contato com os colegas e se sentiu
muito insegura em relação condução da disciplina, principalmente no município que, como
veremos, não tem diretrizes claras. Relata que no início, foi muito difícil o ingresso no
ambiente escolar e ela acredita que a faculdade poderia ter auxiliado nos primeiros anos da
sua experiência como professora. Em consonância com essa ideia, Nóvoa (1995, p. 26), ao
comentar as imensas carências e dificuldades do sistema educacional, afirma que “parece
evidente que, tanto Universidades como escolas, são incapazes isoladamente de responder a
estas necessidades”. Este tipo de situação torna evidente a necessidade de uma formação
intrinsecamente relacionada à escola (do início ao fim, não apenas nos estágios, e centrada na
aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos) e um acompanhamento durante os
primeiros anos de carreira (contra o atual abandono dos formandos) (ZEICHNER, 1998).
Moema ficou surpresa ao descobrir, durante a entrevista, que um dos seus colegas do curso de
licenciatura trabalhava na escola do bairro ao lado. Aquela situação me fez refletir ainda mais
sobre o isolamento dos professores de artes. A sindicalização tem sido o caminho mais
frequentemente quando se fala em coletividade docente, contudo, alguns autores explicitam
que o modelo sindical não atende totalmente as demandas atuais dos docentes (NÓVOA,
1999). Para Pimenta (2002, p. 44), é preciso um reforço da escola e do coletivo, das
“condições de trabalho para que a escola reflita e pesquise e se constitua num espaço de
análise crítica permanente de suas práticas”. Espaços de partilha precisam ser fortalecidos e
re-imaginados de forma a se tornarem parte do cotidiano dos professores. Isso exige
organização e sensibilidade institucional.
É inútil apelar à reflexão se não houver uma organização das escolas que a
facilite. É inútil reivindicar uma formação mútua, inter-pares, colaborativa,
se a definição das carreiras docentes não for coerente com este propósito. É
inútil propor uma qualificação baseada na investigação e instituições
universitárias se os normativos legais persistirem em dificultar esta
aproximação. (NÓVOA, 2010, p. 22)
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Isolados em suas salas de aulas, distantes uns dos outros e, ainda, estando a escola distante da
universidade, os docentes se sentem fragilizados e enfraquecidos.
Existem outras insatisfações dos professores em relação aos alunos. Na entrevista a professora
Laís relatou que está bastante decepcionada com a profissão. Ela imagina o trabalho do
professor como uma momento para “abrir a mente dos alunos”, “dar oportunidade ou ajudálos a enxergar melhor o mundo ao redor através da arte”. A arte deveria ser um instrumento
para fazer os alunos entenderem seu contexto, para capacitá-los e ajuda-los a transforma o
contexto. Porém, ela expressou que sofre muitas pressões na sala de aula, pressões que
dispersam a atenção a ponto de fazê-la perder o foco. Se referiu, principalmente, a violência
dos alunos em sala de aula. “Você tá lá dando uma aula, uma boa aula sobre desenho e
pintura, explicando o conteúdo, de repente um menino levanta e dá um soco no outro (...) aí
você tem que parar, não tem mais nada a ver com a disciplina”. Reclama da falta de limites
dos alunos e credita esse tipo de comportamento à negligência da família. Por isso ela decidiu
associar o conteúdo da disciplina a um projeto que ela denominou “valores”, através do que
ela pode abordar temas como respeito, educação, disciplina, compromisso. “Geralmente, no
início da aula começo falando sobre valores... Depois eu entro no conteúdo e vou!”
Anita, ao falar sobre os alunos, descreve situação próxima à de Laís. Alguns alunos são
esforçados, e destaca aqueles que fazem o curso de bombeiro mirim. Outros, todavia, estão
envolvidos com a criminalidade, alguns dormem em instituições para jovens infratores e
chegam à escola em carros da polícia. Desses alunos, relata ela, muitos professores tem medo.
Entretanto, ela se esforça para não se intimidar, e argumenta que esses alunos no fundo
querem ser orientados e, por esta razão, é necessário um pulso firme. Reconhece que é muito
difícil lidar com alunos às vezes hostis, fazer que uma aula de quarente e cinco minutos seja
produtiva. Revelou que as expectativas não podem ser exageradas. “A partir do momento que
ele sentou e se propôs a fazer a atividade e pensar no que vai fazer pra mim, já é grande
coisa”. Admitiu que a nota é um argumento que usa muito para convencer os alunos a
fazerem as atividades que planeja. Ela costuma “passar o visto” no caderno dos alunos para
conferir uma por uma as atividades.
Ao ser interrogada sobre o comportamento dos alunos, a professora Jeane também salientou o
problema da agressividade. Ela se pergunta sobre o que ocorre com a escola em que trabalha e
ela mesma arrisca um diagnóstico: acredita que a indisciplina e a agressividade são agravadas
pela presença de muitos alunos do mesmo núcleo familiar. Isso faz com que eles se sintam
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“donos do pedaço”, fiquem a vontade e tratem mal professores e colegas. Reconhece a
dificuldade de lidar com adolescentes, de modo geral, que “são muito intransigentes”, ao
contrário dos pequenininhos que são “uma gracinha”. Jeane afirma que “ama dar aula”, mas,
ponderou que “como todo mundo é humano”, logo, “não gosta dessa falta de limite dos
alunos”. Apesar do incomodo, sente este problema como um desafio.
Com pesar, Laís referiu-se a seus alunos como alienados. Afirma que eles não tem foco, “eles
estão na escola não pra estudar, eles estão aqui pra passar o tempo na maioria das vezes. É
difícil um aluno que tem foco, que vem pra escola porque sabe da importância, sabe que vai
pegar o que aprendeu aqui para usar depois”. A seu ver, poucos alunos estão na escola para
estudar, infelizmente, os outros, a maioria, “tão copiando, tão sendo copistas o tempo todo
para dizer que estão fazendo alguma coisa”. Completa afirmando que os professores também
estão alienados porque a escola perdeu sua função primordial e nos dias atuais se transformou
um “depósito de alunos”, “uma creche”.
Nóvoa (2010) argumenta que é histórico o movimento de sobrecarregar a escola com missões
que deveriam ser compartilhadas com outras instâncias sociais. Comenta que esse processo
vem se ampliando, pois “os sonhos desmedidos da educação integral favorecem a emergência
daquilo que tenho designado por uma ‘escola transbordante’, exorbitante e sufocada por um
excesso de missões” (2010, p. 33). Se houve um momento na história em que isto fez sentido,
hoje está claro que este processo está corroendo o papel primordial da escola. Ele insiste que é
preciso consolidar para além da escola um espaço público de educação.
Trata-se de ampliar as responsabilidades educativas das famílias, das
comunidades locais e das instituições sociais, de tal maneira que a escola se
possa recentrar naquilo que é especificamente escolar. À escola o que é da
escola. À sociedade o que é da sociedade. (...)Alguns argumentarão que a
desestruturação das famílias, dos laços sociais e a fragilidade da “sociedade
civil” tornam problemática esta evolução. É uma observação justa, mas que
apenas realça a necessidade de reconstruir solidariedades, espaços de
convivialidade e de vida social e cultural que tenham como ponto de
referência a educação das crianças e dos jovens. (2010, p. 34)

Enquanto isto não acontece, os professores manifestam seu pesar reforçando o sentimento de
decepção com a escola nos dias de hoje. O relato de Louise revela os mesmos sentimentos
descritos por Laís. Ela acredita que os alunos percebem, de alguma maneira, que não estão na
escola para estudar, mas, para não ficar na rua ou causar algum tipo de preocupação para os
pais que precisam trabalhar. Louise também se sente muito mal ao constatar que hoje a escola
é considerada uma creche, um depósito de alunos.
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Sabe, é muito bom você pensar numa pessoa que não tem onde deixar o filho
e tem uma escola dita segura, com alimentação, onde ele fica estudando.
Olha, é incrível! De repente ele estava na rua e agora está numa escola
estudando de manhã e de tarde, tendo aula de pintura, aula de xadrez....
Mas aí eu percebo que essas crianças estão num depósito, que a escola
virou uma creche. Assim, não estou falando que não aprendem, porque
aprendem coisa boa ou coisa ruim. Aprendem, mas eu percebo os alunos
numa situação de abrigo, como se a escola fosse um abrigo. Assim, tenho a
experiência de chamar o responsável pelo aluno porque ele foi agressivo e o
responsável fala: “Ah! Eu não estou nem aí pra esse menino, eu não sei
mais o que eu faço com ele”. E aí você fala o quê?

Ela reclama da displicência dos pais e de que os professores tenham que se responsabilizar até
mesmo por preencher a carência de afeto dos alunos. Afirma ser amiga de muitos alunos e que
costuma passar os intervalos com eles, no entanto, pondera: “Eu não vejo nenhum problema
de estabelecer uma relação de afeto, mas eu vejo problema em ser obrigada a ter uma
relação de afeto”.
Neste sentido a escola encontra-se no dilema de que fala Gardner (1999, p. 120):
Nas sociedades religiosas orientadas e relativamente homogêneas,
pressupunha-se que o desenvolvimento moral e emocional seria
responsabilidade das escolas. As sociedades seculares retiraram em grande
parte essa responsabilidade da escola, e esperam que tal desenvolvimento
fique sob a égide da família e da Igreja. Isso é magnífico, desde que exista
um lar com pais e/ou uma Igreja que seja apreciada pela comunidade.
Entretanto, quando estas instituições estão ausentes, apresenta-se um quadro
mais perturbador.

Como Laís, Anísio frisou também a dificuldade de lidar com jovens de “família de
composição cada vez mais dissolvida”. Nesse mesmo sentido Moema apresentou dois tipos de
alunos: aqueles “alunos tranquilos que tem a família presente” e aqueles “sobreviventes”,
com histórias de vida conturbadas.
Você tem cada história de vida! Uma pessoinha de 12, 13 anos, que você
pensa: “Poxa vida, isso aí é real ou saiu de um filme? Histórias de todas as
coisas ruins e tristes que tem nesse mundo, de abandono, de alcoolismo, de
droga, de abuso sexual, tem tudo isso e mais um pouco. Então tem muita
coisa pesada. Esses meninos, alguns, são sobreviventes.

A maioria dos alunos são, em suas palavras, “apaixonantes”. Portanto, são poucos aqueles
que dão “frio na barriga”, que deixam o professor com medo, que estão sempre desafiando e
tentando tirar o professor do sério. Diante da falta de limites dos jovens é preciso manter um
tipo de rigidez, e confessa acreditar na disciplina.
Quando Moema deixou de dar aula para crianças e passou a trabalhar com adolescentes, de
início, confessa que sentiu um baque. Ficava pensando: “cada aluno é um universo, como é
que eu vou ‘atacar’ todos esses universos de uma só vez, com 35 alunos em média, por
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sala?”. Ela levanta forte dúvida sobre o tamanho das turmas. Admitiu que já viveu muitos
momentos de tristeza. Como ela mesmo diz: “tem momentos que você chora também, muitas
vezes eu já chorei em sala de aula, fora da sala. Eu ficava pensando, ‘não estou
conseguindo!’” Por outro lado, ressalta a felicidade de alguns momentos de reconhecimento,
como quando saiu da escola na qual trabalhou doze anos e foi homenageada pelos alunos: “eu
me senti valorizada pelos alunos. Não é pela secretaria, sabe, não é nada assim lá de cima
não, muito pelo contrário, mas, pelos alunos. O carinho, o amor que eles demonstraram?
Fizeram abaixo assinado, festa, poesia para eu não sair da escola. Olha, isso não tem preço”.
Em relação aos alunos, Moema afirma que é cada vez maior a falta de concentração. Ela
credita isso à relação intensa desses alunos com as novas tecnologias. “Nesse mundo de hoje é
tudo muito rápido, no computador você aperta um botão e tudo sai pronto. Isso também está
tirando a concentração”. Assim como ela, o professor Anísio também pontuou esta questão
relacionada, segundo eles, a esta geração. Ele acredita que ser professor é “ter licença para
ser um acompanhante, um instigador, alguém que apresenta algo para o jovem”. Lamenta
que muitas vezes os alunos encarem as propostas da disciplina como um trabalho, como
“alguma coisa que dá preguiça”. Observa que muitos alunos não veem a disciplina como uma
oportunidade para “viajar”. Crê que esse tipo de atitude está relacionada ao fato de que esta é
a geração “do tempo do fácil, do touch screen”. Revela que tem dificuldade de acessar uma
parcela dos alunos. “Tem uma parcela de alunos que você acaba tendo como interlocutores e
outra percentagem que acabam sendo seus adversários, entendeu? E outros que você ignora
e que te ignoram. É sempre uma percentagem, nunca é assim no geral”. Comentou que
aprendeu, após algum tempo, que não há como ou porque cobrar perfeição do professor.
Cosenza (2014) corrobora com as observações de Moema e Anísio de que a geração que
cresce em meio às novas tecnologias digitais tem dificuldade de atenção e facilidade para
entediar-se.
De fato, não só os jovens, mas todos nós, hoje em dia, somos envolvidos e
solicitados por um conjunto de artefatos com os quais tendemos a interagir
ao mesmo tempo. Os jovens costumam ter mais facilidade com isso, já que o
seu cérebro está treinado a essas habilidades desde tenra idade. Como estão
no ápice da sua capacidade, têm a impressão de que podem fazer muitas
atividades ao mesmo tempo e de forma competente. Na verdade, muitas
informações são perdidas ou processadas de maneira superficial,
prejudicando a aprendizagem ou a memorização mais duradoura. Por outro
lado, como eles se acostumam a mudar com frequência o foco da atenção e a
obter novos estímulos rapidamente, tendem a se entediar com textos longos
ou exposições como aquelas que são vistas em salas de aula. (COSENZA,
2014)
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Cosenza (2014) descreve quão grande é o desafio dos professores para ajudar os alunos a
reconhecer conteúdos, habilidades ou informações trabalhados em sala de aula como
“importantes ou agradáveis e que se inserem no contexto do que já é conhecido”.
Em pesquisa de 2014, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o
Brasil foi apontado como o país com maiores índices de violência contra professores
(FERNANDES, 2014) e entre os 10 países com menor sensação de valorização por parte do
professor. Em entrevista à BBC Brasil, o ex-ministro da educação Cristóvão Buarque
argumenta que parte da explicação da violência contra o professor é justamente a
desvalorização da carreira docente e da escola como um todo, “a escola desvalorizada gera
violência, e a violência desmoraliza ainda mais a escola” (MENDONÇA, 2014). Além disso,
em relação às carências familiares e a violência social, ele avalia que para compreender a
indisciplina dos alunos, é preciso considerar também que “a escola é mais violenta com o
aluno do que o aluno com ela”, porque eles passam grande parte do dia em ambientes
desconfortáveis, tediosos, obrigados a fazer atividades nas quais, geralmente não encontram
sentido. Como Buarque, além das justas insatisfações dos professores, acredito que vale a
pena considerar também as insatisfações dos alunos.
Helena fez uma avaliação neste sentido. Quando a prefeitura retirou suas aulas no ciclo 2 e
ela, pressionada, passou a dar aulas para o ciclo 3, teve receio da mudança, receio de trabalhar
com adolescentes porque considerava que eles “não queriam nada com a vida”. Entretanto,
hoje, afirma que adora seus alunos e não deseja voltar para o ciclo 2. Explica que “os meninos
são ótimos, eles são fantásticos, eu não tenho problema com aluno não. Você tem problema é
com professor, com secretaria, com outra pessoa. O aluno é fantástico”. Ela reconhece que
muitos professores tem problemas com alunos adolescentes. A seu ver, essa relação pode ser
mais fácil se os professores demonstrarem afeto e crença nesses alunos. “Eles chegam sem um
pouco de norte, de rumo. Na grande maioria são meninos carentes, não digo
financeiramente, mas já de carinho, de afeto e de atenção, de voz e vez, que se encontram
meio perdidos”. Helena entende que essa relação de afeto não é fácil para muitos professores
e é uma responsabilidade que, concorda, nem todos querem assumir. O ponto crucial para
estabelecer esta proximidade, para Helena, “é acreditar nele [aluno], e aí ele percebe isso na
gente, se você acredita nele, ele te dá o retorno, mas se você não acredita, ele não dá”.
Outros professores comentaram sobre a necessidade de acreditar nos alunos. Anita reconhece
que muitos professores subestimam os alunos, e dizem: “esses alunos não vão virar nada” e
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por isso, lamenta, esses colegas abandonam o esforço para estimular o desenvolvimento dos
alunos. Bittencourt destacou que se hoje os alunos acreditam nele, isso aconteceu porque eles
veem que ele acredita, confia neles, veem o seu esforço e amor pela escola.
Helena comenta que é necessário diálogo. Lembro de Nóvoa (2010, p. 49) ao falar sobre a
importância de um tato pedagógico, “capacidade de relação e de comunicação sem a qual não
se cumpre o acto de educar”, “essa serenidade de quem é capaz de se dar ao respeito,
conquistando os alunos para o trabalho escolar”. Para Helena este tato envolve a capacidade
de levar o jovem a sentir que não está sendo obrigado a nada. “O adolescente é assim, se você
chegar para ele e falar assim: faz isso, ele vai responder: não faço! Não quero, você tá
mandando!”. Por esta razão Helena sugere que o professor deve lançar propostas e dar espaço
para os alunos também o façam, e assim, juntos, o grupo decide. Uma fala de Helena que me
chamou atenção foi a sua preocupação em trabalhar com o universo dos adolescentes, neste
caso, com a internet. “É, eu tenho que falar a linguagem deles e não é mais igual ao Paulo
Freire, lá da terra riscada no chão, hoje é o celular, é o computador... Não é? Uai, mudou,
né?”
Dos colaboradores entrevistados, as professoras Helena e Cecília foram as únicas a não
apontar nenhum tipo de dificuldade na maneira de lidar com os alunos. Cecília expôs uma
situação que considera “excepcional” e fez ressalva para o fato de que, provavelmente, eu
encontraria situações muito diferentes em outras escolas da rede municipal, o que de fato
percebi na fala dos outros professores. Ela afirmou que, se seus alunos não fossem especiais,
ou seja, interessados e disciplinados, já teria trocado de escola porque trabalha muito longe de
sua residência. Revelou, emocionada, que são alunos especiais principalmente pelo fato de
que são interessados. “Eles são super empolgados com as coisas que a gente oferece,
empolgadíssimos, tudo que você propõe eles estão lá, vão e fazem. (...) Então vão e se você
empurrar eles vão sozinhos. É uma situação excepcional.”
Destaco alguns elementos importantes nas falas dos professores: a sensação de que a
disciplina de artes é considerada inferior às demais; a percepção de que nos últimos anos a
escola ampliou sua função passando a ser “depósito de alunos” em detrimento da sua
responsabilidade educacional; a dificuldade de lidar com alunos adolescentes devido ao
desinteresse, a comportamentos violentos e, sobretudo, a carência afetiva que tem origem na
relação familiar. A avaliação de alguns colaboradores de que os próprios docentes, por vezes,
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rotulam negativamente os alunos, o que contribui para que os alunos se sintam
desestimulados.
É importante considerar tais percepções sobre a escola e os alunos visto que elas denunciam a
complexidade da prática docente envolvendo os professores. “Um médico pode operar com
sucesso um doente anestesiado, mas um professor necessita da cooperação activa do aluno
para atingir seus objetivos” – diz Nóvoa (2010, p. 39). Diante disto, como promover
experiências pedagógicas significativas para alunos e professores em um ambiente em que
ambos se sentem desvalorizados? Considerando que se engajem com boa vontade, quais as
possibilidades e também os limites para professores que queiram quebrar este ciclo diante das
atuais condições?
7.1.3 Qual o papel da disciplina de artes visuais?
Nos relatos dos professores observa-se uma intensa reflexão sobre quem são os alunos e uma
preocupação sobre como motivá-los, como estimular o desenvolvimento deles. O modo como
descreveram o papel da disciplina de artes na escola esteve extremamente relacionado às
reflexões sobre os jovens. Apresento, abaixo, alguns de seus argumentos quanto a este papel.
Cabe observar os pontos nos quais seus argumentos diferem e aqueles nos quais se reiteram.
Sobre o sentido da disciplina de artes na escola, a professora Moema foi enfática ao declarar
que na ausência desta disciplina os alunos perderiam “uma chance de se construírem melhor
como pessoa”. Argumentou que já havia recebido dos alunos esta avaliação: “eles falam que
com a arte eles se tornaram pessoas melhores”. Ela considera a posição dos alunos muito
positiva no contexto agressivo do mundo em que vivemos. Então, pedi a ela que explicasse
melhor essa compreensão dos alunos. Lembrei que alguns professores haviam falado sobre a
importância da arte na formação do cidadão e perguntei se era a isso que ela se referia. Ela
retrucou dizendo que cidadania é algo para o qual todas as disciplinas tinham contribuições.
Para ela, a arte é diferente das demais disciplinas porque
consegue se introduzir dentro de cada ser, de cada universo, e trazer à tona
sentimentos, posturas que nenhuma outra matéria consegue porque ali eu
estou trabalhando com a subjetividade, eu estou trabalhando com
sentimentos às vezes escondidinhos, através dos quais consigo me
aproximar do aluno.

Afirma que a arte tem o potencial de fazer os alunos enxergarem o mundo sob outro ângulo
menos pessimista. Moema, que se descreve como uma pessoa espiritualizada, pontuou ainda
sua preocupação contra o materialismo. Ela acrescentou: “então eu acho que eles começaram
a ver isso, a ver o lado mais sensível, mais bonito, mais leve, não focando não só o hoje, o
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aqui e o físico, mas algo mais elevado, mais espiritual, mais transcendental que a arte
permite”. Pedi que falasse um pouco mais sobre a expressão “transcendental”. Moema
explicou que ao se relacionarem com o objeto artístico ela percebe que quase todos os alunos,
exceto “aqueles que nada chama a atenção”, “os alunos param”, eles focam, ficam
interessados e “viajam de verdade”, se sentem “livres” imaginando, cada um vendo de
maneira diferente. Nesse sentido, ela explicou que “as vezes não fala nada, sabe, eu coloco a
gravura e deixo eles fazerem esse tipo de consideração e nessa hora transcendem sim”.
Moema frisou, ainda, a importância dos alunos conhecerem a história de vida dos artistas.
Para ela é válido aprender que apesar de hoje serem famosos, muitos dos grandes mestres
persistiram embora tenham vivido com muito sofrimento. “Quando eles começam a estudar
outros artistas que passaram por seríssimas situações e que venceram e nunca pararam de
pintar ou de esculpir até morrer isso chama a atenção deles. Isso é muito relevante para o
que eu quero com eles”. Por isso considero imprescindível destacar a intenção pedagógica da
professora ao utilizar-se a história da arte não estritamente para falar de estilos, ou para
contextualizar obras, como o fazem alguns colegas. Ao trabalhar a história da arte focando a
história de vida dos artistas, para Moema “isso é muito relevante para o que eu quero com
eles”. Ela torna explicitas intenções pedagógicas não imaginadas até aquele momento.
Através do exemplo de vida dos artistas os alunos podem aceitar a realidade do sofrimento
sem esmorecer.
A opção de trabalhar a história da arte a partir da história de vida dos artistas não é inusitada.
Canclini (2006b), partindo de estudos sobre como o público interpreta experiências vividas
em museus, indicou que o público concede mais valor aos artistas que identificavam como
“heróis representativos das grandes emoções” (p. 146). Enquanto na maioria dos cartazes e
catálogos os autores insistem que o valor das obras reside em seus achados formais, a grande
maioria do público avalia as obras a partir de relações com episódios emocionais da biografia
dos artistas. Canclini afirma que critérios do público como estes remontam a um pensamento
visual moderno anterior às vanguardas. Ele refere-se ao romântico mito do individualismo
heroico, discutido em capítulo anterior. A seu ver este mito resiste ainda hoje, em parte
alimentado por museus e meios de comunicação. Adiciono a escola a esta relação.
Cabe refletir sobre este modo de incluir a história da arte na escola. Quero destacar a relação
da intenção de alguns professores entrevistados com uma matriz cultural romântica. Sublinho
os seguintes pontos do depoimento de Moema: a compreensão de que a disciplina inclui os
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sentimentos dos alunos e de que tais sentimentos podem ser aprimorados; que isso ocorre a
medida que os alunos desenvolvem a capacidade de ver o lado positivo e belo da vida e se
desapegam das coisas materiais e do imediatismo, aprendem a lidar com o próprio sofrimento
e a controlar a agressividade. O depoimento de Moema foi muito próximo do relato realizado
pelo professor Anísio. Para ele, o ensino de arte
É mais formação do que informação. É preparar a possibilidade da
gentileza dar certo, entendeu? Na medida que eu consigo distinguir as flores
da calçada que a velhinha plantou e não piso nelas porque eu enxerguei.
Isso me transforma em um ser humano mais atento pra o outro, isso é
gentileza! Eu acho que é uma série de coisas que tem haver com situações
de polimento e de sentimentos. Não vou falar do padrão criativo, da água,
essas conversas elas são óbvias: trabalhar percepção, criatividade, essas
coisas. Mas eu acho que no mínimo pra ele suportar pegar uma fila, ele tem
que passar pela experiência de suportar passar o pincel com tinta até aqui e
não ir mais além pra não sujar a mesa. Entendeu? Ele tem que domar a sua
vontade. Ela é formativa indiretamente. Aliás, tudo que é formativo é
indireto e isso você pode manter registro de memória na sua vida, mas isso
te constitui numa pessoa mais competente pra situações de conflito,
dramáticas, entendeu.

Como Moema, Anísio também destaca a possibilidade da disciplina “polir” o ser humano,
polir seus sentimentos, fazê-lo enxergar o que antes não via, ensiná-lo a “domar a vontade”,
sentimentos egoístas e assim aprender a lidar com situações de conflito.
Não posso ler tais depoimentos sem lembrar de meus estudos sobre as posições de autores
românticos como Schiller e Schopenhauer. A educação estética de Schiller, como destaquei
em capítulo anterior, parte da crença de que a vivência de fazer e contemplar arte por meio de
seu impulso lúdico modera impulsos sensíveis, selvagens, canalizando as emoções, atuando
de forma a civilizar as pessoas (CAMINHA, 2008). A expressão utilizada por Anísio, “domar
a vontade”, me remete diretamente à posição de Schopenhauer que com a palavra vontade
referia-se a uma pulsão vital eminentemente interesseira, egoísta, dedicada à autopreservação.
Essa força seria a causa de sofrimento constante que nos leva à aspirações que nunca serão
saciadas, logo, atingir a felicidade apenas seria possível silenciando essa vontade
(SCHAEFER, 2012). A arte teria, para Schopenhauer, papel fundamental, pois através da
experiência estética a vontade se revela à consciência. A intenção de Anísio de polir os
sentimentos dos alunos, assim como a de Moema de espiritualizá-los, torná-los menos
materialistas e imediatistas, de fazê-los transcender pelo/no ensino de arte, advém em grande
medida do projeto romântico de incluir na pedagogia moderna, além da razão e do intelecto, o
corpo, as sensações, os sentimentos, civilizando-os.
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A professora Laís também destacou a importância de a disciplina abrir espaço para a
subjetividade e sentimentos próprios do aluno ajudando-o também no controle da violência.
Ela já havia admitido, com desgosto, que a disciplina de artes não tem nenhuma importância
para a escola, todavia, expressou que considera arte uma disciplina que permite ao aluno se
expressar, visto que outras disciplinas simplesmente traziam conteúdos prontos. “Agora na
arte não, na arte você cria, você transforma, você pode colocar algo a mais seu... Então eles
podem se mostrar, podem pensar e produzir, mas nas outras disciplinas não, são mais
fechadas nesse sentido”. Lembro de Schiller ao defender a importância da presença da
educação estética desde que trabalhada para além do exercício do intelecto, porque o homem
só se realiza quando pode expressar sua existência no mundo (CAMINHA, 2008). Ainda
assim, Laís retornou a lamentar que infelizmente poucos têm a visão de que “uma pessoa que
tem uma cultura, que tem mais sensibilidade, não vai roubar, não vai matar, pensa melhor, vê
mais coisas, vê a vida diferente”. Ao abordar a questão do romantismo e sua influência sobre
o ensino de arte analisei, em sintonia com Veiga (2000, p. 412-413), que a educação estética
surge no Brasil marcada pelo entendimento de que as artes, além de entretenimento que
“deleita o espírito”, têm a capacidade “de tornar a pessoa dócil, resignada e compassiva” e,
por esta razão “aliviará o sofrimento e desviará dos vícios”. Creio que esta é a origem ou a
matriz do pensamento de Lais sobre a arte como forma de controle da violência.
O valor pedagógico da história de vida dos artistas, assim como defende Moema, também tem
expectativas românticas. Associa o artista ao mito do individualismo heroico. Quero lembrar,
contudo, a crítica feita pelos artistas anti-estetas, de que esse mito alimenta-se de uma ilusão
de autonomia (HEARTNEY, 2002). O risco, claramente exposto na crítica posição de
Foucault a filosofia kantiana, é promover a ilusão de que podemos ter total controle sobre
nossos pensamentos, sentimentos e atos (SILVA, 2006a). Ocorre que, quando esta autonomia
e este controle não se revelam possíveis, o sujeito, então, sente o fracasso como
responsabilidade sua. Entendo a intenção de Moema ao dar exemplos de superação para
jovens cujas vidas são marcadas por inúmeras dificuldades. Contudo, creio que cabe auxiliálos a compreender também como seus pensamentos e atos são alimentados ou disciplinados e
limitados por dinâmicas sociais que hoje são não somente locais, mas, também, globais.
Assim garante-se que exerçam o direito de questionar (para mudar) estas dinâmicas, e que não
encontrem a culpa (por exemplo, das muitas formas de violência) apenas em si. Mais adiante
voltarei ao debate sobre a inserção da história da arte.
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Para Aguirre (2012, p. 172), é possível pensar o ensino de arte como uma forma de
sensibilizar para a solidariedade, no entanto, ele faz a ressalva de que, ao contrário do que
pensavam os românticos, “não é através de um suposto exercício de ação direta da arte, mas,
sim, com a educação frente à desigualdade, que o ensino de arte pode contribuir com a
reconstrução social”. Para ele isso é possível porque as vivências pedagógicas podem
incentivar através da imaginação uma expansão do que consideramos como “objeto de nossa
solidariedade” (idem).
Outros professores acompanharam, manifestaram um modo de pensar próximo ao raciocínio
de Moema, Anísio e Laís. Cecília também argumentou sobre o valor da disciplina de artes
como contribuição para o convívio social. Para ela, nas aulas de artes os trabalhos em grupo
são vivências positivas que as outras disciplinas pouco exploram. A seu ver, esta experiência
promove aprendizados que serão importantes para os alunos quando entrarem no mercado de
trabalho porque reforçam a “noção de respeito ao outro”. Como muitos alunos vem de
situação familiar de violência, argumenta que é necessário sempre reforçar a importância de
romper o círculo de violência e tratar bem aos outros para ser bem tratado. Nas aulas ela
explorar bastante a questão da convivência entre os alunos. Segundo suas palavras, “ [o
trabalho]é sempre coletivo e individual para estimular essa questão do eu e do outro”.
Apesar de ressaltar a necessidade de considerar conteúdos básicos da disciplina de artes que
devem ser disponibilizados para os alunos, a professora Helena também concorda que a
principal função da disciplina de artes na escola é a formação humana, através de uma
“sensibilização”. Ela ressalta a importância da disciplina e faz a ressalva que seu objetivo na
escola não é para formar artistas. “A gente não tá formando artista, a gente tá formando
cidadão”.
Para a professora Jeane, de acordo com o que relatam os seus alunos, a disciplina de arte é
fundamental para a escola. “Como disse um aluno, lá a gente não teria vida, a gente morreria
sem a arte”. Para ela, sem arte a escola seria “triste”, a arte tem esse poder de “estimular a
emoção”. Na dúvida, questionei se ela entendia que o papel da disciplina na escola era
proporcionar instantes de lazer. Ela discordou. Afirmou que este é um preconceito que ocorre
tanto na disciplina de arte quanto na de educação física, a crença de que as duas disciplinas
apenas propiciam atividades prazerosas. Ela insistiu que a disciplina de artes, por trabalhar
com sentimentos, auxilia na formação do conhecimento sobre o mundo através do
autoconhecimento, ajuda o aluno a “começar a se conhecer para tentar conhecer o que está a
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sua volta”. A vantagem da arte, reiterando a opinião de Anísio, Laís e Moema, em relação a
outras disciplinas, é que consegue fazer isso de maneira lúdica, do brincar.
Ela comentou, ainda, que a presença da disciplina de artes e a possibilidade de ter “acesso à
cultura” como cinemas, museus, espetáculos, são uma maneira de evitar que os alunos não
vivam um estado de “pobreza de espírito”. Explicou, argumentando, que o “acesso à cultura”
os ajuda a ver melhor aquilo que está a sua volta, as coisas do cotidiano, até mesmo os
próprios familiares, por exemplo. Ao aprenderem a se observar, eles podem se tornar
“pessoas mais críticas”. A professora Helena também concorda com a ideia de que a
disciplina cumpre o dever de formar público para exposições na rua, nos museus, para
espetáculos de teatro e assim por diante. A disciplina auxilia os alunos a aproveitar e discutir
o que vivencia nesses espaços e, assim, desenvolver-se como cidadão.
Para Cecília a disciplina arte deve se focar na formação do indivíduo, “desde o ‘de onde eu
vim’ ao ‘para onde eu vou’”. Ela explica a importância de trabalhar com cultura africana,
para, segundo suas palavras, “trabalhar com o eu, com as nossas origens, para saber como
fomos formados, como é que o povo brasileiro foi formado”. Cabe lembrar a argumentação de
Canclini (2006b) de que no Brasil, mais do que nas vanguardas europeias, havia a crença de
que só poderíamos ser modernos se fossemos nacionais, o que produziu intenso debate sobre
as divisões entre arte culta e popular. Como vimos anteriormente, este valor para as
“origens”/“raízes” culturais no ensino de arte remete, também, a influências do romantismo.
Esta preocupação faz-se presente ainda hoje como uma espécie de resíduo conceitual
associado ao pensamento pós-moderno através da sua vertente multiculturalista. Vale ressaltar
que a preocupação de Cecília, legitimada desde 2003 pela lei 10.639 que trata da
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana na Educação Básica,
é uma importante área de investigação para o ensino de arte (OLIVEIRA, 2008).
Retomo a discussão feita ao longo do capítulo sobre o conceito de cultura. Para o pensamento
pós-moderno cultura não é mais compreendida como sinônimo de identidade nacional, como
alma ou essência de um povo. Para Canclini, (2006b, p. 166) o problema dessa forma de
compreender cultura, é que, por mais que o tradicionalismo seja um recurso para dar suporte
às contradições contemporâneas e ao desejo de “retornar a algum passado que imaginamos
mais tolerável”, se excessiva, essa forma condiciona a sociedade a algo uniforme e incapacita,
em última instância, ações em contextos diferentes, ou seja, não prepara para uma
contemporaneidade que é heterogênea, móvel e desterritorializada.
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O professor Anísio aponta não apenas para a questão da auto-expressão, mas, traz do
referencial romântico/modernista a preocupação com a criatividade. Neste sentido, o debate
sobre chavões está muito presente em sua disciplina. A seu ver, o “clichê é uma força que
amornece, chavão, ou seja você mostra um negócio que você tá cansado de ver e que você já
esperava, consequentemente seu interesse passa batido e você não presta atenção nisso.” Ele
trabalha estas questões com os alunos, ou seja, “quando você usa a linguagem fora do
chavão, as pessoas passam a notar o conteúdo que antes só viam com a casca embalagem”.
Seu objetivo como educador é promover conexões com o aluno de tal forma que ele “vai te
dar respostas ou vai fazer perguntas novas para você ou para o mundo e isso é o que há de
mais importante para a geração humana”. Dessa forma, é possível “uma inauguração de um
olhar novo”. Uma de suas preocupações em relação aos trabalhos dos alunos é reforçar a
necessidade de eles se expressarem de formas novas. Ele diz:
Então, um dos assuntos no início do ano que eu sempre retomo com os
alunos, independente da idade é que a gente deve procurar surpresas e não
a mesma coisas que sempre fez em arte. Não possível causar emoções com
as mesmas coisas nas pessoas que sempre viram as mesmas coisas então é
preciso surpreendê-los pra que elas não consigam escapar. Eu classifico
muita coisa aqui como se costuma fazer como clichê. Aqueles velhos clichês
dos desenhinhos delas, né. Sozinho, que rio, o bigodinho do português que
voa, o arco íris, a nuvenzinha azul que chora, o arco íris. Por isso aqui é
que mais, primeiro vão fazer, a arvorezinha sorvete com, então essa aqui é a
primeira coisa que elas vão fazer quando pedir pra elas desenhar, é isso. Né
aí a gente conversa porque não é que é proibido é que ela precisa agora
encontrar uma maneira de ser notada e não de ser esquecida, de mostrar,
então o poder da imagem nova ou da forma nova de mostrar qualquer coisa
tem um poder de ser inesquecível, eu prometo isso pra elas.

O professor Bittencourt, por sua vez, destacou, como os outros professores, o fato da
disciplina de artes ter dinâmicas diferentes das disciplinas tradicionais. Para ele a disciplina
não pode faltar na escola porque é das poucas através das quais que o aluno se expressa.
Disse, ainda, que é uma disciplina com a qual os alunos tem empatia. Para Bittencourt o
sentido da disciplina de artes é fazer conexões entre as expressões visuais contemporâneas e
aquelas de épocas anteriores. “Ela [a disciplina] tem fundamento a partir do momento que
consegue fazer os nexos com o que está acontecendo agora”.
Concluindo este tópico, podemos perceber que apenas em menor grau os professores
mencionaram o poder da arte para promover a criatividade, para ensinar a ver e perceber no
mundo detalhes antes insuspeitos. Nas falas dos professores fica claro que, apesar da maioria
ter encontrado o campo a partir do desenho, não é o ensino da técnica o que eles consideram
fundamental para a disciplina.
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É importante pensar esta análise dos dados produzidos na pesquisa de campo confrontando-a
com as conclusões apontadas por Ana Mae Barbosa (1989) a partir de estudo feito na década
de 80. O referido estudo apontava que a maioria dos professores entendia o desenvolvimento
da criatividade (espontaneidade e auto-liberação) como foco do ensino de arte. Segundo a
autora, esse objetivo explicava-se, à época, pelo contexto histórico que marcou o fim da
ditadura e o desejo de livrar-se da censura e da repressão. De forma distinta, algumas décadas
depois, na pesquisa de campo realizada para esta investigação, apenas dois professores,
Anísio e Jeane, mencionaram a preocupação com o desenvolvimento da criatividade. De
modo geral, suas falas apontam, principalmente, para a possibilidade da disciplina auxiliar os
alunos a compreenderem questões subjetivas, afetivas e, através desse autoconhecimento,
abrir espaço para que eles possam lidar com seus sentimentos. Eles apontam, também, para a
arte como uma forma de transcender o imediato, a coisa física, como um meio para aplacar a
agressividade e o egoísmo, uma forma de “domar a vontade”, de ensiná-los a trabalhar em
grupo. Fica evidente que esta preocupação principal está relacionada a uma contexto bastante
diferente daquele apontado por Barbosa. Nos dias de hoje são os professores que se sentem
acuados diante da agressividade e indisciplina dos alunos e, neste contexto, o ensino de arte
parece retomar a tradição da educação estética de Schiller, a ter como uma de suas funções
tornar os alunos dóceis, civilizados.
É importante destacar, ainda, como os professores buscam legitimar a presença da aula de
artes comparando-a com as demais disciplinas. Fizeram isso descrevendo suas aulas como os
únicos momentos que os alunos dispõem para expressar seus sentimentos. Me pergunto até
que ponto esta avaliação pode ser considerada acurada ou se representa algum tipo de
preconceito em relação às outras disciplinas. Segundo Barbosa e Coutinho (2011, p. 45), esta
divisão de missões teve seu ápice na década de 70 do século passado quando a disciplina de
artes, pautada na livre expressão, “passou a ser o único espaço humanizador da escola” em
comparação às demais disciplinas orientadas para questões técnicas, para a racionalidade. De
toda forma, me pergunto se faz sentido e quais são as consequências de tentar separar
momentos para razão e para a emoção na escola.
Apropriando-me da crítica dos anti-estetas ao modo como o modernismo descreveu o trabalho
do artista – estritamente intuitivo, recalcando o conteúdo político, filosófico, epistemológico
de seus manifestos –, penso que a disciplina de artes é espaço para sentir e também para
pensar, refletir. Ressalto que no primeiro momento das entrevistas poucos colaboradores
defenderam este papel para a disciplina de artes e, quando o fizeram, apontaram para a
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possibilidade de uma formação crítica. Até então, não estava claro o que eles entendiam por
‘tornar-se crítico’. Esta ideia foi emergindo gradativamente e ficando menos difusa quando
discutimos sobre as questões referentes a publicidade.
Deixo este ponto em suspenso, para examinar antes do fim do capítulo, devido a suspeita de
que o apoio no referencial teórico do romantismo, considerando sua relação ambígua com os
impulsos sensíveis, reverbera na percepção dos professores sobre as imagens de publicidade.
7.2 SOBRE O PLANEJAMENTO: COMO TRABALHAM EM SALA DE AULA? UTILIZAM
IMAGENS?
Nas conversas sobre como os professores planejam suas aulas, a que atividades e conteúdos
davam preferência e se utilizavam imagens, pude perceber que suas opções são marcadas por
reflexões sobre a função da disciplina de artes na escola, intervenções institucionais,
possibilidades estruturais e a relação com os alunos.
Ao iniciar a pesquisa tinha a expectativa de perguntar aos professores como eles se
relacionavam com o currículo. Inspirava-me nas ideias de Tourinho (2011, p. 80) ao explicar
que
O currículo como uma prática de inclusão e exclusão, como resultado de
relações entre saber, poder e identidade, como um campo de batalha que
reflete conflitos diversos e denuncia um projeto de sociedade, cultura e
identidades desejáveis são questões que ampliam as nossas
responsabilidades como professores. A importância de cada professor no
desenvolvimento do currículo ainda é tema que precisa ser estudado com
mais atenção. Porém, é indiscutível que nosso papel é fundamental, pois
somos nós que traduzimos o currículo oficial para a prática, recriando e/ou
sabotando as mudanças e perspectivas propostas.

Foi uma surpresa perceber que a maioria desconhecia qualquer proposta da secretaria do
município sobre diretrizes para o ensino de artes visuais. Anita foi a única professora que
informou ter conhecimento de diretrizes municipais para o ensino de artes visuais.
Ao conversar com uma funcionária da Secretaria Municipal de Educação, que pediu sigilo
sobre sua identidade, ela explicou os motivos da ausência de professores de artes visuais na
escola e esclareceu o que ocorria com essas diretrizes. Embora exista este documento, ela
reconheceu que ele vem sofrendo revisões desde 2006 e nunca chegou a ser, de fato,
distribuído ou tornado público para os professores. Por isso, a maioria dos professores ignora
sua existência, não por omissão, mas, por ineficiência da secretaria. Diante deste fato, foi
importante tentar entender o que os professores pensavam sobre essa ausência e em que
baseiam suas decisões.
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A professora Anita foi a primeira a falar sobre o planejamento da disciplina no sistema da
escola pública municipal de Goiânia. Ela explicou que ao contrário das escolas privadas em
que havia trabalhado, a prefeitura não possui um material didático para a disciplina. Para ela,
assim “acaba sendo mais difícil, porque na escola particular você pega um livro, segue
aquilo, desenvolve e aprimora aquele conteúdo, então é mais simples”. A professora Moema
também reclamou da ausência de material didático. Isso a levou ao longo da sua história
docente a escrever seu próprio material. Ela desenvolveu uma pequena coleção de livros,
revistas e documentários que utiliza para as suas aulas. Relata que, infelizmente, nem todos os
alunos tem zelo pelo material. Por isso se esforça para estimular a direção da escola a ter o seu
próprio acervo. Laís utiliza o material didático distribuído para as escolas do Estado. Louise
expressou surpresa quando trabalhou em uma escola particular e conheceu livros didáticos de
arte, de história da arte, material com o qual nunca havia trabalhado na rede municipal.
Afirma que gostaria de ter esses livros também no município como uma forma de apoio ao
planejamento. Esse material daria legitimidade para a disciplina, já que disciplinas como
português e matemática o têm. Porém, frisou, por outro lado, a sensação e incômodo de sentirse presa à sequência do conteúdo do livro e suas propostas de trabalho.
Ao contrário de outros colaboradores, Anísio se felicita pela ausência de livros didáticos:
“não tem livro didático, graças a Deus que você não tem um trem pra te aprisionar”. Para
ele, o fato de não haver diretrizes claras para o ensino de artes na rede municipal não é um
problema, pelo contrário. Ele ironiza: “Uai, rapaz. Pra mim esse sujeito [o currículo] é até
melhor ele ficar incógnito”. O que ocorre na rede municipal é que “as diretrizes tem muito a
ver com o que o professor sonha e o que ele vê como perfil do aluno, o tempo dele na
comunidade”.
A professora Cecília comentou que não acha ruim o fato de que a disciplina de artes visuais
não tenha diretrizes como as outras disciplinas. Para ela, não é ruim não ter, por exemplo, um
livro didático. Ela considera que isso a ajuda porque “é mais fácil, eu posso desenvolver
melhor esses projetos que são indicados e que eu gostaria de fazer”. Ela se refere aos projetos
sugeridos pela secretaria de educação e cita como exemplo os projetos “valores humanos” e
“africanidades”. Cada professor escolhe um tema dentre aqueles indicados pela secretaria,
fica responsável por trabalhá-lo na sua disciplina e para dar sugestões os demais professores.
Uma vez escolhido, o projeto torna-se, no caso de Cecília, a linha mestra de um plano que se
constrói para o ano letivo.
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O conceito de currículo pode abarcar muito mais do que a opção institucional por um tipo de
material didático ou aqueles conteúdos listados a serem ministrados em cada disciplina.
Moreira e Candau (2007, p. 18) utilizam a palavra currículo para indicar todas “as
experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações
sociais, e que contribuem para a construção das identidades de nossos/as estudantes”. Eles
falam, inclusive, “do chamado currículo oculto, que envolve, dominantemente, atitudes e
valores transmitidos, subliminarmente, pelas relações sociais e pelas rotinas do cotidiano
escolar”. Neste sentido amplo é evidente que os projetos configuram-se como uma ação
curricular.
Assim como Cecília, Louise, Jeane, Laís e Helena afirmaram trabalhar com estes projetos.
Apenas Bittencourt, Anísio e Anita não os citaram. Louise define a docência como uma
mediação entre o conteúdo estabelecido pelo currículo e os alunos. Questionei-a como
percebia o currículo. Ela ponderou que depende muito da escola onde trabalha. No município
o foco era nos projetos. Hoje ela diz que gosta do modelo dos projetos implementados no
município, pois lhe permite trabalhar coletivamente com outros docentes. “Porque o projeto é
da escola, não é só meu. Às vezes eu queria fazer o meu planejamento, a minha liberdade e às
vezes eu ficava sozinha, aí é mais interessante quando você está com outros professores”. Fez
questão de ressaltar que os projetos são da escola e não da disciplina de artes. Considero
importante esta ressalva, primeiro, porque ao engajar-se em projeto que engloba outras
disciplinas, a professora tem a possibilidade de contornar o problema da carência de tempo
que a disciplina de arte isoladamente teria. Desta forma, torna-se possível participar da
construção de experiências significativas para os alunos. Segundo, porque engaja-se no
movimento de reformulação da escola em busca de uma organização que permita e incentive
o trabalho coletivo no cotidiano dos professores.
Hoje, a complexidade do trabalho escolar reclama um aprofundamento das
equipas pedagógicas. A competência colectiva é mais do que o somatório
das competências individuais. Estamos a falar da necessidade de um tecido
profissional enriquecido, da necessidade de integrar na cultura docente um
conjunto de modos colectivos de produção e de regulação do trabalho.
(NÓVOA, 2010, p. 57)

É necessário, portanto, que os professores sejam formados para o trabalho em equipe.
Contreras (2002, p. 188) argumenta que “a autonomia profissional perde seu sentido de
autossuficiência para aproximar-se da solidariedade”.
Cecília posicionou-se de modo diferente do professor Anísio que define o planejamento da
disciplina como uma decisão própria de cada professor, relacionado ao que cada docente
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sonha. Para Cecília, apesar de não haver um currículo com diretrizes especificando conteúdos
a serem trabalhados, mesmo assim “muita coisa já está pré-determinada”, não só por causa
desses projetos, mas, também, porque que “a gente é (professor da disciplina) de artes e tem
de se encaixar nas festas comemorativas anuais e festas dos pais e festas disso e daquilo”.
Sobre o planejamento da disciplina a professora Jeane destacou que, apesar da ampla
autonomia para definir conteúdos e atividades, há uma pressão da direção da escola para que
os projetos sugeridos pela secretaria sejam incluídos no planejamento. Ela admite que é
extremamente difícil conseguir executar seu planejamento atual, pois os projetos acabam
sempre tomando muito tempo da sua carga horária. Ainda de acordo com Jeane “a gente nem
consegue chegar na metade dele, por conta desses projetos, muitas vezes a gente dá uma
parada e vai trabalhar mais com o grupo”. No momento da entrevista ela estava trabalhando
um projeto sobre sustentabilidade para o qual era necessário estudar muito.
A fala da professora Jeane demonstra a dificuldade de lidar com os projetos e ainda assim ter
a expectativa de trabalhar com outros conteúdos. Percebo que há entre os professores aqueles
que focam nos projetos, aqueles que os ignoram, aqueles que lutam para interligar conteúdos
considerados básicos para disciplina de artes visuais aos projetos e, ainda, aqueles professores
que não se preocupam com conteúdos básicos, apenas com atividades.
Questionada sobre as metodologias e conteúdos que prioriza, a professora Helena, da mesma
forma que a professora Cecília, disse que sua estratégia é trabalhar com projetos. Cada ano ela
trabalha com um tema. Deu como exemplo dois projetos, um sobre africanidade e outro sobre
fotografia. A escolha dos temas, a seu ver, deveria sempre partir de questões identificadas
pelos professores na convivência com os alunos ou dos próprios alunos. Isso ocorreu nos
primeiros anos da escola integral em que trabalha, entretanto, aos poucos a escola foi
perdendo autonomia e espaço para as interferências da Secretaria Municipal e ainda não
conseguiu implantar a ideia de permitir que os próprios alunos decidam o tema dos projetos.
Nóvoa (2010, p. 20) avalia que “quanto mais se fala da autonomia dos professores mais a sua
acção surge controlada por instâncias diversas, conduzindo a uma diminuição das suas
margens de liberdade e de independência”. Para o autor é impossível repensar a profissão de
modo a enfrentar seus novos desafios, sem que tais restrições externas sejam questionadas.
Helena contou que ao concluir o curso de licenciatura ficou muito insatisfeita, porém, hoje
compreende que se sentia assim porque pensava que devia sair do curso “sabendo tudo”. Ela
assumiu ter consciência de que as coisas não podem acontecer assim, pois o professor aprende
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junto com outros professores e com os alunos no dia a dia. Aos poucos se deu conta que o
mais importante não é saber tudo para transmitir aos alunos, mas, o fundamental, como
professora, é estar a par daquilo que seus alunos sabem para, estudando com eles, juntos
seguirem em frente. “Lógico que você tem de conhecer, tem que ter o conhecimento, mas você
vai ter que partir do ponto deles. E aí vem o Paulo Freire e tantos outros para te dar esse
suporte. Então você começa a mediar, já é um mediador. É aquele que está junto.”
A dinâmica complexa da qual falou Helena, entre domínio de conteúdo e compreensão do
repertório a partir do qual os alunos se engajam na disciplina me chamou atenção, pois
suspeitava (e isso se confirmou) que alguns professores valorizam a utilização de imagens de
publicidade na sala de aula porque consideram que elas são parte importante do repertório dos
alunos. Voltarei a este tema mais adiante.
A professora Helena descreveu o projeto africanidades. Ela orgulha-se do fato de que o
projeto envolveu todos os professores e acredita que a ideia começou na sua escola. A ideia
surgiu na ocasião em que “nós (professores) vimos nas relações dos alunos a dificuldade que
existia em aceitar o outro”. Ela direcionou o debate para questões sobre religião, outros
colegas para culinária, por exemplo. Ao final, seus alunos produziram estandartes para cada
orixá. O de fotografia foi uma escolha que partiu dos alunos e, à medida que eles iam
pesquisando, iam sugerindo novos ideias e rumos para o projeto. Ela usa este projeto como
exemplo de atividade na qual ela aprendeu junto com os alunos.
Ao tratar dessas experiências, Helena falou da importância de abordar nos projetos
“conteúdos que são próprios da arte”. Ela enfatiza esta questão porque a disciplina não pode
ser tratada unicamente como um fazer, uma atividade. Explicou que a influência de Ana Mae
Barbosa é central na sua prática. Refere-se a uma das justificativas da Proposta Triangular,
que busca legitimar o ensino de arte através da “recuperação de conteúdos”, um ensino que
possibilite “uma educação artística e estética que forneça informações históricas,
compreensão de uma gramática visual e compreensão do fazer artístico como auto-expressão”
(BARBOSA, 1989, p. 181).
A relação dos autores da Educação da Cultura Visual com esta noção de conteúdos é
complexa. Revisar algumas posições, pode contribuir para discutir a preocupação de Helena
de relacionar os projetos a conteúdos específicos. Hernandez argumenta em favor de uma
educação vivenciada não apenas a partir de conteúdos disciplinares pré-definidos por
currículos solidificados, mas, a partir de perguntas e não de respostas, a partir de temas
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relevantes para os alunos, que promovam ação significativa para a comunidade local. Neste
sentido, Hernandez (2007, p. 95) propõe os projetos de trabalho, ação educativa que não gira
em torno da transmissão vertical de conteúdo, mas de um problema, de um tema, de uma
pergunta “que nos preocupa, que nos interroga e que nos afeta, do qual nos aproximamos (nós
e eles), buscando formas alternativas de investigar sobre as versões que foram sendo
construídas em relação aos fenômenos que são objeto de nosso interesse”. Orientado por
perguntas, o projeto não “deve ser regido pela obsessão dos conteúdos que hão de ser
abordados, ou as matérias pelas quais há de se circular”, não deve ter prescrições como um
pacote turístico que inclui “os lugares a serem visitados e o tempo que alguém dedica está
predeterminado” (p. 95). Ao buscar subverter o controle do que deve ser pensado, como, e o
tempo que cada incursão pode ter, essa proposta repensa a lógica da escola como um todo,
não apenas da disciplina de artes.
Apesar das críticas que alguns autores associados à Educação da Cultura Visual fazem à
abordagens de ensino conteudistas, disciplinares, Helene Illeris (2012) comenta que a
Educação da Cultura Visual não propõe a exclusão dos conteúdos e práticas tradicionalmente
associados à disciplina, mesmo aqueles com os quais discorda. Ela argumenta que, em
princípio, “se o sistema educacional não assume a tarefa de socialização em relação às
estratégias e códigos culturais dominantes, a maioria das crianças nunca vai entender os mais
sutis padrões de certo e errado, e vão assim arriscar-se a ter acesso negado a grandes áreas da
sociedade” (ILLERIS, 2012, p. 118). Trata-se, portanto, de não prejudicar a criança negandolhe conteúdos e práticas que podem ser exigidos pela sociedade em que ela vive. Mais do que
uma questão de submeter-se a tais padrões, para Illeris, somente a partir do momento em que
as crianças entendem tais conteúdos elas podem refletir sobre formas de questioná-los,
subvertê-los.
Ao descrever o que entendia por conteúdos básicos da arte, Helena apontou inicialmente a
importância da história da arte. O outro conteúdo que trabalhou com os alunos foi no projeto
de fotografias: propôs a leitura de imagens a partir de elementos da linguagem visual.
“Ângulos, pontos, linhas, cores, texturas, tudo isso foi trabalhado”.
Ao longo das entrevistas, pude identificar como Dias (2008) e Hernandez (2011), a forte
presença do formalismo no ensino de artes. Três dos nove entrevistados afirmaram trabalhar
com este conteúdo, Helena, Jeane e Moema. Como dizem Barbosa e Coutinho (2011, p. 47),
“a limitação formalista que não aprofunda as relações históricas e culturais na análise dos
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objetos e imagens vem sendo atualmente contornada por abordagens do tipo semiótica e pósestruturalistas”. Elas destacam que a Educação da Cultura Visual insere-se nas tentativas de
revisão de noções de alfabetização visual. Fazendo minhas as palavras de Tourinho, reafirmo
a posição delineada nos capítulos anteriores. “Não defendo a ideia de que as artes são
linguagem, com códigos e signos atrelados ou fechados em um sistema. Nem as linguagens e
nem os sistemas podem ser vistos como estruturas organizadas e ordenadas, de forma
inflexível, que não permitam alterações de seus limites, intenções e usos” (TOURINHO,
2009, p. 141). Porém, isso não significa, e aqui me aproprio das ressalvas de Illeris (2012),
que tal conteúdo deve ser ignorado, acredito no valor de sua socialização acompanhada de
questionamento.
Voltando à fala de Helena, quero utilizá-la como pontapé para dois tópicos que estiveram
presentes nas demais entrevistas: 1) o dilema sobre a compreensão corrente de que a arte na
escola existe não como disciplina ou matéria, mas como atividade e 2) a partir da defesa de
que a arte possui conteúdos próprios, o debate sobre que conteúdos seriam estes. Neste último
ponto situo a querela sobre que imagens os professores utilizam na sala de aula e porque.
Dentre todos os professores entrevistados, aquela que mais criticou a noção da disciplina arte
como atividade foi a professora Laís. Ela questionou a prática da livre expressão que, por
muito tempo, em nome da criatividade, justificou que professores não interferissem nos
desenhos infantis. A seu ver esta tradição “jogou a disciplina no buraco” porque para os
alunos isso “não tem estímulo, não faz sentido”. Definiu-se como uma professora de desenho
tradicional e sistemática que tem método e isso nunca fez seus alunos serem menos criativos.
Por sua vez, Anita lamenta a tendência que se fortaleceu durante a ditadura militar de
entender a arte como atividade e não como disciplina. A diferença entre a livre-expressão e
este segundo caso, é que aqui já não há nem mesmo um compromisso epistemológico com a
defesa da criatividade, trata-se do laissez-faire por si só. Isso acontece muito, segundo Anita,
porque muitos professores de arte seriam “artistas frustrados”, que não se identificam com a
docência e não tem compromisso com o desenvolvimento dos alunos.
Por outro lado, é importante ressaltar que nem todos os professores engajaram-se
inadvertidamente nas críticas à livre-expressão e à arte como atividade. Jeane, por exemplo,
utiliza pontualmente a livre-expressão para identificar se nos desenhos dos alunos existem
“estereótipos”. Ela revela que é costumeiro encontrar sempre os mesmos desenhos de sol,
árvore, flor e casa. Segundo Jeane, a origem desses desenhos estereotipados está nas
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atividades desenvolvidas na escola infantil, por exemplo, atividades nas quais as professoras
pedagogas utilizam para os alunos colorirem. Ela costuma provocar os alunos a
“desestereotipar” seus desenhos, por exemplo, fazendo-os refletir sobre as diferenças entre as
casas de cada colega. Como se vê, a prática da livre-expressão nas aulas de Jeane não se
encerram em si mesmas porque ela tem por objetivo remediar o efeito homogeneizador de
práticas correntes no ensino infantil. Se Jeane tira partido da livre-expressão, também houve
uma professora que defendeu, no contexto da escola integral, que a disciplina de artes seja
tratada como atividade livre e prazerosa. Louise disse que inicialmente se incomodava com a
imagem que professores de outras disciplinas tinham da aula de artes, porque viam a
disciplina apenas como uma atividade prazerosa, para descansar. Hoje, contudo, considerando
o quanto a rotina dos alunos da escola integral é estafante, Louise aceita que a disciplina seja
“para descansar mesmo, para ser legal mesmo, para fazer o que quiser mesmo”. Ela
argumenta: “imagina se fosse você que é um adulto chegar nessa escola 7:00 horas da manhã
e fosse embora 4:30 da tarde na cadeira dura”. Louise sempre busca formas de tornar a
disciplina divertida, mesmo que eventualmente fale de problemas sociais.
A rotina dos alunos na escola integral é realmente cansativa e este alerta deve ser levado em
consideração porque nesse estado de ânimo, de estafa, pouco ou nada se produz
pedagogicamente. O ideal seria que a Escola não levasse os alunos a tal fadiga mental. Mas
este é o problema de uma escola em tempo integral pensada de acordo com o modelo
bancário. Todavia, questiono se é a melhor solução pensar a disciplina de artes apenas como
um momento de descanso em favor das outras disciplinas, considerando a luta política,
histórica e o desenvolvimento teórico atingido pela categoria dos professores de artes. A
disciplina tem muito a oferecer para escola e para os alunos. Não questiono a importância de a
disciplina envolver manifestações de afeto e prazer, mas esse não deve ser o objetivo porque
toda disciplina, de artes ou não, precisa, em alguma medida, do engajamento emocional dos
alunos.
Tendo feito estas análises e observações, quero destacar alguns questionamentos que me
causam estranhamento. Acredito no potencial de projetos para reinventar a escola e interligar
os campos de conhecimento através de planejamentos que não sejam disciplinares, ou seja,
que se pautem estritamente em conteúdos pré-definidos pelo professor. Por outro lado,
quando penso a disciplina em forma de projeto, me pergunto quão determinante para o
professor deve ser o desejo, o interesse do aluno? Como considerar o alerta da professora
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Helena sobre a necessidade de não esquecermos de trabalhar com conteúdos básicos? Quais
seriam estes conteúdos no ensino de artes?
Jeane, ao falar sobre os conteúdos e metodologias que utiliza em sala de aula, informou que
tenta dar espaço tanto para a teoria quanto para a prática. Por vezes os alunos se incomodam
muito com a teoria, não só pela leitura quanto pela necessidade de escrever. Ela conclui que
isso acontece porque os alunos consideram a disciplina apenas um espaço para desenhar
livremente. Os textos que ela utiliza em sala de aula tratam principalmente de modalidades
artísticas (desenho, pintura, fotografia, gravura) e sobre os elementos da linguagem visual
(linhas, textura e cor). Ela revela que já trabalhou com a mesma turma várias vezes o tema
textura, mesmo sob protesto dos alunos, e justifica sua posição afirmando que isso é
fundamental “para eles poderem principalmente sentir, ter prazer, estudar cada vez mais”,
pois o domínio dos elementos da linguagem visual é fundamental para que os alunos
consigam se relacionar com arte. Ela segue, neste sentido, a tradição modernista de
experimentar, principalmente através de práticas formais, os fenômenos estéticos
(CANCLINI, 2006b).
Como destaquei nos capítulos anteriores, esta preocupação com os elementos da linguagem
visual difundiu-se no Brasil especialmente através do trabalho de Donis A. Dondis que se
apoia num modelo implementado na Bauhaus. A apropriação deste conteúdo indica uma
concepção de arte como linguagem e, consequentemente, dá lugar a “propostas formativas e
programas centrados mais na ideia de comunicação do que no objeto artístico ou no sujeito
criador” (BARBOSA e COUTINHO, 2011, p. 46). Esta compreensão da arte como
instrumento de comunicação surge no discurso de alguns professores e influencia suas
reflexões sobre o uso de imagens de publicidade nas aulas de artes visuais.
Jeane afirma que utiliza muitas imagens, porém, lamenta que tenha que gastar do próprio
bolso para conseguir esse material para os alunos. Revelou que já visitou algumas editoras na
expectativa de conseguir a doação de livros, já que a rede municipal não tem material didático
para artes visuais, no entanto, até agora não teve sucesso. Questionei como utiliza as imagens
e que imagens eram essas. Ela, então, deu um exemplo.
Linhas. Quando eu trabalho com um assunto linha, cada linha tem uma
expressividade, né? Então, quando eu faço esse estudo teórico com eles
demonstro tudo que está no corpo dele, na sala, eles vão identificar linha
reta, linha circular, qual a posição, pra que servem essas linhas. Na arte
quando você trabalha com linha vertical ela é mais estática, quando você
trabalha com linhas curvas elas são mais graciosas, então por aí vai, você
vai analisar.
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Perguntei que imagens utilizava para estas atividades, se eram imagens de obras de artistas ou
se usava outros tipos de imagens. Ela argumentou que isso depende muito da idade, com os
alunos mais velhos utilizava obras de artistas. Adicionou que já tinha feito um debate sobre
“imagens ícones” que estão no shopping, no trânsito ou no computador, para “ajudar que eles
percebam que a imagem nos comunica”. Ela manifestou, todavia, que a dificuldade de
disponibilidade de certas imagens é decisiva para sua prática. Lamenta que não consiga
trabalhar com mais imagens do cotidiano (cita a publicidade) em virtude da escola não ter um
bom laboratório de informática. Esta informação confirma minha suspeita de que não basta
saber se os professores de artes visuais utilizam imagens em suas aulas. É igualmente
importante saber que imagens e para quê as utilizam.
Além de Jeane, a professora Moema também relatou que trabalha com textos sobre as
linguagens artísticas e sobre os elementos da linguagem visual. Explicou que tem muita
dificuldade em se enquadrar na maneira de planejar a disciplina como a Secretaria de
Educação exige. Disse que a diretora pede, no início do ano, um planejamento anual, todavia,
assume que suas disciplinas nunca acontecem dessa forma, tão programada. Por vezes, ao
assistir um filme ou ler um livro, algo lhe inspira a criar uma aula nova ou uma nova
atividade. Moema também explicou que seu planejamento varia dependendo da série. Nas
turmas G, gosta de trabalhar a partir da literatura e citou, por exemplo, os poemas de Manuel
de Barros. Após a contextualização da biografia do poeta os alunos tentam interpretar os
poemas produzindo ilustrações. Ela discute com eles sobre os elementos da linguagem visual
e as várias linguagens artísticas (citou o teatro). Contou, assim como Jeane, que os alunos
sempre esperam a hora de desenhar e reclamam das atividades de leitura e escrita. Afirmou
que dá centralidade à história da arte, ao trabalho dos artistas considerados grandes mestres.
Gosta de utilizar documentários, especialmente aqueles que mostram a vida dos artistas. Nas
turmas de nono ano, as Is, desenvolve sempre uma dinâmica sobre profissões ligadas às artes
com o objetivo de fazê-los começar a refletir sobre a escolha para o vestibular. “será que eu
posso ser um publicitário? Será que eu posso ser um arquiteto? Será que eu posso ser um
designer? Então eu trabalho o designer, a arquitetura, a publicidade, radio e televisão. Isso
ajuda a trazê-los para esse mundo (da arte).”
A compreensão de arte como comunicação também se faz presente na fala de Moema, não
apenas na sua preocupação com os elementos da linguagem visual, mas, também, ao abordar
o valor do conhecimento de arte para certas profissões. Foi importante observar, em sintonia
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com os objetivos desta pesquisa, que alguns professores veem os saberes artísticos próximos
àqueles de outras profissões e para além da ideia do artista stricto senso.
A relação disciplina-profissionalização tem presença histórica nos discursos sobre o ensino de
artes. Barbosa (2012, p. 32), por exemplo, em um de seus argumentos em defesa do ensino de
arte diz o seguinte:
Mais de 25% das profissões neste país estão ligadas direta ou indiretamente
às artes, e seu melhor desempenho depende do conhecimento de arte que o
indivíduo tem. O contado com a arte é essencial para várias profissões
ligadas à propaganda, às editoras, na publicação de livros e revistas, à
indústria dos discos e fitas cassetes. Não conheço nenhum bom designar de
publicidade que desconheça a produção contemporânea das artes plásticas,
como não conheço nenhum bom programador visual de editora que não
conheça a produção gráfica da Bauhaus, nem bons profissionais que
trabalham em gravadoras que não conheçam música para melhor julgar a
qualidade do som que estão gravando. E na televisão? Todos os
trabalhadores de TV, desde os produtores até o câmera man, seriam melhor
preparados para julgar a qualidade e a propriedade das imagens. Já há uma
pesquisa nos Estados Unidos mostrando que os câmera men que tiveram
cursos de apreciação artística são mais eficientes, escolhem melhor os
enquadramentos, dominam melhor a imagem que jogam em nossas casas.
Pensemos também na indústria têxtil, que, desde a textura à padronagem, se
enriqueceria com profissionais que conhecessem arte. O desenho de nossas
cadeiras, em geral ruim, seria bem melhorado se aqueles que o fazem
conhecessem arte.

Essa relação não é recente, como demonstra Nascimento (2010), ela nos remete às origens do
campo. Não com a mesma primazia nem com a mesma estratégia, mudando a depender do
que se identificava como carências dos trabalhadores ou o que se esperava deles (a capacidade
de desenhar para projetar, a imaginação criativa, posse dos critérios estéticos da elite...) a
relação ensino de arte - profissionalização permanece. A preocupação de Moema põe em
perspectiva esses aspectos da história. Ela relata que sempre comenta com os alunos sobre a
influência das mídias, além de tratar sobre profissões como a publicidade. Contudo, Moema
fez questão de deixar claro que predominavam em suas aulas as imagens dos “grandes
mestres”. Destaca o uso de revistas dos grandes mestres que, segundo ela, por terem o
formato grande, podem ser dispostas no quadro para os alunos verem. Estas obras são
utilizadas na sua disciplina para incentivar a interpretação de imagens. Ela justificou-se
lembrando que esta é uma atividade requisitada no ENEM.
Tem uma atividade que eu coloco o nome de análise de obra que cai muito
no ENEM e no vestibular e eu já trabalho com meus alunos desde os sétimos
anos. Eu explico pra eles a importância de você olhar para uma pintura e
tirar um universo dali de dentro em todos os sentidos. A interpretação de
imagens, isso eu tenho, viu, muita coisa pra trabalhar com eles.
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Moema disse que não tem dificuldades em trabalhar com história da arte, assim como
afirmaram outros professores. Salienta, entretanto, que não exige dos alunos a memorização
de datas. Prefere ressaltar questões referentes a biografia dos artistas porque chamam muito a
atenção dos alunos. “Eles adoram aprender sobre a vida dos artistas que eles ignoram e
ignoram o tanto que alguns sofreram”.
No planejamento das professoras Moema e Jeane, há a utilização de imagens de obras de
artistas e também, eventualmente, imagens não consideradas pelo cânone da história da arte.
É importante, contudo, compreender em meio às semelhanças, motivações, estratégias e
ressalvas em relação ao uso dessas imagens.
Vale observar, por exemplo, uma das práticas usadas por Laís. Quando trabalha com história
da arte a professora dá ênfase aos estilos

seguindo uma ordem cronologica. Ela diz o

seguinte:
Eu sempre falo dos períodos. Eu até estou montando – eu acho isso
interessante – uma linha do tempo. Estou montando pra mostrar pra eles,
pra eles terem noção do quê a gente tá falando e em que lugar a gente está
no espaço. Então eu falo da história da arte também. Eu costumo seguir,
falar da pré-história, dos movimentos. Eu gosto mais dos movimentos mais
modernos, aí eu sempre faço uma associação, eu explico da história geral
da ligação que tem, eu gosto muito.

Enquanto Moema contextualiza as obras dos artistas através de suas histórias de vida, Laís
opta por contextualizá-las através dos estilos. Nem todos os professores, contudo, trabalham
com história da arte. O professor Anísio utiliza imagens, incluindo aquelas de artistas
famosos, contudo, sempre com o objetivo de “abrir janelas”. Ele exemplifica: “eu pego o
Basquiat, um negócio assim, aquilo tem uma carga que bota todo mundo numa mesma nave”.
Contudo, ele assume posição bem distinta daquela de Laís. Quando perguntei se ele
trabalhava com história da arte, ele respondeu que faz isso de modo bastante sutil, e
argumentou: “eu quero a cultura toda, quero tudo da cultura, não esse compromisso da
linearidade da história não”. Segundo suas palavras, este compromisso de mostrar estilo por
estilo é algo que entende como “furuncular”, algo tedioso, e imagina que os alunos pensam da
mesma forma, pois “os adolescentes vão te encarar como alguém que vai falar de coisas que
eles não estão nem aí, não estão nem aí pra coisa mesmo da vida, assim não tem conexão”.
Ele argumenta que para aprender história da arte o aluno não precisa de professor, “é um
negócio que você senta no ônibus, estuda e pronto não precisa de professor”.
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Ao perguntar se ele trabalha apenas com imagens de obras de artistas ele me surpreendeu:
“não, porque hoje mesmo eu estava perguntando se ela tinha uma bosta pra me emprestar,
sabe aquelas bostas duras? De resina? Eu quero arrumar uma daquelas para dar aula aqui.”
Ele considera que tudo pode ser um ponto de partida para debate, para reflexão e para
produção. “Tudo pode ser um ponto de partida e não precisa ficar nele, é só um começo”.
O professor Anísio não costuma trabalhar com uma estrutura pré-determinada. Seu
planejamento parte de intenções gerais. Essas intenções precisam instigá-lo porque “se não
tiver fogo de uma coisa nova que eu queira realizar com eles, eu não consigo fazer um
esqueleto de currículo, de plano anual”. Sua preocupação está centrada no interesse de
“engajar a expressividade” dos alunos, ou seja, “que eles consigam encarar a situação de
poder se expressar”.
Em dúvida em relação ao modo como se estrutura a disciplina do professor Anísio, expliquei
que cada colaborador trabalhava com estratégias ligeiramente diferentes, alguns focavam em
técnicas como o desenho, outros trabalhavam com interpretação de imagens a partir dos
elementos da linguagem visual. Estava explicando quando ele me interrompeu afirmando que
já havia trabalhado dessa maneira, mas agora não trabalha mais.
O que eu gosto de trabalhar são as possibilidades de poetizar visualmente,
musicalmente, de qualquer maneira, a possibilidade de você fazer coisas
poderosas que possam conquistar o espectador. As possibilidades de poder
dizer as coisas. Então eu queria isso, eu sempre quero isso, assim, eu acho
que a gente tem que performatizar nossa existência no mundo da melhor
maneira possível, lógico que cada um na sua. Eu acho que é preciso dar
meio para as pessoas dizerem o que podem dizer da melhor maneira
possível. Então, a minha intenção não é exatamente instrumentalizar o
educando, para que ele fique entendido em Picasso, cubismos e etc. Essas
coisas vão a reboque, vão por uma circunstância de estar ligadas ao que
você tá trabalhando. O que me interessa mesmo é que ele possa depois
precisar disso aqui, entendeu?

Sua proposta é provocar os alunos com elementos detonadores, que podem ser objetos,
músicas, imagens. A partir dessas provocações ele engaja os alunos em processos de
expressão de suas próprias ideias. Somente após esse tipo de iniciativa e trabalho ele auxilia
os alunos a produzirem desenho, pintura, escultura, instalação, músicas etc. Anísio também se
preocupa com o poder comunicativo da produção dos alunos, é o que percebo quando ele fala
da importância de conquistar o espectador.
Outros professores destacaram que não se limitam a trabalhar com imagens de arte. Contudo,
a justificativa para a presença dessas imagens varia do mesmo modo como os usos que fazem
delas.
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Além de trabalhar com a história da arte e dos estilos, a professora Laís leva reproduções
artísticas a partir das quais gosta de “pedir para eles [alunos] refazerem, montarem, tirarem
da reprodução o que que eles acham mais interessante”. Ela também utiliza outros tipos de
imagens. Além das reproduções de obras de artistas, trabalha com imagens de revistas. “Às
vezes eu tô folheando um livro, uma revista, e penso: ‘nossa, essa imagem é boa, os meninos
vão gostar porque tem a ver com o cotidiano deles e tal’”. Pedi que ela desse exemplos de
imagens de revista e como as havia utilizado. Ela explicou o seguinte: “tendo a ver com o
tema, com o assunto, dá pra gente tirar muita coisa”. Lembrou de um debate sobre
fotografias de modelos realizado com os alunos e como foi importante “para falar da questão
de moda, do consumismo, do que eles vestem, do quê que tem a ver com aquelas meninas,
para eles fazerem desenhos a partir do modelo, reproduzir a roupa, ou criar a deles a partir
do que eles tão vendo e assim vai...”. Perguntei se, caso houvesse disponibilidade de livros de
história da arte, se ela deixaria de trabalhar com essas imagens. Ela fez questão de ressaltar:
“não vejo essa diferença ai não”, e acrescentou: “a revista é bem mais próxima do que aquele
livro lá. Dependendo da faixa etária deles, né. É muito distante um quadro do Van Gogh ou
do Leonardo do que uma modelo na revista, que é uma coisa que eles veem na televisão o
tempo todo.”
Da fala de Laís quero destacar alguns pontos que chamam a atenção. Primeiro, o modo
ambivalente como ela justifica a utilização de imagens de revistas. São duas as suas
justificativas: 1) o fato de que essas imagens estão mais próximas dos alunos do que as
imagens de obras de artistas e 2) o debate sobre moda, consumismo. Faço essa ressalva
porque em relação à atividade descrita por Laís há um híbrido de dois referenciais teóricos.
Por um lado, ela retoma a tradição pré-moderna de desenho a partir de um modelo, ao propor
que os alunos reproduzam as imagens da revista. Por outro lado, inclui uma análise da crítica
ao consumismo e à moda. Como vimos no capítulo anterior, este tipo de crítica está em
sintonia com um viés pós-moderno.
Ao relacionar pós-modernismo e análise crítica não invoco o sentido de crítica como
reprovação apocalíptica, moralizadora, porque que não há no pensamento pós-moderno a
hegemonia de um critério único a partir do qual se possa julgar os eventos sociais. Mas,
aponto para o direito reprimido durante o alto-modernismo que, para além de debruçar-se
sobre qualidades formais, o artista também pode “reconstituir um questionamento que nos
convida à reflexão” (RODRIGUES, 2008, p. 129), em especial, o direito de refletir sobre
temas da cultura popular, do cotidiano (HEARTNEY, 2002). Neste sentido, na atividade
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proposta por Laís, objetivos pós-modernos e práticas pré-modernas não combinam, entram em
choque. Seu depoimento despertou em mim uma dúvida: a análise crítica na sala de aula
poderia manter-se apenas como um discurso do professor, sem necessariamente se refletir nas
práticas artísticas e críticas dos alunos?
Como Laís, Anita também destacou a preocupação com uma análise crítica das imagens.
Explicou que tem preferência por atividades que envolvam interpretação de imagens. Seu
foco não é o desenho, como no caso de Laís. Seu objetivo é proporcionar maneiras para o
aluno “analisar o que está vendo, então ele tem que aprender a analisar os contextos, ele tem
que se pôr na cabeça do outro para poder analisar aquela imagem”. Sua preocupação não
está centrada em desenvolver o senso estético do aluno nem no desenvolvimento de técnicas,
apesar dela confirmar que trabalha com desenho. Para ela, o que importa é “você ver e saber o
que está vendo, saber analisar as coisas que estão a sua volta”. O professor de artes tem
papel fundamental nisso, pois as imagens estão o tempo inteiro na vida dos alunos. Contudo,
isso não significa que eles parem para observá-las e questioná-las.
Então, hoje o adolescente está muito ligado em mídia, há um bombardeio
disso tudo na frente deles. Então ele tem que ter um pouco de discernimento,
porque ele pode estar ali assimilando o que está percebendo. Eu utilizo a
disciplina de artes para tentar mostrar para ele, para ele ver esse universo
de outra forma, para ele ver essa realidade que está ali na frente dele com
outros olhos.

A única professora a conhecer as diretrizes do ensino de arte do município, Anita fez questão
de mostrar o tópico no qual se baseava: “refletir o papel da mídia, consumo, a relevância da
arte na sociedade, da imagética por meio da pesquisa e análise crítica das diversas formas de
expressão artística”. Não ficou claro, no entanto, se esta análise crítica se materializa (e
como) em alguma produção artística.
Tanto Laís quanto Anita utilizam essas imagens devido ao fato de que fazem parte do
repertório dos alunos, contudo, Anita, assim como Laís, argumenta que as utiliza por
considera importante que eles aprendam a analisá-las criticamente.
Anita também trabalha a história de obras de artes, mas, ressalta seu o receio de que os alunos
considerem a aula “maçante”. É necessário sempre criar dinâmicas novas para envolver os
alunos. Ela não trabalha os estilos artísticos um a um. Eventualmente, escolhe um para
trabalhar. Explicou que recentemente havia trabalhado com o surrealismo porque os alunos
estudaram na disciplina de história o período entre-guerras. A partir do debate histórico,
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realizou atividades de releitura e, por meio delas, os alunos criaram desenhos inspirados em
Salvador Dalí.
Um segundo ponto da fala de Laís que me chama a atenção é sua afirmação de que as
imagens de arte estão distantes dos alunos mais novos se comparadas às imagens que encontra
em revistas. Jeane também optou por trabalhar com imagens da história da arte apenas com os
alunos mais velhos.
A compreensão de que as imagens de arte e imagens da história da arte estão distantes dos
alunos mostrou-se decisiva na prática pedagógica de vários professores. As consequências
mais extremas foram relatadas pelo professor Bittencourt que optou não mais trabalhar com
essas imagens. Ele relatou que inicialmente trabalhava com história da arte. Demonstrava os
períodos e incentivava os alunos a produzir trabalhos naqueles estilos. Pautava-se nos
desenhos de releituras, assim como Laís ainda faz. Todavia, ele percebeu que aquela
estratégia dava poucos resultados. Apenas aqueles alunos que já possuíam uma facilidade para
o desenho aproveitavam a disciplina. Acredita que foi culpa sua não ter conseguido guiar a
disciplina a partir do desenho, da reprodução, da releitura. Sentia que a maioria tinha pouco
interesse naquelas aulas. Aquela sensação o levou a buscar algo que os alunos “curtissem”. Se
deu conta de que todos os jovens produzem facilmente vídeos com seus celulares. Ele
ingressou em um curso de cinema e decidiu que iria ensinar os alunos a “editar vídeo, mixar
som, editar e formatar tudo e (por fim) fazer o upload”.
Bittencourt apresenta planejamentos específicos para cada turma, G, H e I. Na turma G foca
as noções iniciais da técnica cinematográfica e a história do cinema e usa o livro “o mundo em
movimento” como base. Nesse período a produção prática é menor do que nos dois períodos
seguintes. Na turma H ele trabalha com os alunos uma apostila sobre publicidade, baseada no
material de um curso que fez. Seu objetivo é que os alunos produzam vídeos publicitários. Por
fim, na turma I, trabalha com a produção de vídeo-clips. O professor está sempre criando
novas propostas, experimentando. No período da entrevista Bittencourt estava desenvolvendo
com os alunos da turma H uma atividade cujo objetivo era construir slogans para produtos
idealizados por ele, como por exemplo, uma tesoura cega.
Ele leva exemplos de vídeo-clips, comerciais e filmes para os alunos analisarem e construírem
seus próprios story-boards. Assiste com os alunos a edição do programa Pânico, que chama
atenção por ser “dinâmica e bem humorada”, com “ritmo acelerado, bem próximo ao vídeo
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clip”. Falou também dos vídeo-clips de uma banda de Heavy Metal que gosta e leva para os
alunos analisarem.
Perguntei se o seu objetivo pedagógico, ao levar imagens de publicidade, de cinema ou vídeoclips para as aulas, é proporcionar aos alunos uma referência para o fazer. Ele explicou que
seu objetivo é propiciar conhecimento básico para o trabalho em uma produtora. No caso das
imagens de propaganda, busca compreender com os alunos aqueles elementos que os
produtores utilizam para promover “o gatilho com o espectador”, aquilo que, “quando você
assiste uma propaganda aciona esse elemento subjetivo”.
A ausência da preocupação com análises críticas na disciplina de Bittencourt me chama a
atenção, especialmente pelo fato de ter afirmado que a disciplina de artes “é mais comum, é
do nosso tempo, é cultura visual, é muito mais olhando o tempo agora”. Ele e Helena foram
os únicos pessoas colaboradores a mencionar a expressão “cultura visual”. Helena afirmou
que está estudando sobre Cultura Visual e por isso está mais atenta à necessidade de “sair
mais das visualidades, não apenas da imagem, não apenas da obra, não apenas do artista, mas
do dia a dia, do corriqueiro”. Embora concorde que a Educação da Cultura Visual ressalta a
importância de pensarmos o cotidiano, o corriqueiro, acredito, como Dias (2011), que cabe
refletirmos sobre o que entendemos como cotidiano e se o campo se limita ao “corriqueiro”,
sem questioná-lo. Dias afirma que “entender o cotidiano somente como aquilo que ocorre no
dia a dia dos sujeitos/comunidades pode restringir excessivamente as possibilidades de
práticas da Educação da Cultura Visual” (p. 24). Ele alerta para o fato de que se está
confundindo cultura visual não apenas com aquilo que ocorre no dia a dia, mas com imagens
consumidas habitualmente. E ele conclui: 1º) exclui-se desse cotidiano o “imaginário visual”
que faz referência não só ao presente, mas também ao passado e ao futuro; 2º) exclui-se o
“acesso ao patrimônio artístico histórico de outras culturas realizadas em outros lugares,
noutros tempos”, o que diminui “a possibilidade de os sujeitos reconhecerem modalidades
incomuns de sentidos produzidos e consumidos além do que estão habituados” (p. 24), e 3º)
pode excluir da Educação da Cultura Visual sua relação com a tradição questionadora da
pedagogia crítica e levar a uma reprodução irrefletida dessas imagens consumidas
habitualmente.
Antes de questionar estas exclusões, apesar de não utilizarem a expressão cultura visual,
outros professores indicaram que estão retirando de suas aulas imagens do patrimônio
artístico histórico ou de culturas consideradas distantes.
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Louise, assim como Bittencourt, afirmou que o distanciamento entre os alunos e as imagens
da história da arte é critério determinante para suas escolhas. Diante desse distanciamento é
importante “tentar ficar próximo”. Por isso, ele usa principalmente imagens de jornal e
revista.
Ao comentar como ocorre sua disciplina hoje, Louise diz que utiliza muito o desenho, mas
sem agir como Laís que faz questão de corrigir/melhorar os desenhos dos alunos. Louise
explica que as atividades variam muito, dependendo do ciclo em que está trabalhando, mas
sempre trabalha com desenho e pintura. Com crianças do Ciclo 1, trabalha muito com
músicas, desenhos e colagens. No Ciclo 2, trabalha a questão da cultura africana com o filme
Kiriku, a partir do qual os alunos desenham os personagens da sua preferência. Já no Ciclo 3,
trabalha com a dinâmica de desenhar e pintar a partir de uma música, ou de parte de um filme,
desenhando lembranças de um trajeto, desenhando a família e autorretrato. Nesses desenhos,
entre os adolescentes, sempre surgem julgamentos depreciativos sobre formatos do corpo e
cor da pele. Julgamentos que a seu ver costumam dificultar que eles desenhem e pintem. Entre
as atividades que desenvolve, a que mais gostar de trabalhar envolve uma dinâmica em que os
alunos descrevem a si próprios através de imagens, recortes de jornal e revistas. É uma
atividade que rende muita conversa, pois os alunos têm de justificar o porquê da escolha de
cada imagem.
É importante observar que, apesar de afirmar que suas escolhas se baseiam no prazer e na
leveza, Louise reserva espaço para debates sobre identidade, temática importante para a
vertente pós-moderna do ensino de arte. Não ficou claro, entretanto, se ela utiliza uma
fundamentação teórica.
A temática da identidade fez-se presente de outra forma no depoimento de Cecília, outra
professora que considerou que as imagens da história da arte estão distantes dos alunos.
Durante algum tempo Cecília usou imagens de encartes da história da arte, todavia, não se
satisfez com elas pelo fato de serem sempre europeias. Ela prefere artistas brasileiros pois, a
seu ver, já há um distanciamento por parte dos alunos em relação à arte dos museus, ainda
mais quando são artistas europeus. Por vezes, ela inclui a arte europeia para fazer conexões
com o conteúdo da disciplina de história, como faz Anita. Entretanto, ela declara:
Eu procuro não fazer por conta deste distanciamento. Eu acho muito mais
importante eu trazer alguma coisa que é das nossas origens, origens
africanas. As europeias já são tão laçadas em cima dos alunos, já é jogado
mesmo, então eu acho que isso se eles procurarem vai ser mais fácil de se
informar. E eu também fico com receio de eles irem para outra escola e lá
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eu sei lá o que é que vai acontecer. Não sei se eles vão ter isso também.
Então eu procuro trazer coisas que eu de repente acharia que eles não vão
ter acesso em outro lugar.

Ao contrário de Louise e Bittencourt, que não utilizam imagens de obras de arte, em nenhum
momento Cecília faz concessão a imagens de obras de artistas brasileiros. Esta posição é
condizente com a sua opinião de que a disciplina de artes tem como papel primordial debater
as raízes culturais nacionais, com foco nas origens africanas.
Como afirmei acima, identifico nessa posição reverberações que remontam à uma visão
romântica, mas, também, uma visão do multiculturalismo pós-moderno sobre cultura, sobre
diferença. Vejo um problema, todavia, na fala da professora. Embora ela defenda que as
imagens de artistas europeus estão distantes da nossa realidade, foi a promoção da festa de
carnaval que provocou conflitos culturais, ocasião em que pais e a direção da escola
acusaram-na de trabalhar com uma temática profana. Em comparação com essas
manifestações de nossas origens africanas, as imagens da história da arte estão mais ou menos
distantes da comunidade? Neste sentido, o que justifica a importância de debater as matrizes
africanas de manifestações culturais brasileiras seria apenas a proximidade? A própria Cecília
usa um segundo argumento, o fato de que é mais fácil para os alunos encontrar referências
nas matrizes europeias. Mas, ela acrescentou outro argumento: a importância de combater o
preconceito, assim como a professora Helena. Embora respeite as opções de cada professor,
me pergunto, porque não trabalhar com história da arte europeia criando debates sobre nossas
matrizes culturais?
A professora Cecília salienta que utiliza imagens artísticas, mas, nunca com o objetivo de
falar de movimentos e estilos. Ela explica que gosta de usá-las para provocar os alunos a
construir narrativas. Neste mesmo sentido, ela usa também imagens de revistas e de jornais.
Como Louise, promove trabalhos de recorte e colagem e, assim como Laís, também os utiliza
como modelo para o desenho. Para ilustrar uma atividade envolvendo recorte e colagem, ela
deu como exemplo um sobre arte postal, que estava desenvolvendo naquela semana. Ela
comentou com os alunos que normalmente os postais retratam paisagens bonitas da cidade.
Eles poderiam criar seus postais retratando a cidade assim como eles a viam, o que há de bom
e também o que há de ruim.
Ao termino desta fase das entrevistas dois temas me chamaram a atenção:
1) a relação com as imagens da história da arte, e
2) a inclusão de imagens não previstas nesse repertório.
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A percepção de que obras de arte e história da arte podem vir a ser consideradas conteúdos
distantes dos alunos foi citada por vários professores. Esta percepção tem consequências sobre
os usos que os professores fazem das imagens. Vale lembrar que a forma como trabalham
com imagens de história da arte é bastante diversificada. Jeane e Laís só trabalham este
conteúdo com alunos mais velhos. Com alunos mais novos Laís usa imagens de revistas. Ela
trabalha a história da arte a partir dos estilos. Esse modo de trabalhar gera práticas de desenho
e releituras.
No início de sua carreira Bittencourt tentou o mesmo, contudo, concluiu que não conseguia
envolver os alunos com essa estratégia. Esse insucesso levou-o a buscar algo que os alunos
“curtissem”. Encontrou o cinema, os vídeo-clips e os Vts publicitários. Louise também
afirmou sentir um distanciamento dos alunos em relação à história da arte, ela prefere o
trabalho com imagens de revistas e jornais. Anita, eventualmente foca em um estilo quando
quer fazer uma conexão com a disciplina de história. Ela afirmou não abordar a história dos
estilos como faz Laís. Anísio usa imagens de obras de artistas, mas criticou a prática de guiar
a aula por uma linearidade histórica de estilos. Ele acredita que para aprender isso os alunos
não precisam de professor, pois podem ter acesso a esses conteúdos através da internet. Como
Anita e Bittencourt, Anísio concluiu que os alunos acham esse tipo de aula cansativa, chata.
Ele usa imagens de artistas para provocar os alunos a se expressarem e refletirem sobre
imagens não estereotipadas. Quando trabalha com imagens de obras de artistas, Cecília dá
preferência a artistas brasileiros. Ela não trabalha estilo por estilo, seus alunos usam essas
imagens na construção de narrativas. Helena também usa conteúdos da história da arte
dependendo dos temas e encaminhamento dos projetos. Moema, fez questão de destacar que
não tem problema algum com a história da arte, tenta aproximar a história da arte do cotidiano
dos alunos usando a história da vida dos artistas e não cobrando conhecimento sobre datas.
Quero propor algumas reflexões a partir destas posições.
Segundo Barbosa (1989, p. 177), na década de 80 havia entre os professores dificuldade de
conceber “trabalhos de arte de adultos” sendo observados por crianças. Ela argumentou que
por isso este “preconceito contra a imagem é estendido e mais forte na escola primaria”.
Lembro das falas dos professores que afirmam que as imagens de obras de artes estão
distantes dos alunos mais novos. Naquela época, porém, Barbosa (1989, p. 177-178)
identificava os professores como “intoxicados pelo expressionismo”, acusando-a de “impor
restrições ao processo criativo” ao incluir imagens na sala de aula. Aquelas imagens
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corromperiam a pureza da criatividade de jovens e crianças. Contra esta percepção, os
argumentos de Barbosa (1989, p. 179) eram os seguintes:
1º) se o artista utiliza imagens de outros artistas, porque sonegar imagens às
crianças; 2º) se nós preparamos as crianças para lerem imagens produzidas
por artistas, estamos preparando-as para ler as imagens que as cercam em
seu meio ambiente; 3º) a percepção pura da criança sem influência de
imagens não existe realmente, uma vez que está provado que 80% de nosso
conhecimento informal vem através de imagens; 4º) no aprendizado artístico,
a mimese está presente no sentido grego procura pela similaridade e não
como cópia.

No entanto, nenhum dos professores entrevistados renega o trabalho com imagens, eles não se
identificam com esta posição que há poucas décadas era majoritária. No caso dos professores
desta pesquisa, alguns, em virtude da compreensão de que as imagens da história da arte
geram distanciamento, optam por trabalhá-las apenas com os alunos mais velhos ou
abandonam essas imagens passando a dar preferência àquelas com as quais os alunos se
identificam, imagens da indústria cultural, principalmente.
Pensar sobre estas posições leva-me a algumas reflexões. Em que medida as imagens
canônicas da história da arte estão ou não “distantes” desses alunos e por quê? O que torna
uma imagem distante dos alunos e por que deveríamos nos resignar a esta condição? Quais as
consequências de abdicar o uso de imagens de obras de artistas? O que justifica o uso de
imagens encontradas em revistas, por exemplo? O que garante que, ao entrarem na escola, não
se tornem igualmente distantes? Afinal, por que levamos imagens para a sala de aula?
Como aponta Tavin (2008) já há algum tempo professores envolvidos com o ensino de arte
veem se confrontando com a necessidade de compreender os repertórios visuais com os quais
os alunos se relacionam além dos muros da escola. Esta é uma postura condizente com a
concepção de educação que parte da noção de sujeitos como interpretes ativos daquilo que
vivenciam, com repertórios e interesses próprios, não como simples recipientes vazios nos
quais o professor despeja informações. Para estabelecer qualquer canal produtivo de
comunicação e troca, o professor deve conhecer os alunos com os quais se relaciona assim
como legitimá-los autorizando-os a compartilhar os usos que fazem de tais repertórios. Como
diz Tourinho (2009, p. 151):
Toda comunicação consiste em “fazer concessões” ao conhecimento da
pessoa que recebe, é fundamental para a pedagogia e indissociável da
questão do poder. Para não se tornar um discurso isolado do poder, fazer
concessões é uma condição. Na escola, muitas concessões são necessárias.
Por exemplo: os usos e funções dos discursos devem, primeiro, encontrar os
alunos como uma coletividade. Os discursos sobre o visual e o discurso
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visual que os professores conhecem devem ser reconstruídos a partir da
escuta dos discursos que os alunos sabem e podem elaborar.

Na década de 80, Barbosa (1989) indicava que as crianças de escolas públicas tinham pouco
acesso a imagens, de modo geral.
Fonte mais frequente de imagens para as crianças é a TV, os fracos padrões
dos desenhos para colorir e cartazes pela cidade (outdoors). As crianças de
escolas públicas, na sua grande maioria, não têm revistas em casa, sendo o
acesso à TV mais frequente e mesmo que não se tenha o aparelho em casa,
há a possibilidade do acesso a algum tipo de TV comunitária. (1989)

Qual seria a realidade hoje, considerando o crescimento do poder econômico e a difusão de
celulares, computadores, internet e até da TV a cabo? Segundo Aguirre (2009, p. 160),
devemos considerar que “nossos estudantes nascem e crescem numa sociedade muito mais
complexa, que poderíamos qualificar como multiambiental e multicontextual”, ambientes com
valores estéticos por vezes distintos, não necessariamente incompatíveis, mas muitas vezes
contraditórios. Mas, o que conhecemos sobre estes repertórios? Como eles se relacionam com
a escola e com a chamada arte culta?
Aguirre (p. 162) afirma que “nas escassas ocasiões em que os jovens mantêm algum tipo de
relacionamento com as artes cultas, essa nasce e morre no entorno escolar”. Esse repertório
tem escassa importância em suas vidas, permanece distante do que eles consideram
experiências estéticas significativas. Ele acrescenta que em grande medida isso ocorre devido
ao fato de que o culto é identificado pelos alunos como um dever escolar, mais um dos
conteúdos que são obrigados a consumir caso queiram terminar a escola. Assim, conexão
entre arte e vida não se estabelece.
A conexão entre os materiais curriculares e os repertórios estéticos juvenis é,
completamente, deficitária ou nula. Com isso, os produtos da alta cultura e
as artes visuais perdem a possibilidade de ser uma ferramenta relevante para
a experiência vital destes jovens. De tal forma que, longe de serem
catalizadores ou impulsores da experiência estética, passam a formar parte
desse conjunto de saberes escolares alheios ao seu mundo e, completamente
inoperantes como configuradores da sua identidade. (p. 162)

Ao contrário da inoperância da escola no sentido de promover esse repertório visual, meios de
comunicação de massa e instrumentos eletrônicos eficientemente promovem experiências
para os jovens tornando-se responsáveis por grande parte de seus repertórios. Essas imagens
têm características e referenciais culturais muito próprios que as distanciam de um ideal
moderno de beleza, “mostram maior inclinação pelo pitoresco, o grotesco, o humorístico, o
kitsch ou o horror, ou seja, por sentimentos e sensações de grande intensidade emotiva,
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próprios da cultura do espetáculo, do que por outras mais sutis e delicadas” (p. 164). Aguirre
descreve este repertório como abundante, contudo, qualifica-o como redundante.
Aguirre aponta a dúvida corrente entre recorrer à ampliação da presença do repertório da arte
culta na escola para sanar esta redundância ou propor maior espaço para a cultura visual
juvenil na expectativa de tornar a aula mais atrativa. Seria preciso considerar que
simplesmente ampliar a quantidade de obras artísticas não significa que os alunos as
integrarão a seus imaginários, nem que eles serão mais críticos em relação às imagens da
mídia. A quantidade de estímulos não é garantia de que eles, os alunos, irão experienciá-los.
Por outro lado, Aguirre também não entende que cabe escolarizar os repertórios da rua
simplesmente por que são populares. O argumento deve ser outro, nossas escolhas devem se
basear na potência que tenhamos para levar as “experiências educacionais, pela capacidade de
propiciar mudanças pessoais, de formar critério, de enriquecer a experiência estética, de
ampliar o conhecimento de si mesmo e dos outros, pela possibilidade de gerar tramas com
causas próprias e alheias ou de suscitar o ânimo compassivo” (p. 166). Neste sentido, Aguirre
defende a inclusão de
todos os artefatos geradores de experiência estética, provenham esses das
belas artes, das artes populares ou da denominada cultura visual. Colocar no
espectro de nosso âmbito de estudo a cultura popular e inclusive a cultura de
massa; submeter esse tipo de práticas à análise crítica e à desconstrução de
suas relações com as tramas das hegemonias e do poder são ações que
respondem, perfeitamente, aos fundamentos de uma educação artística
renovada. E, por essa mesma razão, não vejo contradição entre fazer tais
coisas e propiciar o enlaçar-se experienciado dos jovens com as formas mais
tradicionais aceitas de arte. (p. 169-170)

A afirmação de que “todos os artefatos geradores de experiência estética” podem ser
utilizados na aula de arte me faz lembrar da resposta de Anísio quando perguntei se ele
trabalhava apenas com imagens de obras de arte. Ele retrucou dizendo que não: “eu quero a
cultura toda, quero tudo da cultura”.
Essas respostas me fazem pensar sobre um incômodo que sentia em relação à proposta
triangular, a sensação de que a aula de artes só pode partir de gatilhos já consolidados no
campo das artes. Um exemplo desta lógica seria: “é possível pensar sobre meios de
comunicação de massa na aula de artes porque existiu a pop art”. Quando Anísio manifesta
seu interesse em utilizar “toda a cultura” e Aguirre todo artefato gerador de experiência
estética, não apenas obras de arte, creio que eles permitem aos alunos trilharem caminhos
novos, não somente aqueles já legitimados pelo cânone.
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Por outro lado, percebo na proposta de Aguirre tendência semelhante à de Ana Mae Barbosa,
que questionei em capítulo anterior. Ao incluir imagens da mídia ele o faz para “submeter
esse tipo de prática à análise crítica e à desconstrução de suas relações com as tramas das
hegemonias e do poder”. Mas, ressalto que a análise crítica deveria ser igualmente
direcionada para o universo da arte. Apesar de alguns professores pontuarem a importância da
análise crítica das imagens da mídia, nenhum deles dá igual tratamento as imagens de arte,
como se elas fossem inerentemente positivas, ou seja, boas. É bom lembrar que o universo da
arte também está marcado por relações de poder (CANCLINI, 2007), e também possui seus
estereótipos (MORESCHI, 2014). É importante não partir da presunção de que os meios de
comunicação são simplesmente redundantes para que não nos ceguemos para os momentos
em que eles produzem inovações e reflexão.
Concordo com jagodzinski (2005) que “a crítica mais radical da diferença”, quando este
assunto é discutido no contexto da arte-educação, deve ser o questionamento do próprio
conceito de arte. Para este autor, e tendo ele como aliado, é isso que leva a inclusão de várias
imagens, imagens da mídia, por exemplo. Para jagodzinski, ao pensar a diferença o ensino de
arte não pode permanecer “entrincheirado na noção de disciplina, no cânone ocidental da arte,
no estúdio de arte e nos princípios formalistas de crítica, isto é, o modernismo” (p. 683).
Quando se dá o direito a repensar o conceito de arte, o ensino de arte naturalmente percebe o
quanto suas fronteiras já são porosas. É claro que se apenas incluíssemos os debates pósmodernos sobre arte já estaríamos necessariamente incluindo imagens do universo midiático
porque, como vimos em capítulo anterior, essas imagens estiveram no centro das pesquisas e
obras de muitos artistas. Porém, a reflexão de jagodzinsky, a meu ver, aponta para o fato de
que não basta aceitarmos as brechas já apontadas pelos artistas, podemos e devemos criar
nossas próprias brechas.
Na análise de Aguirre há outro ponto importante que quero destacar. Ele acrescenta que não
há do ponto de vista dos jovens uma resistência intrínseca à arte, mas especialmente ao caráter
elitista no qual tais experiências estão situadas, à crença de que esses artefatos não lhes
pertencem, são de outros, de adultos. Nos termos de Walter Benjamin (BENJAMIN,
SCHÖTTKER, et al., 2012) seria necessário, portanto, abdicarmos da noção de arte
sacralizada, transcendental, esotérica, e no lugar do valor de culto ressaltar o valor político.
Este debate me remete a uma análise de Canclini (2006b). Segundo o autor, os museus
trabalham com duas estratégias para por em cena o patrimônio cultural. A primeira, foca o
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que ele chama de espiritualização esteticista, ou seja, os objetos populares são separados das
relações sociais para as quais foram produzidos e se espera que sejam apreciados
esteticamente unicamente pelas suas características formais. Ao mesmo tempo em que
contribuem para aproximar as pessoas, eles também anulam o choque da diferença a partir de
um contato que deve apenas se dar pela contemplação estética de objetos sem história.
Lembro-me da insistência de Jeane em trabalhar vários anos seguidos na mesma turma com a
leitura de imagens a partir dos elementos da linguagem visual, apesar das manifestações de
incômodo dos alunos. Lembro também da concepção de Moema, da arte como algo
transcendental.
A segunda estratégia dos museus, segundo Canclini, é trabalhar com uma ritualização
historicista e antropológica através da qual se mesclam discursos folcloristas e cientificistas
para enaltecer uma essência cultural para o país. Aí a museografia dedica-se a uma
ritualização nacionalista do patrimônio. O museu torna-se um santuário da identidade
nacional. Contudo, de acordo com Canclini, observa-se o mesmo quando falamos do outro,
muitos museus ocultam a heterogeneidade e as divisões dos homens representados e
legitimam a separação entre os incluídos e os excluídos. Fazem isso recorrendo a uma
ritualidade sagrada no sentido de que remetem a uma ordem social que não pode ser
modificada, que vai além da compreensão do homem, que é vista como sobre-humana. Estas
reflexões são importantes para pensar o trabalho de Cecília.
Canclini pergunta se estas seriam as únicas formas de nos relacionarmos com o patrimônio.
Para ele, é possível atuarmos com mais liberdade e criatividade nas relações com o
patrimônio. Mais importante seria, que os museus não se fizessem guardiões do arcaico, da
verdadeira cultura, frente às adulterações da modernidade. É necessário explicações que
situem a peça em seu contexto sociocultural, mas sem os fetichizar, provocando reflexão
sobre possíveis sentidos atuais, ou seja, deve-se “estabelecer bases comuns para uma
reelaboração de acordo com as necessidades do presente” (2006b, p. 202). Para Canclini, é
preciso reconhecer que uma política cultural que tenta abolir a heterogeneidade das
interpretações é mais um mecanismo de marcação de distinções, de produção de hegemonia,
do que um projeto verdadeiramente democratizante.
Há um componente autoritário quando se quer que as interpretações dos
receptores coincidam inteiramente com o sentido proposto pelo emissor.
Democracia é pluralidade cultural, polissemia interpretativa. Uma
hermenêutica ou uma política que fecha a relação de sentido entre artistas e
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público é empiricamente irrealizável e conceitualmente dogmática. (2006b,
p. 156)

Esta é também a posição de Aguirre. Não há como reduzir o tédio na relação com objetos,
seja quais forem, se não for permitido que os jovens os sintam como seus. Isso passa
obviamente por deixarmos de pensar as “obras” como coisas com significados fixos, mas
como “relatos abertos à pesquisa criativa” ou como um “condensado de experiência gerador
de uma infinidade de interpretações” (AGUIRRE, 2009, p. 168). Com esta reflexão me
questiono sobre as possíveis consequências de pautarmos práticas de interpretação de obras
no projeto de preparar alunos para provas do ENEN. Penso sobre como o vestibular pode
imbricar-se na estrutura escolar e fazer prevalecer o desejo de decorar “respostas corretas” e
assim ameaçar a liberdade criativa.
Concordo com a análise de Aguirre (2009) porque também não parto da ideia de que as
imagens da mídia devem ser incluídas nas dinâmicas escolares das aulas de artes visuais
simplesmente porque os alunos não se identificam com as imagens de obras de arte. Digo isso
porque não creio que o trabalho de artistas e a história da arte sejam inerentemente
impopulares e, também, sob o risco de apenas reforçar valores hegemônicos estabelecidos a
popularidade não pode ser o critério para uma disciplina que tem como uma de suas funções o
debate sobre cultura. Quando Hernandez (2007) defende a estrutura dos projetos, explica que
se deve partir de perguntas relevantes. Isso é totalmente diferente da ideia de partir daquilo
que é popular entre jovens e crianças. Relevância, diz Hernandez (2007, p. 82-83):
Significa optar por um tema que tenha a ver com suas inquietudes, 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.

Isso quer dizer que é necessário partir de temas que tenham algum tipo de conexão com a vida
das crianças, que as desafie “provocando no estudante uma insatisfação com o que
compreende até aquele momento” (p. 96). Ele reconhece a dívida tanto para com Dewey,
quanto para com Vygotsky. Nem popularidade, nem o prazer por si só, podem estruturar um
projeto educacional. Para a escola ser um espaço desafiador é preciso ser um espaço de
reflexão sobre diferentes saberes que nos permitam imaginar novas formas de viver. Mas,
resta saber em que medida os professores imaginam a relevância de trabalhar ou não com
imagens de publicidade.
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7.3 IMAGENS DE PUBLICIDADE NO ENSINO DE ARTES VISUAIS?
Para além de imagens de obras de artistas, pude perceber que outras imagens também já se
fazem presentes nas aulas dos professores. Essas informações foram importantes para a
realização das entrevistas porque ainda buscava entender se e como eles se relacionam
pedagogicamente com imagens de publicidade.
Antes de finalizar as entrevistas, provoquei-os de forma mais explícita a posicionarem-se
sobre o que pensavam sobre o uso de imagens de publicidade nas aulas de artes visuais. Os
professores já haviam fornecido algumas informações importantes. Moema havia indicado o
uso dessas imagens na dinâmica que faz sobre a conexão entre profissões e saberes artísticos.
Bittencourt informou que levava VTs publicitários como referências para que os alunos
produzissem os seus próprios. Laís, Anita e Moema já haviam explicitado que debatiam com
os alunos a influência de imagens de mídia. De forma menos direta, Louise e Cecília
afirmaram utilizar recortes de imagens de revistas e jornais. Assim, ficou evidente que
imagens de publicidade são utilizadas nas aulas de arte. Anísio e Helena não haviam se
referido a nenhum trabalho com imagens de publicidade, porém, em algumas falas eles
deixavam

aberta

esta

possibilidade.

Helena

comentou

que

apesar

de

trabalhar

fundamentalmente com reproduções de obras de arte, estava refletindo sobre a possibilidade
de trabalhar com “cultura visual” que, como vimos, ela descreveu como o “corriqueiro”.
Anísio, por sua vez, explicou que não se limitava ao uso de imagens de obras da história da
arte, pois lhe interessava “toda a cultura”. Na medida em que as entrevistas avançaram pude
confirmar algumas suposições e apreender novos aspectos das opiniões dos professores sobre
imagens de publicidade e os usos que fazem delas em sala de aula.
Todos professores entrevistados afirmaram trabalhar, já ter trabalhado ou considerar a
possibilidade de utiliza imagens de publicidade. Entretanto, as motivações e as abordagens
são diversificadas. Embora alguns professores oscilem entre diferentes diversas, é possível
destacar duas abordagens:
A primeira, ressalta os aspectos artísticos dessas imagens e, por vezes, promove em sala de
aula a produção de cartazes e vts publicitários e, a segunda, aponta para o poder das imagens
na atualidade e apela para a necessidade de uma reflexão crítica sobre elas, os produtos que
promovem, o modo como se insinuam no processo de construção de identidades e do
consumismo.
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7.3.1 A arte da publicidade
Anísio afirmou que seu maior interesse como professor é “dar meio para as pessoas dizerem
o que possam dizer da melhor maneira possível”, ajudá-las a “fazer coisas poderosas, que
possam conquistar o espectador”. Apesar de reconhecer aquele discurso da época em que era
graduando em publicidade, Anísio deixou claro que não lhe interessava solicitar que os alunos
produzam peças publicitárias. Não é este tipo de mensagem que pretende incentivar. Isso
acontece, em parte, porque ele associa comunicação publicitária a interesse comercial. A
ressalva feita por Anísio está presente na sua fala, pois ele diz conhecer professores que fazem
isso, que trabalhavam em sala de aula com a produção de peças publicitárias. Utilizo esta
afirmação para analisar uma questão que surgiu na fala dos professores por vezes, de forma
explícita, outras vezes, de forma velada. Refiro-me às avaliações sobre as fronteiras entre arte
e publicidade.
Dos professores entrevistados, Bittencourt foi o único a explicitar seu trabalho com a
produção de peças publicitárias. Ele defendeu esta prática afirmando, por vezes de forma
hesitante, que de certo modo, propaganda é arte. “Deixo explicado para eles que a
propaganda é arte, é arte”. Ele explica sua posição da seguinte maneira:
Tem coisas aí da propaganda que eu mostrei para os alunos que você vê
muita paixão, sabe? Que é de uma beleza, uma fotografia linda, sabe? A
escolha perfeita da música que nós chamaríamos no cinema de trilha
sonora. Cara, isso não é uma coisa que foi feita ao léu, tem todo um estudo,
tem todo um trabalho (...) Tem muita coisa boa, tem coisa que você olha e
diz: “Cara, que mensagem fenomenal!”

A sua explicação conota um conceito de arte como mensagem, mas não qualquer mensagem,
somente imagens que comuniquem sentimentos fortes como a paixão, que possuam beleza,
que para serem feitas precisam de conhecimento, estudo. Ele salientou que não se referia a
qualquer propaganda, como aquelas de varejo, que se resumem a informar produtos e preços
em promoção. Está falando de “propagandas que entraram para a história justamente porque
são muito, muito bem feitas”. O que importa para Bittencourt é o grau de qualidade com o
qual a mensagem promove “o gatilho com o espectador”, aquilo que, “quando você assiste
uma propaganda aciona esse elemento subjetivo”, ou seja, a sua capacidade de se engajar
emocionalmente.
Bittencourt não comunga o critério subentendido no discurso de vários professores de que
algo não pode ser arte porque é uma mensagem encomendada, ou seja, não busca expressar os
sentimentos próprios do artista - problema ainda maior quando a encomenda é para uma
mensagem comercial. Como ressaltei em capítulo anterior, a noção de que o que “o artista
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deveria expressar eram os seus próprios sentimentos” difunde-se a partir do romantismo e é,
de certa forma, recente. Antes do romantismo não havia contradição entre ser artista e
produzir trabalhos por encomenda (BARROS, 2009, p. 173).
Bittencourt explicou que uma das suas estratégias é dar exemplos de propagandas de menor
qualidade e compará-las a outras mais aprimoradas, vencedoras de prêmios. Como exemplo,
ele descreveu uma campanha que o tocou profundamente:
Teve um premiado agora em Cannes, cara, eu fiquei com vergonha de ser
homem e de ser adulto. Era uma propaganda de interação de homem com
um desenho, o desenho no caso era uma criancinha. Sabe qual que é? Eu
assisti aquilo e fiquei com vergonha, cara. É fenomenal, sabe, linda, linda,
linda. Então é isso aí, me toca muito mais que de repente outras produções
que se pretendem arte, entendeu?

Ele se referia ao VT Cartoon, uma campanha educativa feita pela agência Saatchi & Saatchi
para a National Society for Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), organização britânica
que tem como missão denunciar e extinguir a violência doméstica contra crianças. Este VT
ganhou o Cannes Lions de 2002, premio mais importante da publicidade. No vídeo, uma
criança representada por um desenho interage com um ator que performa um pai violento.
Cenas de espancamento lembram tradicionais cenas de violência de desenhos animados que
seguem ao som de risos até o momento final em que o corpo morto de uma criança real
aparece estendido ao pé da escada. A mensagem lembra que o corpo de uma criança real não
aguentaria a violência que os desenhos animados retratam, provocando o espectador a refletir
sobre a fragilidade das crianças que devem ser protegidas, gerando incômodo diante do
costume de rir de tais cenas já naturalizadas.
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Figura 37 - Cenas do VT Cartoon da NSPCC
Fonte:< https://www.youtube.com/watch?v=kxnfGghO5gQ >
Acesso em: 30/01/2015

Este VT agrada pela capacidade de nos levar a reinterpretar modelos de representação e a
refletir, a partir da bricolagem e da intertextualidade, sobre um problema social que invade a
escola. Segundo Dias (2009), bricolagem e intertextualidade contribuem para a Educação da
Cultura Visual. Porém, para Bittencourt, estes VTs são usados em suas aulas como referencial
para a produção cinematográfica, seu objetivo principal é a técnica, não o tema em si.
Com base na exibição de exemplos como este, Bittencourt argumentou: “eles [os alunos] vão
subentendendo que existe um trabalho de arte por trás. Não dá para chegar e falar é arte,
mas convenhamos, ela é muito boa”. Por mais evidente que possa parecer essa associação
entre arte e publicidade, há, ainda, uma oscilação. Por outro lado, quando Bittencourt diz “é
isso aí, me toca muito mais que outras produções que se pretendem arte”, ele demonstra que
utiliza esses critérios também em avaliações sobre o que é canonicamente considerado arte.
Em outras palavras, para Bittencourt nem toda publicidade é arte, e nem tudo que se diz arte o
é. Considero importante por em relevo o fato de que sua decisão de trabalhar com cinema,
audiovisual, também envolve ressalvas em relação ao universo da arte. Bittencourt explicou
que se incomoda com expressões artísticas que não conseguem ser interpretadas por todos,
apenas pelos iniciados. “Todas as áreas precisam atingir quem não é iniciado, se ela só fala
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para o público que é iniciado, eu vou falar pra você, fica limitado. Se a arte é universal, ela
tem que falar uma linguagem universal”.
Canclini (2006b) descreve esta contradição que o campo artístico enfrenta entre seus projetos
emancipador e o democratizante. Pautando-se em reflexões antropológicas sobre o conceito
de ritual, o autor propõe a pertinência da noção de ritos de egresso para caracterizar o fazer
artístico das vanguardas, já que o máximo valor estético é a renovação constante, de modo
que “para estar na história da arte, é preciso estar saindo constantemente dela” (p.49). Como a
recepção das obras passa a pressupor o domínio do último código que questionou o anterior,
os artistas excluem os espectadores e tornam-se ineficientes na promoção do projeto
democratizante. Contradição, segundo Canclini, de uma tradição de superar a tradição.
É também no modernismo, na tradição da Bauhaus, que outros professores conectam-se ao
conceito de arte como “linguagem universal”, descrito por Bittencourt. Porém, por vezes, eles
também fazem ressalvas sobre uma das qualidades da arte, assim como da publicidade, o fato
de que podem ser interpretadas de várias formas.
Ao falar sobre o que entende por publicidade, a professora Jeane sublinhou que vê a
publicidade como a promoção de um produto para incentivar suas vendas. Observou que as
vezes a publicidade acaba vendendo mais do que um produto, uma imagem, e nesse sentido,
como professora, deve discutir isso com os alunos. Para ela “o publicitário precisa vender
uma imagem e essa imagem é onde a gente precisa estar tendo um contato maior para levar o
aluno a refletir”. Neste sentido ela se alinha às falas de outros professores, aqueles que
destacaram que o lugar da publicidade na aula de artes deve ser a crítica ao poder da imagem
associada ao consumismo. Contudo, em seguida a professora Jeane me surpreendeu.
Ao comentar se ela acreditava que seu papel era incentivar uma postura de “estar com o pé
atrás” em relação à publicidade, com o olhar de suspeição do qual fala a pedagogia crítica, ela
respondeu que não necessariamente, lembrou que algumas publicidades tem um caráter
educativo, como por exemplo, publicidades que tratam da sustentabilidade.
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Figura 38 - Anúncios de Greenpeace “não é apenas uma árvore que é derrubada”
Fonte: <http://elblogdeeducacionplasticayvisual.blogspot.com.br/2010/03/ud-7-medios-de-comunicacionpublicidad.html >
Acesso em:30/01/2015

Figura 39 – Anúncio de WWF – “Você se importaria mais se fosse um panda?”
Fonte:< http://www.creatividads.com/?p=924 >
Acesso em:30/01/2015
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Figura 40 – Anúncio viral de Greenpeace contra a Shell – “Se nós mostramos uma imagem bonita, isso
significa que nós nos preocupamos com o meio ambiente. Vamos lá.”
Fonte:< http://alwaysoutbound.com/travel/11-best-user-created-anti-shell-ads-about-arctic-drilling >
Acesso em:30/01/2015

Não posso deixar de lembrar as campanhas das organizações Greenpeace e WWF.
Ironicamente, lembro-me também de Anísio, ao informar que sua relação com o ensino de
arte havia começado após produzir um adesivo com uma mensagem de cunho ecológico. Isso
é irônico porque somente Jeane e Bittencourt identificaram estas peças educativas como
publicidade. É importante observar que, e este foi o caso de Anísio, os professores, em geral,
associam a publicidade exclusivamente a peças devotadas à venda de produtos, a interesses
comerciais.
Jeane afirmou, ainda, que a publicidade também tem valor positivo ao informar sobre os
produtos. Ela foi a única colaboradora a comentar que a publicidade tem este valor positivo.
Jeane foi a professora que apresentou uma visão mais diversificada de publicidade. Ela
também lembrou da presença dos cartazes publicitários educativos nas escolas, enviados por
organizações governamentais ou produzidos na própria escola. Esta observação sobre o valor
dos cartazes está associada à sua prática. Perguntei se ela já tinha trabalhado com imagens de
publicidade nas suas aulas e ela respondeu:
Sim! Tem conteúdo assim que eu trabalhei e ainda vou trabalhar mais. Que
é um cartaz? Que é um outdoor? Pra que serve? Qual a função? Então, por
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a escola trabalhar muito com cartaz, eu já fiquei meses trabalhando só com
cartazes pra saber sobre a visualização. Pra que serve? O que escrever? As
figuras! Quais as imagens que tem a ver com o que você quer passar? Então
aí vem onde entra as cores. Como que cores definir pra que realmente
aquele cartaz chame atenção? Nossa cidade tá cheia de cartazes. Qual a
função desses cartazes na cidade? O que que é poluição sonora? O que é
uma poluição visual?

Além de produzir com os alunos alguns cartazes para a escola, ela aproveita esses momentos
para debater sobre este tema, seu lugar na cidade e seus problemas quando geram poluição
visual.
Durante a fase inicial da entrevista, Jeane havia informado que trabalha bastante com
elementos da linguagem visual. Esses elementos também estiveram presentes na dinâmica
pedagógica do cartaz ao discutir sobre questões relativas às cores. Quando fala desses
elementos, no entanto, ela parece se apoiar na tradição formalista ressaltando que os
elementos da linguagem visual teriam significados intuitivos universais. Mas, neste momento
da entrevista, ela invocou outras referencias. Jeane lembrou que, por vezes, uma peça
publicitária pode ser interpretada de formas diferentes e arrematou: “é bem a questão da arte
ser muito interessante também por que passa várias interpretações”. Nesse momento
perguntei se ela considera que a arte tem algo a ver com publicidade. Ela respondeu “Ah tem
muita, a arte está envolvida praticamente em todas as áreas”.
A posição da professora Jeane revela conjunções e disjunções com os Parâmetros Curriculares
Nacionais. Por exemplo, lá encontramos sugestões de conteúdos a serem trabalhados com os
elementos da linguagem visual e a identificação deles em meios diversos, como a publicidade.
O texto diz o seguinte:
• Reconhecimento e experimentação de leitura dos elementos básicos da
linguagem visual, em suas articulações nas imagens apresentadas pelas
diferentes culturas (relações entre ponto, linha, plano, cor, textura, forma,
volume, luz, ritmo, movimento, equilíbrio). • Contato sensível,
reconhecimento, observação e experimentação de leitura das formas visuais
em diversos meios de comunicação da imagem: fotografia, cartaz, televisão,
vídeo, histórias em quadrinhos, telas de computador, publicações,
publicidade, desenho industrial, desenho animado. (BRASIL, 1997, p. 46)

Em um documento adicional aos parâmetros, também encontramos referência à noção de arte
como linguagem e uma aproximação entre arte e publicidade, contudo, desta vez com uma
ressalva.
Existem algumas interseções entre a estrutura da linguagem poética e a
estrutura de outras linguagens – como a publicitária, por exemplo. Logo,
partindo dos mesmos sistemas de investigações de linguagens da arte, é
possível analisarem-se diferentes formas. Por outro lado, há particularidades
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próprias de cada linguagem – o que pode ser percebido nitidamente quando
distinguimos, por exemplo, comunicação publicitária de comunicação
artística. No dizer de autores como Gombrich, o que distingue a arte de um
trabalho publicitário é que este indica um único caminho interpretativo. Já na
produção artística, várias são as interpretações possíveis, dependendo da
época ou de cada indivíduo, sua história, suas experiências socioculturais e
estéticas. (BRASIL, p. 180)

Embora não tenha clareza sobre a necessidade de considerar publicidade como arte para
incluí-la na sala de aula, quero explicitar porque discordo desta redação. Primeiro, porque o
fato de uma campanha publicitária ser produzida a partir de uma intenção comunicativa
explícita, não significa que as interpretações dela estão prescritas, determinadas por aquela
intenção. Além disso, considero importante lembrar de todas as correntes artísticas que não
comungaram com o mito do artista desinteressado e que tiveram por objetivo comunicar,
difundir, ideias específicas. O exemplo mais óbvio seria o construcionismo russo. Vale
lembrar, ainda, que a palavra propaganda foi apropriada pelo facismo alemão a partir de um
termo da religião católica, que, como explica Ribeiro (2005, p. 129), “inicialmente se referia à
propagação da fé, ao modo pelo qual a Igreja Católica e em especial sua vertente educadora,
os jesuítas, difundiam a fé”. Voltando a essa origem, não há porque ignorar o papel dos
artistas do Barroco em relação a Igreja como instrumentos de persuasão da fé católica durante
o confronto conhecido como contra reforma (ARGAN, 2004). Também não podemos ignorar
o papel dos artistas para efetivar a promoção da imagem de reis, que para Peter Burke
representa a origem da propaganda política (BURKE, 1994). O mito do artista desinteressado
não pode nos cegar em relação a estes pontos da história da arte.
A professora Moema também aproximou arte e publicidade. Ela apontou para uma interseção
entre a história da arte e a história da publicidade. Ao solicitar que revelasse o que vinha à sua
mente quando falava em publicidade, ela indagou se eu me referia a outdoors.
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Figura 41 – Outdoor de Calvin Klein banido na Austrália
Fonte: <http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/calvin-klein-has-been-knocked-back-from-beingable-to-show-its-latest-campaign-on-aussie-billboards/story-fni0cx121226837521497?nk=3f0a9cc2bb10ad3725a12197f3088ad1 >
Acesso: 30/01/2015

Disse que lembrava-se imediatamente de outdoors, pois já havia debatido em sala de aula
sobre um outdoor de Calvin Klein.
eu falei outdoors porque sempre eu estou estudando com eles a questão da
mídia, da publicidade. Eu sempre cito um exemplo com eles que eles adoram
ouvir, sobre essa questão da força do marketing, cito exemplos pra eles de
um anúncio que fizeram em Londres. Uma vez anunciando uma cueca
Calvin Klein com um modelo australiano colocaram no cruzamento de duas
avenidas e deu tanto problema, tanto acidente, que tiveram que tirar o
anúncio. Então, assim, eu trabalho focando a importância, o poder que a
mídia e o marketing tem na vida hoje moderna, porque a partir do final do
século 19 começou a ficar mais forte né essa questão.

Explicou que seu foco era debater “o poder do marketing, o poder da mídia” e fazia isso
especialmente com os alunos do nono ano, pois, a seu ver, este é um tema que exige
maturidade. Ela discutia com os alunos “o marketing, o design, logomarcas, slogans” e
aproveitava a discussão para lembrá-los de profissões que poderiam escolher.
Moema não promove em sala de aula a produção de anúncios publicitários, mas situa
historicamente a ascensão desta modalidade de imagens. Ela debate sobre o contexto do
século XIX, momento em que, segundo ressalta, é possível conectar conteúdos da história da
arte, por exemplo, trabalhando com os cartazes de Toulouse Lautrec.
A posição de Moema é instigante porque parte do princípio de que há uma relação íntima
entre o fazer da arte e da publicidade, o que justifica a presença da publicidade nos debates
que faz sobre as profissões. Ela observou que essa preocupação se consolidou durante a
formação, na época em que cursou o bacharelado em artes visuais. “Quando eu fiz o
bacharelado, eu tinha uma matéria chamada desenho publicitário com uma professora de
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São Paulo, eu lembro que eu gostei demais e eu até queria na época fazer publicidade”. Ela
disse que adora trabalhar com charges e que tem a “mente totalmente aberta” para trabalhar
com publicidade.
Indaguei, então, se ela percebia diferenças entre arte e publicidade. Ela respondeu que não
conseguiria afirmar com certeza se publicidade é arte, mas que entendia que “caminham bem
próximas, não vejo assim separado totalmente não, eu acho que elas se mesclam bem”. Sua
posição lembrou-me a de Bittencourt. Como ele, ela também destacou que existem prêmios
internacionais de publicidade. Afirmou que gostaria de ter acesso a DVDs com os comerciais
premiados. Ela disse “eu gosto demais, eu amo, eu acho assim que tem umas geniais que eu
até gostaria de conhecer quem criou coisas tão fantásticas, né, então eu usaria e muito se eu
tivesse mais acesso a um material mais rico de publicidade”. Mas ele fez questão de lembrar
que este é apenas um tema transversal, seu foco explícito está na história da arte e na
literatura.
Bittencourt, Jeane e Maria Isabel sugerem a ligação entre o fazer publicitário e saberes
artísticos e, dessa maneira, justificam a presença de imagens de publicidade em suas aulas.
Não me interessa negar suas posições porque tenho consciência de que elas se fundamentam
na tradição que associa a aula de arte à preparação profissional e concebe o artístico como
uma qualidade da linguagem, da comunicação. Neste sentido, eles consolidam, na prática,
referências que encontraram em suas formações, bem como aspectos dos Parâmetros
Curriculares Nacionais.
Ricardo Campos descreve a nossa cultura estetizada em grande medida devido à importância
da estilização variada de produtos. É preciso salientar a contribuição do campo artístico. Há
uma tradição na teoria e crítica de arte de contribuir com a estetização da vida cotidiana, que
remete à Bauhaus, mas também a John Ruskin, William Morris e tantos outros. Essa tradição
quis aproximar a arte da vida embelezando-a.
Mas para entrar em uma sala de aula, as imagens de publicidade ou quaisquer outras imagens
precisariam ser consideradas detentoras de alguma medida de “qualidade artística”? É lógico
que interessa ao ensino de arte e à Educação da Cultura Visual desenvolver nos alunos
habilidades para se comunicarem visualmente. Porém, se no pensamento pós-moderno ligado
ao ensino de arte defende-se que critérios estéticos não são universais ou a-históricos, como
seria possível pautar a decisão de incluir ou ignorar certas imagens em função de suas
“qualidades artísticas”? O que mais pode justificar esta inclusão?
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7.3.2 Publicidade, consumo e identidade
Quando a interroguei se utilizaria em suas aulas imagens de publicidade, as professoras Anita
e Laís responderam que sim. Tinha a expectativa de que elas explicassem melhor porque essas
imagens entravam em suas aulas. Anita contou que utilizava tais imagens porque “isso aí é
uma realidade deles”. Neste mesmo sentido, ressalto a defesa da professora Laís de que não é
ela quem em princípio traz essas imagens, são os próprios alunos, elas fazem parte do
cotidiano deles e já estão, portanto, em suas mentes. Ela argumentou sobre a necessidade de
discutir essas imagens porque “não tem nem como não trazer, já vem com eles, já vem na
cabeça dos meninos. Se eu for comentar alguma coisa, não estarei trazendo, já está lá, está
com o aluno, ele vê, ele pergunta, ele discute”. Por isso, diz ela, “a gente tem que aproveitar
aquilo lá e falar com eles, conversar”.
Pedi que as colaboradoras dessem exemplos de atividades em que utilizam essas imagens.
Anita descreveu suas propostas de trabalhar com a coleta de imagens de revistas. Disse que
gostava muito de trabalhar com estas imagens. Eu quis entender se as utilizava apenas como
material, suporte, ou se com o propósito de suscitar debates. Pedi que ela falasse mais sobre
essas atividades. Então, Anita explicou que os usos que faz das imagens depende muito do
conteúdo que está trabalhando. Deu, como exemplo, a aula na qual conversou com os alunos
sobre a revolução industrial e discutiram sobre estratégias para vender um produto.
Você precisa vender o produto e quais são os recursos que você vai poder
utilizar pra vender aquele produto seu. Então eu boto o aluno pra
desenvolver aquilo. Teve uma ocasião, aí eu fiz um questionário pra eles
tentarem responder tudo o que eles extraíam da imagem, tudo que eles
conseguiam extrair do anúncio, pra eles aprenderem a ver os elementos que
tinham no anúncio, tamanho de letra, como é que são usados as fontes, as
cores, como é que aquilo ali é usado dentro de uma revista, como é que ele
coletou aquilo, se foi em outdoor, então tudo isso aí pra chegar numa
conclusão, porque ele vai ter que fazer uma conclusão pra mim depois,
sabe?

Sua preocupação, aclarou, é levar o aluno a “aprender a analisar a imagem que ele está
vendo, como a imagem chegou nele”. Não se trata simplesmente da vontade de fazer os alunos
se colocarem no lugar do autor/produtor, como quando interpretavam obras de arte, neste
contexto é importante avaliar o que e como as imagens provocam, mexem com os
espectadores. Anita citou um vídeo do Guaraná Antártica e o modo como música e imagens
evocam memórias do sabor de pizza, de pipoca, e assim provocam desejo. Comentou como
isso era intrigante: “é engraçado como aquilo ali interfere até nos seus sentidos. Você sente o
gosto, você sente o cheiro só de ver a propaganda, é ou não é? A finalidade é essa”.
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Em princípio a descrição de Anita me pareceu estar em sintonia com a posição de outros
colaboradores, ou seja, direcionando o debate especificamente para análise da publicidade
como comunicação visual. Contudo, ela explicou que é importante que os alunos questionem
como nos relacionamos com essas imagens para entendermos como elas impulsionam a
pulsão pelo desejo de compra. Assim ela ressaltou o valor de reflexões sobre o consumismo.
É pesado, eu quero, o que eu quero. A moda hoje é você ter que comprar o
tempo inteiro, mas as coisas são descartáveis. Tudo tem durabilidade. É
tudo muito rápido, é passageiro. Então é só pra incentivar o consumo. Então
ele tem que ter um pouco mais de discernimento na hora dele escolher as
coisas, saber do que ele tá querendo, porque ele nem sabe o que ele quer.
Ele recebe aquilo ali, “eu quero!”. O que ele quer? Ele nem sabe o que ele
quer.

Vários professores questionaram o consumismo que associam à publicidade. Contudo, as
críticas tiveram tons distintos. Enquanto alguns questionam o consumo quando irrefletido,
outros são mais explícitos na associação entre consumo e materialismo. Segundo Moema:
A influência dessas imagens na cabecinha deles é poderosa, por que você vê
aquilo ali num outdoor, uma imagem ali sei lá do quê, de um carro, da
praia, de um transatlântico, eles querem, um celular geração sei lá das
quantas, eles querem tudo, eles querem o celular, eles querem aquele tênis
tal, eles querem aquele computador que falta falar sozinho, eles querem
tudo isso. Então é importante, influencia e muito mais do que a gente pensa.
Às vezes eles vem comentando coisas comigo assim que eu nem sei que
existe mas que eles viram em algum momento ou num outdoor ou num
comercial de tv ou numa gravura de uma revista, então o lado material
chama muito a atenção deles sim. Então por isso que eu de quebra, eu gosto,
eu sou meio espiritualizada assim, meio mística por que eu gosto muito de
trabalhar o lado espiritual também. Outro dia um menino aqui saindo aqui
de 12 anos falou: professora eu vou comprar não sei o quê, o carro tal, ai eu
queria ter um navio. Eu falei nossa, peraí, você tá muito material assim
ligado. Mas é professora é isso que importa não é não? Um menino de 12
anos, eu falei calma, né, tem coisas mais importantes depois a gente
conversa a respeito.

Neste ponto, parece que a inserção de imagens de publicidade no ensino de artes poderia
incluir um debate sobre materialismo. Como destaquei em outros momentos, fez parte de sua
história na escola um concepção da arte como “salvadora da essência humana” em oposição
ao materialismo da sociedade capitalista (HERNANDEZ, 2011, p. 41), em que se “exalta os
valores do espírito em oposição ao materialismo generalizado” (CANCLINI, 2006b, p. 64). Já
identifiquei, também, a matriz romântica nos discursos dos professores sobre o objetivo da
disciplina de artes na escola, portanto, não é surpresa o incomodo de alguns colaboradores
com o consumo/materialismo. Todavia, quero propor algumas perguntas e quem sabe
provocar dúvidas sobre o significado da crítica ao materialismo. Em que medida em nossa
sociedade o consumo se explica pelo materialismo (se estivermos indicando a busca por
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acúmulo de bens, objetos)? Por outro lado, quando Moema opõe materialismo à
espiritualismo e fala na arte como meio para transcender, penso em outra pergunta. Por que a
oposição entre espírito e matéria? Por que o “espiritual” merece mais valor do que o
“material”? Por que a crítica ao materialismo não é acompanhada de uma crítica à
desigualdade, ou seja, às capacidades desiguais de consumir? Espero voltar a esse tema mais
adiante.
Nem todos os professores pensam o consumo nestes termos. As professoras Cecília e Helena
apontaram os mesmos pontos destacados por Anita: a) a importância de refletir sobre as
estratégias utilizadas pela publicidade, b) interpretar criticamente tais mensagens, e c) não
consumir inadvertidamente (o consumo em si não representa um problema mas a falta de
reflexão sobre ele).
A professora Cecília trabalha com imagens de publicidade. Ela descreveu que publicidade é
como “uma pessoa que está querendo te mostrar algo, te fazer ver aquilo e te fazer consumir
aquilo”. Nesse sentido ela reforça com os alunos a necessidade de serem “cidadãos críticos”.
Ela explicou sua posição da seguinte maneira: “você pode ver, pode apreciar, mas nem todo
momento você pode consumir de forma excessiva”, é preciso ter atenção para a intenção de
“ludibriar” da publicidade. Helena deixou evidente que a imagem de publicidade é “muito
forte”, é pensada em seus mínimos detalhes (elementos, personagens), algo que não
costumamos perceber. Segundo ela, inicialmente nossa relação com a publicidade é de
admiração, “achamos tudo lindo”, contudo, para além disso é importante fazer reflexões. Sua
posição relaciona-se à de Anísio, para quem o fato de a publicidade ser prazerosa não deve ser
supervalorizado ingenuamente. “É divertido, se não for divertido o cara não vai ganhar
grana. Eu vou comprar seu produto se o trem nem é divertido?”.
A professora Anita afirmou que gosta de assistir publicidade, apesar de fazer algumas tais
ressalvas.
Eu adoro uma propaganda bem feita, às vezes eu prefiro ver propaganda do
que ver o próprio programa em si. Tem propagandas tão bem feitas, tem
propagandas tão bonitas que você fala: “Espera aí, deixa eu pensar”. Eu
gosto de pensar coisa inteligente. Então, assim, eu gosto. Eu gosto de abrir
uma revista e ver coisa bonita, sabe? Eu gosto de ver a cabeça das pessoas
pensando como vão vender uma coisa. Não é que eu vou comprar aquilo, eu
gosto de ver o raciocínio.

Para ela é possível admirar a estratégia sem cair no excesso do consumo.
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Ao serem questionadas sobre como poderia ser desenvolvida esta interpretação crítica, Helena
e Cecília apontaram para a possibilidade de relacionar-se com tais imagens mas sem se
sentirem “ludibriadas”. Cecília, que havia dito que é possível “apreciá-las”, esclareceu duas
coisas. Primeiro, se refere também à possibilidade de ter prazer na experiência de ver imagens
de publicidade. Explicou-se dando como exemplo a relação dos jovens com as músicas. “Ele
faz como com uma música. A menina escuta a música que diz que tem que rebolar para o
fulano, mas você tem de ter cuidado com isso, com o fulano que você vai namorar e as
consequências disso. É o que eu digo pra eles. Cuidado!”. Em segundo lugar, argumentou
que ao falar em “poder apreciar” se refere ao sentido “de não fazer passivamente, mas de
forma crítica”. Isso pode ser feito questionando-se o porquê do uso das cores ou o porquê da
escolha de modelos sempre loiras, e não uma negra ou uma morena.
Helena argumentou que a mensagem não vem “pronta e acabada”, que é possível ter sua
opinião própria. Ela analisa que suas aulas podem contribuir não necessariamente para
impedir o consumo, mas para que o aluno compreenda quais as estratégias da publicidade
(citou as seguintes questões: por que o outdoor é posto em determinados lugares? por que a
campanha da Benneton tem aquela imagem?) e, diante disso, se comprar, comprar por que
quer e pode. O que ocorre muitas vezes, de acordo com Helena, é que ao não pensar, os
alunos caem em um consumo de modismo, o consumo que a mídia mostra. Ela citou um
debate que teve com alguns alunos sobre a compra de um boneco e que, depois de longa
discussão eles concluíram: “poxa, realmente, isso não tem nada a ver com a gente, né”.
O depoimento de Helena sobre a conversa com os alunos e a conclusão que o que desejavam
comprar “não tem nada a ver com a gente” aponta para um debate que esteve presente em
várias outras entrevistas: a relação entre publicidade, consumo e construção de identidade.
Anísio, por exemplo, avaliou que a publicidade “é um meio em que se experimenta a
tendência da cultura em geral, por exemplo, ali é um painel do que se está usando, como
estar se comportando, que linguajar usar”. Os jovens “tem uma luta específica dessa fase que
é da identidade” e Anísio avalia que eles utilizam produtos investidos de significados pela
publicidade para construírem suas identidades. “O cara elege como algo legal o que ele quer
vincular à pessoa dele, à imagem dele (...) Isso já implica em adesões de imagens, de modas e
estilos”. A escolha dos produtos aos quais se associar torna-se crucial, pois pode dar ao jovem
“status ou não, legitima ou não”.
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A análise de Anísio está em consonância com a concepção de vários autores que relacionam o
modo como práticas de consumo se conectam à produção de identidades, como Bauman
(2001) para quem as mídias em geral, e a publicidade especificamente, tornam-se as
mediadoras deste processo. Pautando-se em uma concepção foucaultiana de subjetividade,
Rocha (2005) explica que ao contrário de sociedades pré-modernas, em que “ser alguém é
ocupar o lugar social e institucionalmente designado pela tradição: é descender de certa
linhagem, vincular-se a dada etnia, pertencer a uma religião ou classe social”, na
modernidade, com a crise dessas instituições o consumo passa a ser uma tecnologia do eu
primordial (2005, p. 115). O consumo, ela diz: “surge como a derradeira esfera de produção
de identidade, aquela que permitirá ao indivíduo criar a si mesmo, atribuir-se uma história e
uma consistência ontológica” (2005, p. 115). Este fenômeno é claramente tematizado na
campanha da marca de roupas SOMMER. Na ausência dos objetos de consumo, perde-se
(além da juventude, expressa pela oposição entre roupas e gestos) a identidade, aqui
representada pelos rostos cobertos.

Figura 42 – Anúncio de SOMMER
Fonte:< http://www.infozoom.ru/2008/08/28/snimi-paket-s-golovy-oden-sommer.html >
Acesso em: 10/02/2015

Anísio, ao avançar na sua análise desse fenômeno contribuiu com uma importante avaliação.
Para ele, isso está associado ao fato de que estes jovens veem-se engajados em uma constante
gestão da forma como são percebidos pelos outros, da “imagem” que os outros têm deles. A
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construção de uma aparência que comunique uma identidade é, para Anísio, um
comportamento que se estende para ações outras dentro da sala de aula.
Então, a imagem, ela é tudo pra esses meninos nessa idade, tudo, tudo. E
eles não te fazem perguntas pra não parecer que eles não conseguem
entender o que você fala. Hoje você tem assim em sala de aula uma gama de
meninos que não tem a mínima noção do que você tá falando e que não te
dão sinal disso fora na prova, um trabalho que raramente fazem, né? Então
eles não te dão prova disso. Por quê? Por que eles não se expõem, pois o
outro vai sacar quem é ele, em que estágio que ele está, você tá entendendo?

Para Rocha e Castro (2009, p. 55), baseando-se em Paul Virilio, a condição de vivermos em
uma sociedade na qual a produção de imagens de si torna-se “atestado de existência”,
contribui para “nos transformamos em imagens espetacularmente visíveis”. Contudo, este
ambiente de exibição tem a gestão do que se mostra e como se mostra e também daquilo que
se esconde. É desse modo que entendo a análise de Anísio.
Laís igualmente trouxe a tona avaliações sobre o caráter visual das experiências sociais dos
jovens. Iniciou sua reflexão argumentando que a conexão entre identidade e consumo está
relacionada à importância do visual. Ela explicou assim:
O tempo todo, o que mais assim chama atenção deles é o que eles visualizam
nos outros, eles usam os modelos né, então eles seguem as pessoas pelo
visual pelo padrão, o grupo assim, então eles vão muito pelo visual, não vai
muito pelo que a gente fala, ou o que eles escutam. É visual, se ele olhou
gostou é bacana ele vai seguir aquele menino ali, aquela tribo ali, às vezes
ele nem é, tem nada a ver com o estilo, aí eles vão atrás, que o menino é dá
hora, eu não sei, eles usam, né, tá na, sei lá, eles gostam muito de seguir
isso daí lá.

Laís salientou a importância da experiência visual na sociabilidade juvenil, ou seja, “o que
eles usam pra tirar interpretação da vida deles, do contato que eles tem com os outros
adolescentes e crianças, é o visual”. Para ela, a publicidade importa para estes jovens porque
“o que eles visualizam, eles interiorizam muito”. Há uma estreita relação entre o pensamento
da professora Laís e a forma como Mirzoeff (1999) concebe a cultura pós-moderna, uma
cultura visual cuja sociabilidade é marcada pelo sentido da visão.
Quando a questionei sobre o que pensava quando ouvia a palavra publicidade, Laís disse: “é o
que vejo no dia a dia na rua. Eu penso no outdoor, no folder, no cartaz, na revista, na
fotografia, na televisão”. Perguntei sobre que importância esta preocupação tem no seu
planejamento, e Laís respondeu: “eu sempre trabalho”, embora este tema não seja central,
pois seu foco está em outras questões como o desenho. Ela então, explicou como utilizava
essas imagens em sala de aula. “Mostro isso para os meninos, falo para eles também: ‘Olha,
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essa imagem é por isso, é pra você sentir isso, é pra você buscar isso depois’”. Ela discute
com os alunos sobre “o peso dessas imagens”, ou seja, como elas nos influenciam. O tema
que mais chama atenção é “a questão das propagandas de produtos de estética” (roupas,
cosméticos, maquiagens...), “as meninas ficam tentando imitar ou querendo ser” a mulher
que a modelo representa.
Ao questionar Anita sobre o que considera que os jovens querem ao consumir, inicialmente
ela disse que não sabe o que eles querem, mas que essa é uma finalidade do debate, ou seja, “
descobrir o que eles querem, não sou eu que vou falar”. Em seguida, ela explicou que na
adolescência muitas vezes essa relação dos jovens com a “indústria cultural” se fortalece em
virtude do desejo dos jovens de afirmar suas identidades diante dos pais. “Eles querem
mostrar que eles são eles”. Disse compreender que é uma necessidade natural, contudo é
importante perceber como a mídia intervém nesse processo. Para se explicar, citou a relação
das meninas com a figura das princesas Disney.
Para Dias (2011), as imagens que ele denomina de “cotidiano espetacular” estão
intrinsecamente relacionadas ao processo de construção de identidade dos jovens. “O
cotidiano é em si um espaço/tempo que informa o espetáculo de categorias sociais identitárias
da nossa cultura. E a juventude faz uso da bricolagem, no cotidiano, como uma tentativa
autônoma de construir e reapresentar sua percepção destas performances culturais” (DIAS,
2011, p. 25). Como diz Tourinho (2009), nossa relação com as imagens não é neutra, ao invés
delas representarem-nos imparcialmente elas nos constituem. Para Hernandez (2011, p. 33), o
que importa para a Educação da Cultura Visual:
Não é somente isso o que o sujeito vê (em um museu, em uma exposição, em
um filme, em um vídeo-clipe, em um anúncio publicitário, em uma
fotografia, nos diferentes espaços virtuais), mas o que se focaliza e onde o
sujeito é colocado e fixado pelo discurso do qual faz parte isto que ele vê (e
que o vê).

É a isso que se refere Illeris (2012) ao defender que os educadores devem ir além da
concepção de olhar objetificador que pautou tradicionalmente o ensino de arte para incluir,
debater as diferentes posições que assumimos em um evento visual. Não só vemos, somos
vistos por aquilo que vemos e isso nos afeta. Ao identificarem em suas práticas docentes o
debate sobre o modo como as imagens de publicidade relacionam-se com a construção de
subjetividades, os professores colaboradores da pesquisa revelaram proximidade com esta
preocupação dos autores da Educação da Cultura Visual.
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Foi intrigante observar que este debate sobre identidade relacionado também às imagens de
publicidade surgiu em um dos relatos de modo inconsciente, no caso, no depoimento de
Louise. Ela já havia declarado que suas aulas contam frequentemente com imagens de
revistas, e consequentemente, utiliza recortes de publicidade. Perguntei como essas imagens
são abordadas. Ela foi bastante honesta ao confessar que as usa de forma não intencional ou
sem refletir. “Até agora eu não tinha pensado nisso, eu não pensei sobre isso ainda”. A
publicidade em si, esclarece ela, “não é a questão, nunca foi até agora”. Essas imagens estão
na sala de aula, pois sempre trabalho com revistas em atividades de recorte e colagem. Porém,
o fato dos alunos trabalharem com imagens de publicidade não tem sido objeto de reflexão.
Esta posição não foi uma surpresa. Já havia identificado durante o mestrado, quando
entrevistei alunos do curso de Licenciatura em Artes Visuais, postura semelhante (SÉRVIO,
2011). Naquela ocasião, julguei sem muitas ressalvas como problemática a postura de
apropriação dessas imagens sem reflexão sobre o modo como a publicidade se insere nas
dinâmicas culturais contemporâneas. Hoje entendo melhor a possibilidade das práticas de
reapropriação. Como diz Irene Tourinho (2009, p. 144):
O discurso visual, pensando agora para além da fala e da escrita, como já
disseram, é facilmente corruptível: pode servir a funções e motivações
muitas vezes antagônicas, díspares. Ou seja, os discursos visuais também
carregam a característica da não neutralidade. Sabemos que uma mesma
imagem tanto pode aludir à vida quanto à morte, mostrando a constante
mutação das coisas. São as relações humanas, sociais e culturais que
“acomodam” sentidos e valores criados com e para imagens. Também, são
essas relações que podem perturbar e transformar significações e valorações
sobre as produções estéticas.

Para Tourinho (2009, p. 146) precisamos “‘molecar’ com os artefatos que nos rodeiam”. Esta
fala da autora para mim remete às reapropriações como prática artística não só entre os
autores pós-modernos, à preocupação da Cultura Visual com a recepção, enfim, a toda
argumentação presente neste texto em defesa da noção de recepção como interpretação ativa.
Todavia, analisando sobre uma das atividades promovidas pela professora Louise, aquela em
que os alunos tem de descrever quem são criando narrativas com recorte e colagens dessas
imagens, não posso deixar de lembrar do interesse de alguns dos demais professores
colaboradores em questionar a forma como a publicidade marca o processo de construção das
identidades dos jovens.
A própria professora Louise observou essa relação. Ela declarou que pensava em produtos a
venda quando ouvia a palavra publicidade. Observou: “a gente vê tipo propaganda de
cerveja, propaganda de carro, me chama muito a atenção essas duas coisas na sala de aula.”
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Destacou que os meninos, principalmente, são bastante influenciados pelas imagens de
cerveja e carro, especialmente pela associação com imagens de mulheres. Ao narrar como os
alunos se relacionam com as publicidades nas revistas que ela leva para a sala de aula, disse:
“as crianças vão ficar meio constrangidos com ‘a mulher pelada’, mas os adolescentes vão
pegar e de cadeira em cadeira vão mostrar. É muito a coisa do desejo. Então eu penso que
elas provocam e conseguem atingir a intenção assim da venda e do resto”. Por outro lado, as
meninas também são influenciadas pelas representações das mulheres nesses comerciais. “A
mulher que vende a cerveja ela provoca o desejo masculino, mas as garotas também querem
ser aquela mulher desejada”.
Portanto, utilizar tais imagens de publicidade para falar de si, narrar sobre sua identidade me
parece conceitualmente coerente com esse contexto, é um reflexo desse contexto. Por outro
lado, a atividade inadvertidamente poderia reforçar esta relação de identificação e construção
de si pautado nestas imagens? Vislumbro esta consequência. Isso poderia ser um ponto de
partida para refletir sobre este processo, gerar estranhamento, desnaturalizá-lo. Para
Hernandez (2011, p. 43), “colocar as políticas de subjetividade como um espaço central” no
ensino de artes deve estar associado ao objetivo de “explorar, debater e gerar relatos visuais e
performativos que dialoguem e contestem os hegemônicos”. Apesar de ter declarado que
nunca havia considerado a origem publicitária das imagens que seus alunos utilizam, Louise
destacou que esta dinâmica de construção de narrativas produz intensos debates sobre o
porquê dos alunos escolherem certas imagens para falarem de si. Talvez esta seja a ponte para
nos perguntarmos: porque pensar nossas identidades através de imagens associadas à mídia ou
ao consumo? Por que fazemos isso? Quais as consequências? Em que outras referências
poderíamos nos basear e por que faríamos isso?
7.3.3 Recorrendo à teoria da sociedade do espetáculo
Anísio também destacou que entende este dilema da construção da identidade como um
aspecto natural desta fase da vida. Contudo, me pergunto se a crise de identidade é algo que
afeta apenas os jovens. Mais do que isso, me questiono em que medida essa crise seria
“natural” de uma fase. Somam-se a estas questões a dúvida sobre se avaliar as estratégias
publicitárias seria suficiente para compreendermos o modo como elas nos afetam. Será que
suas imagens tem este poder ou há algo específico na sociedade e nas subjetividades
contemporâneas que permite ou colabora para a força que a publicidade tem hoje?
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Quero iniciar este debate a partir da fala de Anísio de que o fenômeno de produção de
identidades por meio de imagens comerciais precisa ser questionado porque guarda um risco
profundo.
eu acho que a geração humana ela tem um, paira sobre ela um risco e que
cada vez mais é bem sucedido. O risco de um sonho maciço, massivo e
abrangente em que as pessoas se esquecem do que tão fazendo do que são
aqui e quem são elas, o quê que significa isso. Viver no mundo é cada vez
mais estar entre o sono e o desconforto de despertar. E o sonho tem mais
haver com essa ideia de consumo de felicidade de coisas que nós incutimos
com o mundo, eu não quero chamar de capitalista, porque eu também acho
isso um saco essa conversa, mais esse mundo codificador de tudo,
desmerecedor do valor. E a humanidade ela tem que atravessar esses
desconfortos de acordar porque viver consumindo o que tá aí é uma coisa
que tem prazo de validade e pode não dar tempo de acordar pra resolver. É
lógico que é o risco maior, mais aí você consegue um, dois, quatro mil
pouquíssimos que vão se responsabilizar pelo restante que não fez o
trabalho.

A análise do professor Anísio aponta para a necessidade de alguns questionamentos. O que
pensar de sua avaliação de que as pessoas esquecem quem são ou deveriam ser? O que pensar
sobre sua compreensão de que a experiência de consumo está vinculada à vivência de sonhos
de felicidade? E sobre seu juízo de que não queremos vivenciar o desconforto de despertar?
Como refletir sobre sua proposta de que vivemos em um “mundo codificador de tudo,
desmerecedor do valor”?
Ao retomar a fala do professor Anísio não posso deixar de associá-la às análises de Guy
Debord (1991) e Jan Baudrillard (1991) sobre a sociedade do espetáculo e o modo como
imagens e imagens de publicidade se inserem neste contexto. Tanto Debord quanto seu
herdeiro acadêmico, Baudrillard, têm textos publicados no livro The Visual Culture Reader,
editado por Nicholas Mirzoeff (2002). Mirzoeff destaca estes dois autores como importantes
para os estudos da cultura visual contemporânea por enfatizarem o papel das imagens e do
espetáculo visual na vida cotidiana no capitalismo tardio. Ele define as análises feitas pelos
dois autores – Debord e Baudrillard - como “acuradas”, com “insigths difíceis de serem
dispensados” (p. 113-114).
Para compreender estes autores é fundamental situar o marxismo como uma das principais
referências que baseia suas interpretações. De acordo com Heath e Potter (2004), Debord
desenvolve a teoria da sociedade do espetáculo com o intuito de explicar como o capitalismo
se protege de contradições internas do modo de produção industrial. Ao enfatizar a produção
em massa, o capitalismo substitui máquinas por seres humanos. Porém, esta estratégia de
ampliação dos lucros guarda uma contradição: leva a crises cíclicas de excesso de produção,
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visto que nem sempre há consumidores para esses produtos. Seria necessário, como denomina
o próprio Debord, uma “especialização da dominação” (1997, p. 31), que atuaria no nível
mais profundo da psiquê humana incitando o consumismo. Por meio do espetáculo e das
imagens de publicidade e entretenimento, especificamente, o sistema capitalista agiria
subliminarmente para introjetar nos indivíduos uma compulsão pelo consumo.
Ocorre que, para vender produtos massificados, Debord acreditava que as mensagens/imagens
precisariam mirar um público genérico e, em seguida, fazê-lo desejar o mesmo produto,
desconsiderando, assim, as diferenças existentes entre as pessoas. As imagens de publicidade
seriam, então, uma espécie de agente de conformação, de massificação das pessoas. Desse
modo, a sociedade do espetáculo, produziria tanto os produtos quanto os próprios
consumidores. Dai porque Debord (1997, p. 42) conclui:
... não existe nenhum adulto, dono da própria vida, e a juventude, a mudança
daquilo que existe, não é de modo algum propriedade desses homens que
agora são jovens, mas sim do sistema econômico, o dinamismo do
capitalismo. São as coisas que reinam e que são jovens; que se excluem e se
substituem sozinhas.

A ideia de que o consumidor escolhe o que compra seria falsa porque nós próprios seriamos
produzidos em massa pelo capitalismo. Desta forma, o mais adequado seria aceitarmos o fato
de que são os produtos que nos escolhem. A alienação do trabalhador, consolidada no sistema
de produção que Marx diagnosticou e que Debord reestuda via espetáculo e caracteriza como
um tipo de “segunda revolução industrial” se completaria com a colonização do tempo de
vida do trabalhador não apenas no ambiente de trabalho, mas fora dele. “O consumo alienado
torna-se para as massas um dever suplementar a produção alienada”, conclui Debord (1997, p.
31). É nesta tradição teórica que encontro e entendo a afirmação de Anísio de que as pessoas
esquecem quem são ou deveriam ser.
Além disso, Debord denuncia o isolamento do trabalhador que se vê impossibilitado de
qualquer diálogo produtivo com seus pares. Desse modo, nenhum sentimento de comunidade
seria permitido ou possível ao trabalhador. Só lhe caberia o contato com as ordens vindas de
cima para baixo. Esta consolidação da segregação entre os trabalhadores é primordial para
compreender a conclusão de Debord sobre a alienação dos indivíduos. “A separação é o alfa e
o ômega do espetáculo” (1997, p. 21), ele afirma. Assim, a sociedade do espetáculo é, ainda
nas palavras de Debord (1997, p. 23), a sociedade de “multidões solitárias”, tanto no trabalho
quanto fora dele. A televisão, segundo sua análise, é o meio que melhor representaria o
espetáculo. Substituindo a esfera pública por imagens produzidas pelo capital, a televisão
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consolidaria a separação dos indivíduos também fora do ambiente de trabalho. Ela contribui
para criar e manter condições de impossibilidade de diálogo interpessoal, de comunicação,
visto que todo contato que o trabalhador teria com o mundo à sua volta se daria apenas pela
contemplação passiva de imagens transmitidas pelos operadores do capital. Em suas palavras:
Quando o mundo se transforma em simples imagens, as simples imagens
tornam-se sempre reais e motivações eficientes de um comportamento
hipnótico. O espetáculo como tendência a fazer ver (por diferentes
mediações especializadas) o mundo que já não se pode tocar diretamente,
serve-se da visão como o sentido privilegiado da pessoa humana – o que em
outras épocas fora o tato; o sentido mais abstrato, e mais sujeito à
mistificação, corresponde à abstração generalizada da sociedade atual.
(DEBORD, 1997, p. 18)

É nesse sentido que entendo a afirmação de Anísio de que a imagem de consumo está
vinculada à vivência de sonhos de felicidade. Debord (1997, p. 19) define o espetáculo como
“o guarda do sono”, cenário de indivíduos isolados e aprisionados em um mundo irreal, um
mundo de imagens. O espetáculo, nesse sentido, transforma o mundo em imagem, em
representação/ilusão daquilo que antes da revolução industrial fora vivido diretamente, sem
mediações. A ação que cabe aos trabalhadores é agir como ‘meros’ espectadores,
contemplando passivamente um mundo falso, um simulacro, com imagens orientadas para a
promoção de um consumo desenfreado. Desse modo, conclui que as imagens de publicidade,
entretenimento e informação, especialmente aquelas veiculadas pela televisão, são o grande
paradigma dessa sociedade.
A análise de Debord é fruto de um contexto social caracterizado pela tensão global que se
instalou no pós II guerra mundial, a guerra fria. É importante observar que se buscarmos as
primeiras análises dessas imagens (publicidade, entretenimento e informação) como agentes
psicológicos a serviço das classes dominantes, encontraremos as leituras feitas sobre o
totalitarismo nazista (HEATH e POTTER, 2004; RIBEIRO, 2005). Considerando a inovação
que a instituição de um ministério da propaganda representou na Alemanha, a explicação mais
difundida é a de que os líderes nazistas, através dos meios de comunicação de massa e sua
propaganda, seriam responsáveis por uma alienação, uma verdadeira “lavagem cerebral” da
população. (HEATH e POTTER, 2004, p. 28):
Logo, a paranoia que surgia do medo dessas imagens/mensagens foi associada às imagens
comerciais que viviam seu auge em terras estadunidenses, após a II Guerra Mundial. O uso
crescente de imagens nessas mensagens alimentava ainda mais este temor. Como explicam
Heath e Potter (2004, p. 26):
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Em particular, o medo da propaganda e da manipulação psicológica que se
acreditava que ela podia tornar possível foram facilmente traduzidos em um
medo da publicidade e das mídias de massa. Mesmo deixando de lado a
televisão, a incorporação de elementos visuais como desenhos, fotografia e
logos na propaganda impressa aparentava intentar, assim como a propagada
de Hitler, contornar as faculdades racionais do observador e atingi-lo
diretamente em um nível emocional. O potencial para manipulação e
controle parecia sinistro.

Em detrimento de preocupações com aspectos verbais e orais da publicidade, o que cultivava
ansiedade e receio entre os intelectuais e críticos da época era a incorporação das imagens.
Como demonstram Machado (2001) e Jay (1994), Debord, assim como outros teóricos
franceses, alimentam um medo das imagens que remonta a um viés iconoclasta que atravessa
a história do pensamento ocidental, de Platão aos dias de hoje. Segundo Jay (1994, p. 429), é
possível encontrar nas análises de Debord uma série de motivos familiares à crítica antiocularcentrista como “o contraste entre, por um lado, a experiência significativa
temporariamente vivida, a imediaticidade da fala e a participação coletiva, e, por outro lado,
as imagens espacializadas mortas, o efeito distanciador do olhar (gaze) e a passividade da
contemplação individual”. Da mesma forma, Machado (2001, p. 19), ao comentar sobre esta
concepção da nossa sociedade como um sonho mau em que a realidade é mediada por
imagens e, em consequência, não é mais vivida diretamente, arrisca declarar que “o
espetáculo, tal como entende Debord, tem mais afinidade com o simulacro platônico que com
a mercadoria marxista”.
Na teoria de Debord, o espetáculo é analisado como força avassaladora e fundante da
subjetividade – construída a partir de uma identidade de consumidor. Mas não fica claro se há
meios de subverter tal força, nem como isso seria possível. Esta ansiedade por um ponto de
fuga vê-se ainda mais frustrada quando lemos Debord (1997, p. 19) afirmando que a massa
“só expressa seu desejo de dormir”, um desejo conformista e paralizante. Ou seja, a
submissão conta com a ajuda de nossas vontades inconscientes. É nesse sentido que situo a
afirmação de Anísio ao dizer que temos de enfrentar a desconforto de acordar do sonho das
felicidades do consumo.
Mas, se tudo é espetáculo, como afirma Debord (1997, p. 17) e, se “o espetáculo não deve
chegar a nada que não seja ele mesmo”, como então subverter este sistema perverso se não é
isso que as pessoas desejam? Para Debord (1997, p. 35), é importante que “os trabalhadores
tenham a posse direta de todos os momentos de sua atividade” algo que não podem conseguir
seguindo um modelo de sociedade de massa. Para reagir a esta situação, eles precisariam
tomar consciência não só das estruturas de poder, mas de sua própria existência, de seus
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próprios desejos. Por isso, surpreendentemente, se considerarmos a profundidade da
dominação denunciada como estratégia para desafiar este sistema de imposições, Debord
advoga em favor de simples atos de dissenso, de não conformismo, como explicam Heath e
Potter (2004, p. 7):
A ideia de que o mundo em que vivemos é uma teia de ilusões não é nova. O
que muda, contudo, é o entendimento popular do que precisa-se para escapar
desta ilusão. Para Platão, não havia dúvidas de que para se libertar se
requereria décadas de um estudo disciplinado e reflexão filosófica. Cristãos
acreditam que isso seria ainda mais difícil – que a morte era a única forma de
ter acesso ao mundo “real” além. Para Debord e os situacionistas, por outro
lado, a teia de ilusões poderia ser destruída muito mais facilmente. Tudo que
se precisava era de uma ligeira dissonância cognitiva, um sinal de que algo
está errado no mundo ao redor de nós. Isso pode ser provocado por uma obra
de arte, um ato de protesto ou até um artigo sobre vestuário. Na visão de
Debord, “distúrbios com as origens mais humildes e efêmeras eventualmente
perturbam a ordem do mundo”.

Fica a dúvida se o fato de que as massas alimentariam uma “paixão de segurança”, sugere que
um projeto de subversão não contaria com a participação de todos.
Para esta pesquisa, contudo, não basta indicar a influência do pensamento de Debord na visão
de professores de artes visuais, como Anísio. Cabe questionar em que medida tal teoria
contribui para o ensino de artes visuais, para a Educação da Cultura Visual e em que medida
cabe revisá-la.
7.3.4 O poder da publicidade?
Ao ser questionado se trabalharia com imagens de publicidade Anísio frisou: “eu não tenho
motivo pra levar uma imagem propagandista pra aula a não ser pra demonstrar o tanto que a
imagem é poderosa”. Lembrou que, em princípio, para “incitar a poética de alguém” poderia
partir de qualquer elemento provocador, até mesmo da publicidade “como referência do
poder, né, do poder que essas coisas têm como um viabilizador do acesso à memória afetiva,
a coisas intensas, fortes, pras pessoas”. Não se pode questionar que, como práticas
discursivas, as imagens de publicidade engajam-se nas relações sociais e auxiliam na
construção de formas sociabilidades e subjetividades. Contudo, refletindo sobre a posição de
Anísio pergunto-me em que medida a teoria de Debord contribui para explicar a forma como
nos relacionamos com essas imagens. Além, obviamente, de questionar-me de que forma esta
denúncia pode ser promovida, também me intriga pensar se denunciar o poder dessas imagens
seria o único motivo para incluí-las?
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É importante salientar que foi unânime entre os professores a posição de que as imagens de
publicidade tem poder. Mas como explicar tal poder? A maioria ressaltou que a principal
estratégia da publicidade seria associar ao produto significados que seriam apropriados pelos
seus consumidores desejosos por construir e expressar sua identidade. Outros apontaram para
as propriedades artísticas dessas imagens como a origem de sua capacidade de envolver-nos
emocionalmente.
Considero importante refletir sobre a compreensão de Anísio da publicidade como “um
viabilizador do acesso à memória afetiva”. Esta me leva à questão sobre a origem dos desejos
mobilizadores do consumo. Seriam estes desejos criados pelo publicitário e implantados,
transmitidos, para o imaginário das pessoas?
Embora muito já se tenha escrito sobre a imagem de publicidade, deixando os préjulgamentos de lado, é possível trazer de volta a dúvida para esta discussão. Uma questão
importante e que precisa ser frisada de início é a oposição entre os que afirmam que a
publicidade se apropria das necessidades e carências da “massa” e aqueles que, por outro
lado, vão ainda mais longe e afirmam que o sistema seria capaz de introjetar subliminarmente
necessidades em nossas mentes.
Quando questionei o professor Bittencourt sobre o que ele pensa quando fala em publicidade,
ele contou que sua aproximação com este tema ocorreu na faculdade quando, em algum
momento, participou de uma discussão sobre mensagens subliminares. “Isso está no livro, tem
supermercado que toca aquela musiquinha ambiente, mas num outro nível é um outro tipo de
mensagem subliminar, num outro nível de mensagem subliminar.” Relatou que este é um dos
temas que trabalha hoje com os alunos, a importância de ter consciência das estratégias
utilizadas pelos mercados para influenciá-los. Todavia, salientou que nem mesmos às
mensagens que são direcionadas a nível de consciência os alunos prestavam a necessária
atenção. “Isso aí [a mensagem subliminar] é o que não é dado. E o que é dado, nós estamos
atentos? Nem isso!”
A ideia de que a publicidade tem o poder de criar desejos e que funciona através do uso
sofisticado da teoria psicológica, ganhou atenção generalizada durante a década de 50 do
século passado. Foi naquela década que James Vicary, que cunhou a expressão propaganda
subliminar, tornou pública uma experiência conduzida com espectadores de cinema como
cobaias. Supostamente ele havia projetado as frases “beba Coca-Cola” e “coma pipoca”
durante 1/3.000 de segundo a cada cinco segundos durante todas as sessões do filme “Férias
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de amor”. Como resultado afirmou ter alcançado “um aumento de 18,1% nas vendas de Cocacola e uma disparada de 57,8% na venda de pipoca, tudo graças aos poderes de sugestão de
suas mensagens ocultas” (LINDSTROM, 2009, p. 67). De acordo com Lindstrom (idem), a
publicação da experiência “tocou um ponto nevrálgico do público americano, já tenso por
causa da paranoia da Guerra Fria”. Embora Vicary tenha admitido cinco anos depois que
havia mentido, inventado tudo, “o estrago estava feito, e uma crença no poder das mensagens
subliminares havia sido firmemente inculcada na mente do público norte-americano” (idem).
Seguindo este argumento, Michael R. Solomom (2012, p. 99) lamenta que
A percepção subliminar é um tópico que tem impressionado o público por
mais de 50 anos, apesar do fato de praticamente não haver nenhuma prova
de que esse processo tenha algum efeito sobre o comportamento do
consumidor. Uma pesquisa com consumidores norte-americanos descobriu
que quase dois terços deles acreditam na existência de publicidade
subliminar e mais da metade estão convencidos de que essa técnica pode
fazê-los comprar coisas que eles na verdade não desejam.

Ao contrário dos que destacam a manipulação do público através da publicidade como central
para a manutenção do sistema capitalista, alguns pedem cautela. De acordo com Richard
Adler e Charles Firestone (2002), é um absurdo ignorar que existem inúmeros produtos e
categorias de produtos que são vendidos na ausência completa de investimentos em
campanhas publicitárias. Além disso, também destacam casos de categorias de produtos que
não obstante os investimentos em publicidade sejam crescentes, são cada vez menos
consumidas. Nesse sentido, Adler e Firestone (p. 28) alegam que “embora a publicidade seja o
aspecto do marketing46 que é mais visível para os consumidores, não é necessariamente a
variável mais crítica para determinar o sucesso de um produto no mercado”.
Considerando essas afirmações no sentido de relativizar o papel da publicidade no sistema
capitalista, é preciso refletir não apenas sobre o momento em que a publicidade seria de fato
importante para o mercado, mas, também, sobre a dimensão de sua força quando utilizada.
Adler e Firestone afirmam que:
Se a influência da publicidade sobre o consumo total é questionável, então o
que é que ela faz? Como já vimos, a publicidade é um fator importante e
muitas vezes crítico na construção e manutenção do valor de uma marca.
46

Embora muitos tratem como, marketing não é sinônimo de publicidade. Marketing é concebido como “o
processo de planejar e executar a concepção, o preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para
criar trocas que satisfaçam os objetivos dos indivíduos e das empresas” (SANTOS, 2005, p. 10). A preocupação
com a promoção é apenas uma parte das responsabilidades do marketing. Além disso, a publicidade é apenas
uma das ferramentas de promoção do marketing, que inclui também a venda pessoal, relações públicas,
marketing-direto, entre outras.
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Além disso, há duas áreas específicas em que a publicidade é eficiente (e
muitas vezes indispensável): primeira, na introdução de novos produtos e,
segunda, na batalha pela parcela de mercado entre os fabricantes de produtos
de uma determinada categoria. A publicidade é especialmente importante
nos mercados em que os produtos são semelhantes ou praticamente idênticos
uns aos outros (como refrigerantes, cerveja, cigarro ou tênis). Nesses casos,
uma campanha publicitária eficiente costuma ser o elemento distintivo das
marcas de mais sucesso. (p. 29)

Segundo este viés, a publicidade seria, portanto, fundamental para empresas que competem
em categorias nas quais produtos de diferentes marcas são praticamente idênticos – não para a
sobrevivência do capitalismo, já que o consumo ainda existiria na sua ausência. Assim, a
construção de marcas fortes seria a única forma de diferenciação e de aquisição de vantagens
competitivas.
Esta discussão deve nos levar a questionar se não estamos perpetuando exageros ao
afirmarmos que sem a publicidade o sistema ruiria. Se é fundamental para algumas empresas
específicas, não parece claro que seja imprescindível para a economia como um todo47. Esta é
uma questão que indica no mínimo a necessidade de mais discussão, o lugar da publicidade
no sistema não pode ser tomado como algo lógico, fundamental e inquestionável.
Esta discussão também nos leva, no entanto, a um novo tema: as críticas sobre o foco
emocional e simbólico das mensagens publicitárias, em detrimento de razão e utilidade.
Terence Shimp (2002) explica que vemos poucos argumentos racionais nas campanhas
publicitárias da TV porque os produtos que necessitam dessas estratégias de promoção têm
pouco ou nenhum diferencial objetivo. Consequentemente, o argumento emocional torna-se
central. Para o psicólogo Berry Schwartz (2007, p. 72) isso indicaria, portanto, que a
publicidade “não está interessada em fornecer informações úteis aos consumidores”. É por
essa razão, também, que Debord (1997, p. 33) sustenta que “o consumidor real tornou-se
consumidor de ilusões”.
O sociólogo Colin Campbell (2001, p. 74), questiona esse desprezo, pois, para ele:
Deveria ser óbvio, porém, que a satisfação obtida a partir do uso de um
produto não pode ser separada das imagens e ideias a que está ligado (...).
Concentrar a propaganda de tais produtos nessas associações (...) é, portanto,
não iludir o consumidor, mas salientar informações de importância direta
47

É interessante observar que muitos autores marxistas sejam capazes de concentrar-se em fatores ligados à
superestrutura e se esquecerem de um tipo de poder implícito na posse desigual da infraestrutura. Quanto a isso,
a prática generalizada de programar a obsolescência dos produtos, constantemente esquecida de suas críticas,
não pode ser ignorada, já que força os consumidores a comprar os mesmos produtos em ciclos de tempo cada
vez menores.
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para a satisfação potencial. Em outras palavras, imagens e significados
simbólicos são tanto uma parte “real” do produto quanto os ingredientes que
o constituem.

Além disso, esse autor destaca que “a dimensão da ligação afetiva é mais fundamental para o
consumo do que qualquer decisão de cálculo racional” (idem)48. Por isso, ao invés de se
renegar emoção/desejo/prazer envolvidos nas experiências com e a partir da cultura popular
(de massa), alguns autores da Educação da Cultura Visual argumentam que “é inviável
repensar nossa tarefa como educadores sem ter em conta esta dimensão do humano”
(AGUIRRE, 2011, p. 87). Para Duncum (2011, p. 26):
Algo da diversão e até mesmo do prazer transgressor que os alunos
absorvem da cultura popular deve ser concebido como um ingrediente da
pedagogia. Caso contrário, nega-se um aspecto fundamental da razão pela
qual a cultura de massa é popular.

Hernandez (2007), por sua vez, destaca como Duncum, que não se trata de celebrar os
prazeres dos alunos, afinal o espaço da crítica permanece. O que não se quer é “destruir o
prazer que os estudantes manifestam” (p. 71), mas compreendê-los. Só assim se poderia
propor a esses alunos outras formas de desfrute que não as propostas pelo comércio.
Em várias entrevistas os professores comentaram sobre como abordar as relações de prazer
dos alunos na sua vida cotidiana. O professor Anísio, ao considerar que os jovens vivem um
sonho de felicidade através do consumo, lembrou que o professor não pode construir uma aula
unicamente promotora de desconfortos. Ele compreende que os alunos não desejam ou
esperam tal desconforto, mas, isso não leva ao “desconforto cru”, ponderou, tentando “fazer
tudo muito divertido e prazeroso”. Ele foi enfático: “eu não sou tosco o suficiente pra achar
que é possível sobreviver comendo apenas ervas amargas, não é? Espero que eu consiga
sempre trazer um lado divertido e de fruição que estimule”.
Quando falou sobre o prazer que se estrai das imagens de publicidade, Anísio salientou que
não podemos ser inocentes quanto a isso, já que o mínimo que o publicitário poderia fazer era
criar uma campanha prazerosa. Por outro lado, professoras como Anita, Cecília e Helena,
apontaram para a possibilidade de apreciar as imagens de publicidade, mas sem deixar-se
seduzir pela intenção da campanha que é promover o consumo. Anita, inclusive, revelou
48

Seguindo este argumento, Jonah Lehrer (2010), neuro-cientista, defende que essas críticas se baseiam no mito
de que boas decisões são racionais e que, consequentemente, deixar-se guiar pelas emoções seria
invariavelmente ruim. Segundo este autor, razão e emoção não existem de modo tão separado em nosso corpo e
sem o auxílio das emoções, nós enfrentaríamos nada mais, nada menos, do que a “impossibilidade de decidir” (p.
40).
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gostar de ver e assistir publicidade. Cecília destacou várias vezes que buscava demonstrar
para os alunos a necessidade de ter “cuidado” com certos valores difundidos na mídia, em
geral, e na publicidade especificamente. Anísio, por sua vez, avalia que a consciência crítica
pode surgir sem a necessidade de que ele tenha de elencar uma lista de coisas que os alunos
devem temer.
E também o seguinte, eu também não tenho que ficar, embora isso aconteça
algumas vezes, eu não tenho que ficar acusando o mercado e dizendo pros
meninos tomem cuidado. Porque se eles se tornam pessoas reflexivas e
críticas e perceptivas necessariamente eles vão ter cuidado. Não é preciso
ficar criando listas de perigos. Assim: “não consumam porque eles estão te
enganando!”. Eu acho que você tem que se preocupar em dar suporte
formativo, humano, pra os meninos porque eles saberão se defender e
saberão se comunicar através da imagem também.

Em meio a tantas opiniões é difícil vislumbrar o fim do embate sobre a apropriação pela
publicidade dessa natureza simbólica e emocional do consumo. De modo geral, considerando
tantas suspeitas de lavagem cerebral, alienação e, especialmente, se lembrarmos o medo da
publicidade subliminar, a relação que se estabelece entre a dimensão visual da publicidade e o
público merece ser melhor compreendida. Ocorre que muitos descrevem o receptor como
passivo e facilmente manipulável.
7.3.5 O poder das imagens?
Considerando a síntese que fiz a respeito das críticas de Debord, cabe fazer algumas ressalvas
sobre seu pensamento. Primeiro, é importante questionar a matriz iconoclasta da teoria de
Debord, que pode levar alguns autores a suporem a imagem como detentora de poder total e
alienante.
De acordo com Arlindo Machado, estaríamos vivendo hoje o quarto iconoclasmo da história
ocidental49. Seus principais propagadores seriam Guy Debord (1997) e Jan Baudrillard
(1991). Posicionando-se contra estes para os quais, segundo o próprio Arlindo Machado
(2001, p. 19), “toda a tragédia do mundo contemporâneo reside no fato de as coisas se
tornarem imagens”, esse autor pontua então algumas provocações importantes. Em primeiro
lugar, as campanhas publicitárias, ele lembra, são extremamente híbridas, possuem imagens
ao mesmo tempo que músicas, palavras escritas e oralizadas. Porém, “ao se referir a elas, no
entanto, Debord fala genericamente de imagens, como se as palavras nelas implicadas não

49

O primeiro interdito contra as imagens seria o das culturas judaico-cristã e islâmica e da tradição filosófica
grega; o segundo, o do império bizantino; e o terceiro, o da reforma protestante.
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fossem tão problemáticas quanto as imagens” (idem). De fato, a televisão tão pouco é um
meio unicamente visual.
Sempre que se fala em “civilização das imagens”, pensa-se evidentemente na
atual hegemonia da televisão, mas ela, na verdade, é um meio bem pouco
imagético. Não é preciso muito esforço para perceber que a esmagadora
maioria dos programas de televisão está fundada predominantemente no
discurso oral e que neles as imagens servem apenas como suporte visual para
o corpo que fala. Tanto isso é verdade que a grande maioria deixa a televisão
ligada enquanto executa outras tarefas, sendo suficiente, em termos
significantes, o que se diz na pista de som. Ao contrário da propalada
civilização das imagens, vivemos em uma civilização fortemente marcada
pela hegemonia da palavra, seja ela escrita ou oralizada. Aliás, acredito que
serão necessárias muitas décadas de desenvolvimento dos meios
audiovisuais para que o discurso das imagens se imponha como uma forma
de comunicação e pensamento tão disseminada quanto o discurso verbal o é
atualmente. (MACHADO, 2001, p. 17)

O teórico da Cultura Visual W.J.T Mitchell (2002, p. 171) também discorda de que haveria
uma hegemonia da visão na cultura moderna e qualifica como uma falácia a noção de uma
“dominação de mídias visuais e do espetáculo sobre as atividades do discurso verbal, da
escrita, da textualidade e da leitura”. Embora busque reestabelecer a dúvida, quero me eximir
da responsabilidade de qualquer palavra final sobre se vivemos em uma sociedade
eminentemente visual ou verbal e oral. Este tipo de definição não interessa a este
investigação. O mais importante a destacar, neste momento, é a associação feita pela teoria da
sociedade do espetáculo entre imagem e alienação, falsificação, superficialidade, e a absoluta
omissão da patente interação, seja na publicitária ou na televisiva de forma geral, entre
imagem, música e palavra oral e verbal. Daí por que é muito importante quando Arlindo
Machado se questiona sobre o papel também do rádio na sociedade do espetáculo.
Para Arlindo Machado (2001, p. 11), a única forma de compreendermos esta omissão de
Debord é percebermos o quanto as posturas iconoclastas, de forma geral, se guiam por uma
“literolatria”. Todo iconoclasta esconderia uma “crença inabalável no poder, na
superioridade e na transcendência da palavra, sobretudo da palavra escrita” (ibidem).
Podemos perceber a pertinência desta conclusão no artigo produzido por Francis Wolff (2005)
para o ciclo de palestras sobre Guy Debord promovido por Adauto Novais. Neste trabalho,
Wolff (p. 17) defende que precisaríamos compreender o “poder das imagens em geral, isto é,
sobre os homens, qualquer que seja o momento da história ou da civilização a que
pertençam”. Tal potência, afirma o autor (p. 25), “não são suas próprias virtudes, mas, ao
contrário, seus defeitos” em relação ao discurso escrito. Ao contrário da linguagem verbal, o
instrumento verdadeiramente capaz de transmitir as mais sutis nuanças do intelecto – a
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capacidade de servir como conceito e de expressar negação, todos os tempos verbais e todos
os modos gramaticais –, a imagem seria rudimentar, capaz apenas de pura afirmação. Ou seja,
as imagens só saberiam dizer “isso é”, nada mais. Essa capacidade de afirmação é para Wolff
a grande força e o grande risco das imagens. Para este autor (p. 43), as imagens:
...criam a ilusão fundamental de não representar, de não ser imagens
fabricadas, de ser o simples reflexo, transparente, daquilo que elas mostram,
de emanar diretamente, imediatamente, daquilo que elas representam, de ser
o puro produto direto da realidade, como outrora acreditávamos que
emanavam diretamente dos deuses que representavam. O mais perigoso
poder da imagem é fazer crer que ela não é uma imagem, fazer-se esquecer
como imagem.

Tamanho seria o poder que as imagens exercem, que seriam capazes de omitir sua natureza de
signo e confundir-se com a própria realidade que deveriam apenas representar. É por deterem
este poder de falsificação que Wolff (2005, p. 27) declara que “todos os sistemas políticos
totalitários, todos os pensamentos monolíticos repousam e se apoiam em imagens”.
Definindo a “ilusão de não representar” como o maior risco das imagens, Wolff (p. 41),
supreendentemente, arrisca identificar aquelas que seriam as únicas “imagens boas” na
história da humanidade: as artísticas que surgiram a partir do renascimento. O critério que
utiliza para chegar a esta conclusão é a negação da transparência. Estas imagens
evidenciariam sua opacidade, já que pautavam-se pela assinatura e o estilo de seus autores, os
“gênios”. Assim, elas não corriam o risco de serem interpretadas como imanando do real,
eram claramente expressões do trabalho de seres humanos.
O medo da “ilusão de não representar”, poder que as imagens teriam e a linguagem verbal
não, também está presente no trabalho de Maria Rita Kehl (2005, p. 250). Ela diz:
Na sociedade hipermoderna a tecnologia da imagem torna o mito mais
eficiente. As imagens têm mais poder de criar significação do que as
palavras porque parecem a transposição direta dos fatos sem mediação da
linguagem. O “efeito de real” criado pela imagem é mais convincente do que
aquele criado pelas palavras. Além disso, a imagem é menos dialética, mas
capaz de encobrir a contradição e apresentar a realidade social como se fosse
unívoca, “preto no branco”.

Existe, entretanto, uma série de questões que decorrem deste tipo de observação sobre a
“natureza das imagens”. Seriam as palavras as únicas capazes de produzir conhecimento
intelectual? Não nos interessa questionar a existência de diferenças entre a linguagem verbal e
a comunicação visual, elas existem. O que nos interessa observar e pôr em dúvida é esta
valoração sem pudores que identifica o verbal como intelectual e o visual como rudimentar e
alienante. Como diz Machado (2001, p. 32):
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Se parte considerável do mundo intelectual ainda se encontra petrificada na
tradição milenar do iconoclasmo, parte também considerável do mundo
artístico, científico e militante vem descobrindo que a cultura, a ciência e a
civilização dos séculos XIX e XX são impensáveis sem o papel estrutural e
constitutivo nelas desempenhado pelas imagens (da iconografia científica, da
fotografia, do cinema, da televisão e dos novos meios digitais). Essa segunda
parte da humanidade aprendeu não apenas a conviver com as imagens, mas
também a pensar com as imagens e a construir com elas uma civilização
completa e instigante.

As imagens servem para pensarmos e construirmos conhecimento histórico, cultural e
científico. Não é a toa o seu crescente papel no desenvolvimento científico. Dos
microscópicos aos satélites, as imagens demonstram um valor inquestionável.
Como pensar então que as imagens seriam aliadas exclusivas de totalitarismos alienantes? As
análises iconoclastas esquecem que a ilusão de emanação da realidade não é exclusiva das
imagens e pode também vir a basear a relação com as línguas. “Línguas sagradas” é o termo
que Benedict Anderson (2005, p. 36) utiliza para descrever línguas como o árabe, por
exemplo, que foram consideradas “emanações da realidade e não representações da mesma
aleatoriamente fabricadas”. Como diz o autor (idem), essa é uma “noção que é em larga
medida estranha à mentalidade ocidental contemporânea: a não arbitrariedade do signo”.
Porém, é o que demonstra o fato de que o alcorão, por exemplo, “era literalmente intraduzível
(e, portanto, não era traduzido), porque a verdade de Alá seria acessível apenas por meio dos
insubstituíveis signos verdadeiros da escrita árabe” (idem).
Uma análise da cultura muçulmana também pode demonstrar, como revela Martine Joly
(2001), que o pretenso efeito de real das imagens não é tão óbvio e universal. Pelo menos é o
que podemos concluir a partir do exemplo citado por esta autora de um muçulmano que ao ter
contato pela primeira vez em sua vida como uma imagem representativa, no caso, a de um
cavalo, não conseguiu identificar o que via. Como dizem Marita Sturken e Lisa Cartwright
(2001, p. 111): “a concepção do que faz uma imagem realista tem mudando através da história
e varia entre culturas.” Além disso, nem é preciso citar exemplos, não podemos esquecer o
quanto discursos verbais tomados de pompa sagrada ou cientificista são utilizados para
difundir ideologias.
Mas voltemos nossa atenção para as implicações destes argumentos quanto ao “efeito de real”
das imagens, agora, especificamente, sobre a teoria da sociedade do espetáculo. Se o “efeito
de real” é o principal problema da imagem e a transformação do mundo em imagem é a
origem da degradação na sociedade ocidental, então precisamos nos perguntar: É o “efeito de
real” o que explicaria o poder das imagens publicitárias? Concluir rapidamente por uma
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resposta positiva é no mínimo imprudente já que a fantasia é invocada nas publicidades tão ou
mais constantemente do que o “realismo”. Um exemplo disso é o curta-publicitário Fábrica
da felicidade de Coca-cola – aqui se conta a história da busca por uma árvore fonte de
felicidade e coca-cola em um mundo mágico que se esconde dentro das máquinas do
refrigerante.

Figura 43 – VT de Coca-cola – Fábrica da felicidade
Fonte:< https://www.youtube.com/watch?v=Y1t3xpDN0y0 >
Acesso em:30/01/2013

Além disso, as campanhas publicitárias não são muito diferentes das imagens opacas assim
como as define Wolff. Afinal, elas tanto trazem a assinatura do cliente, sua logo e slogan,
quanto tem um estilo que define a identidade da marca. Muitas até revelam e criticam as
manipulações digitais feitas sobre fotografias, como demonstra o VT Evolution de Dove.

Figura 44 – VT de Dove – Evolution
Fonte: < https://www.youtube.com/watch?v=omBfg3UwkYM >
Acesso em:30/01/2013

Outras, a exemplo do VT Protagonistas da cerveja Quilmes, ironizam a si próprias, fazendo
piada das convenções e dos clichês publicitários. Por tudo, é difícil imaginar porque as
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imagens artísticas seriam as únicas opacas, em contraposição a toda e qualquer imagem
midiática, estas que são as mais flagrantemente alvo das críticas de Debord.

Figura 45 – VT de Quilmes – Protagonistas
Fonte:< https://www.youtube.com/watch?v=omBfg3UwkYM >
Acesso em:30/01/2013

Se a ilusão de realidade parece fundamental ao jornalismo, de forma alguma é algo a que a
publicidade, as telenovelas e o cinema, por exemplo, se apegam. É neste sentido, que
podemos compreender mais uma das críticas de Arlindo Machado (2001, p. 19) à teoria da
sociedade do espetáculo: o fato de não se fazer “nenhuma discriminação” entre as imagens
das mídias, de não se discutir qualquer diferenças entre elas50.
7.3.6 O poder do contexto de separação/isolamento?
Anselm Jappe se destaca entre os analistas e promotores do trabalho de Guy Debord por
considerar superficiais as análises das imagens que não consideram um contexto específico de
recepção. Posicionando-se na contramão de autores como Francis Wolff, segundo Jappe
(2005), as características da imagem em oposição às da linguagem verbal ou oral, não podem
explicar a sociedade do espetáculo. “Não é a relação entre o raio de luz e a retina que nos
explica a televisão, mesmo porque essa relação não foi muito diferente para os antigos
egípcios ou no tempo de Platão” (2005, p. 259). Para Jappe, considerações sobre o conceito de
50

Esta também é a principal crítica de Renato Janine Ribeiro (2005) que cita, por exemplo, as especificidades na
TV Brasileira dos discursos de novelas, telejornais e programas de humor. Segundo Ribeiro, é preciso perceber
que as novelas brasileiras são muito mais eficientes nas discussões sobre política do que os telejornais. No Brasil
as telenovelas seriam o principal lugar de questionamento sobre o que ele chama de “políticas dos costumes”,
que envolvem temas como o machismo, o racismo, o alcoolismo e a homossexualidade. A politização das
novelas é tão interessante, observa Ribeiro (p. 137), que “há coisas que se dizem das mulheres, nos programas de
humor, que só alguém assumidamente canalha seria posto a dizer numa novela”.
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sociedade do espetáculo que não superem uma análise da imagem enquanto tal apenas serve
para reeditar o iconoclasmo plantonista e, assim, poderia-se supor que o trabalho de Debord
não teria mais nada a acrescentar.
Segundo suas palavras (2005, p. 256), “a televisão-espetáculo pode ser compreendida
somente como produto de uma sociedade espetacular”, ou seja, a principal questão não é se
transmitem imagens ou sons, mas entender como se dão as relações sociais entre os
indivíduos e as relações entre estes e o mundo ao seu redor. Reforçando o viés marxista da
teoria de Debord, Jappe (2005) defende que o espetáculo só pode ser compreendido a partir de
um contexto de relações sociais bastante específico que tornou-se hegemônico após a
revolução industrial. E Jappe (p. 266) explica:
O que caracteriza a televisão não é o fato de simplesmente se olhar pra ela,
mas de somente se olhar. O olhar imóvel, a contemplação inerte: é isso que
caracteriza o assistir à televisão e faz dela a expressão de uma sociedade na
qual tudo é espetáculo (...). Se Debord disse que tudo é espetáculo, foi pelo
fato de que tudo, da política ao tráfico, das cidades à cultura, tende a
produzir e reproduzir o indivíduo isolado, portanto, massificado, que se
encontra em um estado de completa impotência diante do mundo que, na
verdade, é o resultado de suas ações. Ele não faz outra coisa senão olhar este
mundo, portanto, ser um espectador do espetáculo.

Segundo este viés, mais importante do que resumir à análise da imagem em si, seria
compreender de que forma o sistema capitalista se organiza para isolar os indivíduos e
impossibilitá-los de qualquer ação a não ser a pura contemplação.
Uma sociedade que pôde inventar a televisão e fazer dela o supremo feitiço
estava já evidentemente podre, e isto aconteceu porque era a continuação de
outras sociedades inconscientes de si mesmas. Este é o ponto capital
frequentemente esquecido por aqueles críticos que apresentam a televisão
com uma espécie de gênio maligno, uma caixa de Pandora, vindo
inexplicavelmente perturbar uma vida que antes era harmoniosa e feliz. Na
verdade, o ardor com o qual a televisão é aceita praticamente em todos os
lugares e sempre não se explicaria se ela não encontrasse já uma situação de
forte tédio que faz parecer preferível olhar uma tela. A solidão que comporta
a televisão não seria suportada por quem vive em um mínimo de
comunidade verdadeira. (2005, p. 264)

Pelos mesmos motivos, ele também questiona a contribuição para a teoria do espetáculo de
análises psicanalíticas, como a de Maria Rita Kehl (2004), sobre o “desejo de segurança” das
massas. Para Jappe (2005, p. 266), é preciso reforçar o papel do contexto aqui também, “essa
contemplação não é o fruto de uma preguiça ontológica, mas o resultado de uma ordem social
que vive graças à passividade”. Assim a teoria da sociedade do espetáculo ganha bastante com
o esforço de Jappe ao sublinhar a influência do contexto sobre o papel hoje executado pelas
imagens e assim minimizar o impulso iconoclasta de muitos autores.
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Esta ponderação não é menos que fundamental para o campo da Cultura Visual, porque não
acrescenta nada ao propalar um temor para com as imagens construído sobre bases
generalistas e descontextualizadas. Não pode ser de outra forma, pois o valor do contexto está
nas origens deste campo de estudos. Como revela T.J.W. Mitchell (2002, p. 170-171), a
Cultura Visual tem como momento de definição, aquele no qual revelamos que a visão e as
imagens visuais são “construções simbólicas, como uma linguagem a ser aprendida, um
sistema de códigos que interpõem uma véu ideológico entre nós e o mundo real”. Esta
concepção deixa claro que o foco no contexto histórico e local é indispensável para qualquer
análise que almeje profundidade.
Infelizmente, como revela Aguirre (2011, p. 90), a tentação de promover emancipação através
de uma ênfase demasiada em “denunciar, negar, recusar” falsidades nas imagens pode gerar o
risco de um "pânico iconoclasta". Mitchell (2002, p. 175) alerta igualmente para esta
tendência a pensarmos as imagens, exclusivamente, como tirânicas. De acordo com este autor:
Enquanto não há dúvidas que a cultura visual (como a cultura material, oral
ou literária) pode ser um instrumento de dominação, eu não acho que seja
produtivo pôr em relevo a visualidade ou as imagens do espetáculo ou de
segurança como veículos de tirania política. Contudo, existe uma infeliz
tendência a se deslizar para tratamentos redutivos das imagens visuais como
forças todo poderosas e se engajar em um tipo de crítica iconoclasta que
imagina que a destruição ou exposição de falsas imagens vale como uma
vitória política.

Mas ao mesmo tempo em que Jappe luta para fugir do viés iconoclasta da teoria do espetáculo
apontando para a necessidade de observarmos o contexto específico em que estas imagens são
vistas, ele nos guia a um novo questionamento. Como já revelamos em um momento anterior,
para Debord (1997, p. 21) “a separação é o alfa e o ômega do espetáculo”. Para Jappe este
também é o ponto crucial a se destacar. É a separação entre os indivíduos, é o fato de não
viverem em uma “comunidade verdadeira”, e não um poder nefasto das imagens por si só, o
que permitiria ao sistema manipular as massas. O contexto para o qual Jappe aponta é
justamente este momento em que o sistema capitalista nos transforma em uma multidão de
isolados. Mas será mesmo que somos tão separados assim? Será mesmo possível afirmarmos
que somos uma multidão de isolados? Podemos dizer friamente, como o fazem Debord e
Jappe, que não existem mais comunidades verdadeiras? O que seriam então essas
comunidades? Certamente nossa forma de viver em sociedade é diferente das de dois séculos
atrás, mas podemos simplesmente dizer que “toda comunidade” se dissolveu (DEBORD,
1997, p. 22) ou que nos caracterizamos pelo “vazio da vida interior” (KEHL, 2005, p. 52)?
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Não podemos negar que é crescente a influência da mídia comercial na construção de nossos
repertórios. Duncum (2011, p. 19) explica que:
A dependência em relação à cultura comercial caminha lado a lado com o
desgaste e/ou colapso de fontes de autoridade mais tradicionais, tais como
Igreja, os governos, os sindicatos, a classe social e a família. As pessoas que
outrora recorriam a essas instituições em busca de uma noção de sujeito
voltam-se, cada vez mais, para a mídia.

Sturken e Cartright (2001), teóricas da Cultura Visual, concordam que a relação entre
isolamento e redução das possibilidades de interpretação é pertinente. Segundo estas autoras
(2001, p. 165), os indivíduos que estão socialmente isolados “são mais susceptíveis de serem
persuadidos a comprar opiniões políticas extremas”. O problema com o argumento de Debord
é se estamos mesmo tão isolados assim. Por mais que aceitemos sua crescente influência, a
mídia/espetáculo é nossa única referência? E mais: a mídia é tão unificada/homogênea assim?
Mesmo concordando com do insight de Debord sobre a forma de espetáculo em que nossa
sociedade se organizou, quero propor que existem pontos de seu pensamento que devem ser
revisados. Como apontam Rocha e Castro (2009), Douglas Kellner é um dos autores que
consegue vincular-se a Debord fazendo ressalvas a seu pensamento. Segundo elas, “enquanto
em Debord temos uma visão homogênea e triunfalista da sociedade do espetáculo, o autor
americano [Kellner] destacaria suas contradições e ambiguidades” (2009, p. 51). A crítica
refere-se não só à noção de que os produtos da mídia seriam ideologicamente homogêneos, ao
contrário teriam também suas pluralidades e contradições, mas também à noção de que o
público seria passivo, longe disso seria capaz de resistir e criar suas próprias formas de
apropriar-se do que produz a mídia.
7.3.7 E o poder de quem vê?
Um dos pontos cruciais para esta revisão é questionarmos esta ênfase extremada no
isolamento. Como explica Hernandez, o foco no conceito de visualidade “enfatiza o sentido
cultural de todo olhar ao mesmo tempo em que subjetiviza a operação cultural do olhar”
(2011, p. 33). Em outras palavras, Tourinho e Martins (2011, p. 54) explicam que “o ato de
ver não acontece num vazio cultural”, depende do ponto de vista em termos de classe, gênero,
etnia, crença, informação e experiência cultural, por isso ver “é – deve ser - um processo ativo
e criativo”.
As pessoas que olham imagens de publicidade não são depósitos vazios, passivos e abertos
para a adesão de ideologias seja qual for seu conteúdo. Por isso mesmo, não apenas são
frequentes campanhas publicitárias fracassadas, como também campanhas proibidas pelos
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conselhos de ética51 ou retiradas do ar pelos próprios anunciantes após demonstrarem-se
ofensivas a parte da população. Não há na Teoria do Espetáculo ferramentas analíticas para
explicar a resistência a essas mensagens/imagens. Como diz Martin-Barbero (2006, p. 282),
análises como as de Debord, ao adotarem uma concepção de poder onipotente e onipresente,
insinuam que “bastava analisar os objetivos econômicos e ideológicos dos meios massivos
para se descobrirem as necessidades que provocavam e como submetiam os consumidores”.
Contrariando esta posição que tem como foco os repertórios utilizados pelos receptores em
suas interpretações, a crítica de Debord parece não considerar o perfil/traço dos ‘dominados’
atuando na construção das mensagens da mídia, resumindo-se a evidenciar uma ideologia
dominante. Para Martin-Barbero (2006, p. 312), este tipo de análise obscurece uma pergunta
primordial: “em que medida 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?” O que há na cultura de massa que remete ao que
é próprio do povo/massa?
Anísio descreveu o modo de funcionamento da publicidade apontando como certos interesses
(que para ele devem ser questionados) não só de publicitários, mas também do público, são
acessados por meio das imagens de publicidades. Quando perguntei a ele o que pensava sobre
publicidade, ele recorreu mais uma vez à metáfora das janelas, com a qual trabalha com seus
alunos. Disse que entende imagem como uma janela, “um acesso poderoso” que, a seu ver, a
imagem é o grande trunfo do publicitário, pois é ele que define como o “profissional de
disseminar produtos no imaginário”. Tal descrição pode lembrar uma concepção de
publicidade como transmissão vertical de desejos, contudo, a fala de Anísio não é clara. Para
ele, através da imagem, o publicitário acessaria “o desejo das pessoas”, por outro lado, essas
“pessoas acessam a identidade daquilo que elas queriam e não sabiam, assim supõem”.
Anita lançou posição relevante para este debate. Houve um momento em que, para explicar a
influência da publicidade sobre a identidade de jovens e crianças, ela lembrou da influência
dos filmes de Disney, em especial das princesas e sobre a forma como as meninas constroemse como mulheres. Tento dito isso, Anita lembrou que os próprios pais estimulam estas
identificações. Em seguida, disse acreditar que as campanhas publicitárias não trazem

51

No Brasil, a publicidade é regida pelo Conar (conselho nacional de auto-regulamentação publicitária).
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mensagens totalmente estranhas às crenças do seu público alvo, para ela, a publicidade “não
pode falar uma coisa muito distante da realidade porque senão ele não comunica”.
Essas falas nos levam a considerar a ideia de que as relações de poder exigem negociação e
cumplicidade. Como consequência, percebemos, como Duncum (2011, p. 19), complexidade
nos meios de massa, pois eles “oferecem tanto os valores do mercado quanto aqueles
vinculados a crenças sociais convencionais”. Heath e Potter (2004, p. 208), afirmam que “a
publicidade é menos como lavagem cerebral e mais como sedução”. Ou seja, só pode ter
algum efeito se entender aspectos da história e dos interesses das pessoas.
Campbell (2001) e Schudson (1986) põem em destaque que os anúncios só constituem uma
parte do conjunto total de influências que agem sobre os consumidores, do qual participam
também

igrejas,

escolas,

ONGs,

parentes,

grupos

de

afiliação,

entre

outros

grupos/instituições. Contra as mistificações sobre como a publicidade atua, Schudson (1986)
defende que perguntar-se sobre como a publicidade molda nossas crenças e valores é o
mesmo que perguntar como qualquer instituição cultural faz isso.
Por esta linha de análise são uteis os trabalhos dos antropólogos Everardo Rocha (1995) e
Grant McCracken (2003) e do publicitário João Anzanello Carrascoza (2008). Para Rocha,
mitos e anúncios seriam produzidos segundo os mesmos princípios, através da bricolagem.
Carrascoza (2008, p. 18) explica que a bricolagem seria “a operação intelectual por excelência
da publicidade”, pois “os criativos atuam cortando, associando, unindo e, consequentemente,
editando informações do repertório cultural da sociedade”. Assim o consumo se efetuaria
como um ritual fundamentado na ação e projeção de mitos propostos através dos anúncios
publicitários. O instigante aqui é que, por ter função mítica, Rocha (1995, p. 25) argumenta
que devemos pensar a publicidade como um “mundo nem enganoso, nem verdadeiro,
simplesmente porque seu registro é o da mágica”.
McCracken (2003), por sua vez, define a publicidade como um potente método de
transferência de significado do mundo culturalmente constituído para o mundo dos bens.
Porém, destaca que o espectador é o autor final do processo de transferência. O diretor de
criação publicitária pode apenas sugerir associações/similaridades de categorias e princípios
culturais com o bem de consumo, “cabe ao espectador/leitor perceber esta similaridade e
efetuar a transferência de propriedades significativas” (p. 109). Em decorrência disso, Colin
Campbell (2001) argumenta ser mais adequado afirmar que o publicitário manipula apenas
mensagens, não consumidores e suas necessidades.
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7.3.8 Dois lados de um bombardeio
Contudo, mesmo que consideremos que a publicidade pode não ser tão fundamental para a
existência do consumo e do capitalismo, mesmo que compreendamos que a persuasão sempre
tem um papel ativo por parte do público, podemos chegar ao oposto e crer que a publicidade é
inocente e inofensiva? Nancy A. Jennings (2009, p. 137) propõe uma reflexão a partir desssas
questões:
...estimativas feitas com base nos hábitos das crianças quanto a assistir
televisão e a frequência dos comerciais nesta mídia indicam que a sua
exposição à propaganda televisiva vem crescendo ao longo do tempo,
dobrando de uma média de mais ou menos 20 mil comerciais por ano no
final da década de 1970, para mais de 40 mil anúncios por ano no início da
década de 1980.

Como se portar diante da denuncia que “a propaganda, a comercialização e a venda permeiam
quase todos os elementos da cultura moderna infantil”? (MCALLISTER, 2009, p. 323). Neste
contexto, como diz Hernandez (2007, p. 29), “fala-se, utilizando uma metáfora bélica, que
vivemos em um mundo onde as imagens nos bombardeiam”. A professora Anita utilizou esta
mesma metáfora.
O tempo inteiro, é o tempo inteiro, claro onde ele vai tá essas imagens
bombardeando a cabeça deles. Onde vai, se ele sai na esquina da escola ele
vai encontrar o outdoor. Ele já está recebendo panfleto no meio da rua, né.
Ele já tá, ele chega na casa dele, ele já liga a televisão, ele entra na internet.
Ele já tá, ele é bombardeado o tempo inteiro com essas imagens.

Na busca por compreender esta avaliação, a da publicidade como bombardeio, percebi que é
relevante recorrer a análises sobre a modernidade. Ben Singer (2004) comenta que a
concepção de que nossos sentidos estariam sendo bombardeados por estímulos não é recente,
remete ao contexto no qual escreveram teóricos como Georg Simmel, Siegfried Kracauer e
Walter Benjamin, final do século XIX e início do XX. Estes autores e muitos de seus
contemporâneos, de acordo com Singer, concebiam a experiência neurológica da
modernidade como um todo como “um bombardeio de estímulos” (SINGER, 2004, p. 96).
A modernidade implicou um mundo fenomenal – especificamente urbano –
que era marcadamente mais rápido, caótico, fragmentado e desorientador do
que as fases anteriores da cultura humana Em meio à turbulência sem
precedentes do tráfego, barulho, painéis, sinais de trânsito, multidões que se
acotovelavam, vitrines e anúncios da cidade grande, o indivíduo defrontouse com uma nova intensidade de estimulações sensoriais. A metrópole
sujeitou o indivíduo a um bombardeio de impressões, choques e
sobressaltos. O ritmo de vida também se tornou mais frenético, acelerado
pelas novas formas de transporte rápido, pelos horários prementes do
capitalismo moderno e pela velocidade sempre acelerada da linha de
montagem. (SINGER, 2004, p. 96)
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Assim, nossa relação como a publicidade apenas reproduziria uma tendência à
hiperestimulação que caracteriza toda a relação social. Contudo, mesmo que não tenham se
devotado especificamente a nossa relação com a publicidade, recorrer a tais avaliações pode
lançar luzes que ajudem a compreender melhor as consequências de termos acesso a tantas
mensagens comerciais. Já entre Simmel, Kracauer, Benjamin e contemporâneos, difundiu-se a
avaliação de que a superestimulação nervosa tinha como consequência “exaurir ou incapacitar
os sentidos”, os nervos “tornavam-se mais fracos, lentos e progressivamente menos sensíveis
quando expostos a muitos estímulos”, levando a uma percepção desgastada (SINGER, 2004,
p. 118). Ou seja, os sujeitos tinham cada vez mais dificuldade para concentrar-se e processar,
elaborar, os estímulos – o que, de acordo com Buck-Morss (2012), Benjamin denunciou como
o empobrecimento da experiência na modernidade. A consequência disto é que, para provocar
a atenção destes sujeitos, “sensações cada vez mais fortes eram necessárias para penetrar os
sentidos atenuados, para formar uma impressão e redespertar uma percepção” (SINGER,
2004, p. 118).
Observemos, então, o atual contexto pelo viés de publicitários. É irônico que para os
publicitários a escalada no número de anúncios apenas torna, para eles mesmos, a disputa pela
nossa atenção ainda mais complicada. É o que afirma Martin Lindstrom (2009). Segundo este
autor, “hoje, estamos mais sobrecarregados de estímulos visuais do que nunca. E, de fato,
estudos mostram que, quanto mais somos estimulados, maior a dificuldade para captar a nossa
atenção” (p. 124). Philip Kotler (2007, p. 387), o principal teórico do marketing, desabafa:
Anúncios ficam espremidos entre uma profusão de outros comerciais,
anúncios e promoções, totalizando mais de 15 minutos de propaganda por
hora de programação, o que representa mais de 21 minutos por hora corrida.
Essa saturação de comunicações na televisão e em outras mídias de anúncios
criou um ambiente de propaganda cada vez mais hostil. De acordo com um
estudo recente, 65 por cento dos norte-americanos afirmam ser
“constantemente bombardeados por propaganda demais” e cerca de dois
terços dizem que sua visão da propaganda é “muito mais negativa do que
apenas alguns anos atrás”.

Com uma atitude tão negativa com relação à publicidade, Lindstrom (2009, p. 42) argumenta
que “o sistema de filtragem em nosso cérebro tornou-se mais poderoso e autoprotetor. Somos
cada vez menos capazes de lembrar o que vimos na tevê” simplesmente porque não mais
prestamos atenção. É o que podemos perceber considerando que “em 1986, 64% dos
telespectadores norte-americanos conseguiam lembrar o nome de um comercial que tinham
visto na televisão nas quatro semanas anteriores; mas, em 1990, a porcentagem caiu para
48%” (ADLER e FIRESTONE, 2002, p. 31). Como afirmavam as análises no começo do
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século passado, superestimulação, bombardeio, não implica no processamento total dessas
mensagens.
É nesse sentido que Heath e Potter (2004, p. 219) descrevem esta luta entre os publicitários
como “um problema de ação coletiva”. Quanto mais esforços uma empresa faz para chamar
nossa atenção, mais ela força as suas concorrentes a ampliar também sua investida. O
problema é que “quando os outros respondem na mesma moeda, então todo mundo está de
volta onde começou, só que eles [os anunciantes] já estão gastando muito mais em
publicidade” (idem). Logo, ao passo que tentam superar a saturação e fazer-nos perceber seus
anúncios, são eles mesmos que tornam a situação ainda mais problemática. Com esta
competição desregrada e hostil, o “bombardeamento” promete multiplicar-se em progressão
assustadora tornando nossas cidades ainda mais saturadas de imagens de publicidade.
É este contexto, por um lado, de ceticismo por parte do público e, por outro, de disputa pela
nossa atenção que exige dos publicitários o desenvolvimento de estratégias “criativas”.
Segundo Marita Sturken e Lisa Cartright (2001, p. 276), isso levou alguns publicitários a
concluir que, mais do que exibir os produtos, os “anúncios devem falar com os consumidores
em tons reflexivos, reconhecendo o processo de construção do anúncio” e, por vezes, ir muito
além do objetivo de vender o produto em si e se envolver em questões sociais. Da mesma
forma Douglas Kellner (2001, p. 27) reforça que por vezes os produtos da indústria cultural
pela necessidade de vender podem vir a “oferecer produtos atraentes que talvez choquem,
transgridam convenções e contenham crítica social ou expressem ideias correntes
possivelmente originadas por movimentos sociais progressistas”.
Contudo, embora este viés publicitário ajude a relativizar o poder que a metáfora do
bombardeio costuma dar à publicidade, bastaria para explicar a experiência dos receptores?
Berger (1999, p. 133) alerta que “publicidade não é meramente um conjunto de imagens
competindo umas com as outras; é uma linguagem ela própria, que sempre está sendo usada
para fazer a mesma proposição geral”. Enquanto os publicitários focam nas disputas que os
anúncios travam entre si, os receptores não veriam apenas fragmentos isolados, de certa forma
também veem o fluxo publicitário como um todo. Como diz Duncum (2011, p. 21), “a cultura
visual possui uma estrutura rizomática” e, por isso, acredita-se que as imagens estão
conectadas umas às outras, “elas influenciam umas às outras”. Se individualmente as
mensagens publicitárias são minimamente distintas (pelo menos precisariam ser para se
destacar dentre as demais), juntas formariam um fluxo.
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Em decorrência deste alerta, alguns autores se dedicam então a identificar os padrões de
classificações e princípios culturais tecidos neste rizoma. Resulta deste viés, a denúncia da
promoção de estereótipos pela publicidade. Duncum (2011, p. 20) destaca que:
Imbricadas com mensagens do consumo estão representações que
corroboram posições sociais existentes, as quais são comumente sexistas,
racistas, xenófobas e homófobas, bem como marginalizam e objetificam os
deficientes mentais e físicos e assim por diante.

De modo geral, os professores afirmaram sua crença no poder das imagens e nas imagens de
publicidade. Mas quais as consequências deste poder? A maioria centrou-se em destacar que a
consequência deste poder, sua influência, seria a promoção do consumismo. Alguns
pontuaram também críticas à associação com produtos que em princípio não representariam
as reais identidades dos alunos. Foi a professora Cecília quem adicionou a estas avaliações a
crença de que tais imagens espelhavam e fortaleciam o racismo através da promoção de
padrões de beleza. Ela também apontou para a sexualização dos jovens.
7.3.9 Estereótipos invadem a sala de aula
Este tema surgiu após relatar um caso em que havia debatido com os alunos sobre as imagens
de publicidade. Ela descreveu como uma atividade para ensinar desenho acadêmico para os
alunos, mas, por fim, acabou envolvendo a discussão sobre imagens de publicidade.
Eu pedi pra eles (os alunos) trazerem revistas com rostos grandes para a
gente trabalhar isso (o desenho). E aí um deles me trouxe um
questionamento: "Mas, professora, é sempre tanta gente branca nas
revistas? Eu pelejei pra ver se eu achava uma que tivesse uma pessoa negra
e não tem". E aí a gente lançou um debate sobre isso. E aí eles começaram a
colocar que a maioria (das figuras de pessoas) tem um olho claro, que a
maioria tem o cabelo liso, que as moças são assim assado e que mostra a
“saboneteira” de fora [os ossos da clavícula].

Ela assumiu que naquele instante foi pega de surpresa naquele debate. Segundo suas palavras,
os alunos interpretavam que as pessoas negras não estavam nas revistas principalmente
porque não tinham poder aquisitivo. “Aí eles questionaram isso. Eles falaram: ‘tá vendo
como é o mercado! Eu vou botar uma pessoa para fazer a propaganda da joia e então eu vou
botar a atriz de cinema americano. Porque é gente tipo ela que compra a joia.” No entanto,
ficou claro nas palavras da professora a preocupação com o modo como padrões de beleza e
preconceitos de raça incidem diretamente sob como as alunas percebem seus corpos. Segundo
ela, observa-se na escola meninas que “se depreciam porque são negras” e que, por isso,
alisam o cabelo, para tentar se adequar ao padrão de beleza difundido pelas mídias. Do modo
como a professora Cecília compreende, as campanhas de publicidade são parte desta lógica
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que marca a mídia de modo geral. Programas como o Big Brother Brasil ensinam as alunas
que precisam buscar um corpo específico, ela diz, o da mulher “bunduda”.
O tema que une corpo, padrão de beleza e preconceito de raça, de acordo com o depoimento
de Cecília, é o envolvimento emocional dos jovens com a questão da sexualidade. Quando
explicou qual seria a influência da publicidade, ela afirmou que o tema que lhe chamava mais
a atenção era “um modelo de postura” que observava principalmente nas meninas. “A questão
da sexualidade que é afloradíssima” – ela completou.
Por exemplo, você tem (na sua sala de aula) meninas na faixa de doze e de
repente entra uma coleguinha que já tem peito e bunda e vem com um
decote. Os meninos ficam babando. E elas querem ser ela também. Então,
assim, é uma postura de que "eu tenho que ser a menina que vai perder a
virgindade cedo". Então a mídia influencia nessa situação.

A preocupação de Cecília com a sexualização da infância encontra eco no trabalho de vários
teóricos. Quero trazer a opinião de Jane Felipe (2007) e de outras autoras ligadas a seu grupo
de pesquisa sobre a noção de “pedofilização da infância” para, por fim, fazer algumas
reflexões.
De acordo com Felipe e Guizzo “a representação de pureza e ingenuidade, suscitada pelas
imagens infantis veiculadas pela mídia, tem sido substituídas por outras extremamente
erotizadas” (2003, p. 120). Esse processo que Felipe (2007) nomeia de “pedofilização” indica
uma contradição nas sociedades contemporâneas. Se por um lado certas fotos de crianças em
poses sensuais são consideradas crime, por outro estaríamos diante de uma cultura que erotiza
cada vez mais imagens de crianças.
Esse processo de erotização crescente dos corpos infantis, que venho
chamando de pedofilização pode acionar algumas reflexões a respeito da
interessante contradição existente nas sociedades contemporâneas, em
especial na sociedade brasileira, pois ao mesmo tempo em que se lançam
campanhas de combate à pedofilia (UNESCO, 1999; BRASIL, 2004), na
tentativa de preservar a integridade física e emocional das crianças, propagase, no cenário brasileiro, uma espécie de pedofilia consentida, amplamente
aceita e difundida principalmente pelos veículos de comunicação de massa,
posicionando os corpos infantis como objetos de desejo e consumo
(WALKERDINE, 1999; FELIPE e GUIZZO, 2003). Em geral, a sociedade
nem se dá conta do quanto ela própria está produzindo novas identidades
sexuais e de gênero, a partir da objetificação de seus corpos. (FELIPE, 2007,
8-9)
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Figura 46 – Anúncio da marca Cadeaux
Fonte: < http://fashionista.com/2011/07/is-this-gorgeous-10-year-old-french-model-the-next-big-thing-oris-it-just-creepy >
Acesso em: 10/02/2015

Segundo Felipe e Guizzo (2003), ao longo das últimas décadas, as crianças foram descobertas
como potenciais consumidores, daí tantas campanhas devotadas a elas. Porém, a publicidade
também as representou como objetos a serem consumidos e desejados. As meninas,
especialmente, são levadas a crer que a vaidade e beleza são componentes fundamentais de
ser mulher. São levadas a crer, portanto, que o seu corpo é o principal de seus atributos e
tornar-se mulher implica em ter um corpo “cirúrgico, esculpido, fabricado e produzido, corpo
que é o centro das atenções e fetiche de consumo” (p. 126). Dorneles (2010), em seu estudo
sobre revistas infantis femininas, apontou o quanto vivemos em uma cultura que ensina às
meninas que sua autoestima é extremamente dependente da produção de uma imagem de
corpo belo.
De certa forma, essa seria uma cultura de pedofilia na medida em que meninas são vistas e
representadas como um misto de ingenuidade e sedução. para Dorneles (p. 185), “ser menina
bela e sedutora se torna ícone da vida infantil, daí porque ser bela é conservar o ar de
menininha, o corpo belo, o ar sensual, erótico e sedutor”.
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A centralidade cultural dessa representação de gênero e sua relação com o erotismo pode ser
observada também em mulheres adultas representadas de modo infantilizado. Em seu estudo
sobre a representação da mulher em revistas masculinas, Câmara (2007) identificou o quanto
o apelo ao infantil é utilizado como erótico em ensaios fotográficos com adultas.

Figura 47 - Cena do VT Travesseiros da cerveja Devassa.
Fonte: < https://www.youtube.com/watch?v=NSW4So0Up6M >
Acesso em: 10/02/2015

Esta “pedofilização” das imagens publicitárias é apontada como um processo que objetifica
de forma muito mais explicita e frequente os corpos femininos. É necessário igualmente
discutir como a sexualidade masculina é construída em nossa cultura e definida em relação à
feminina. Tais imagens sugerem uma disponibilidade dos corpos infantis aos desejos adultos
masculinos? É o que questiona Câmara (2007, p. 56).
A demanda para que as mulheres adultas se vistam como meninas
enfatizando dessa maneira uma imagem de sedução e ingenuidade atrelada a
uma possível disponibilidade da ‘falsa criança; da ‘falsa menina’ para o
sexo, não seria uma demanda para a sedução, conquista e consumo
masculino em nossa sociedade? Através das revistas masculinas,
especialmente a revista Sexy, é que pergunto, se as fantasias adultas sobre as
crianças em nossa cultura, não por acaso, são também as fantasias adultas
masculinas de sexo e poder.

Para a autora (idem), tais fantasias adultas masculinas são disseminadas em nossa sociedade e,
portanto, não devem ser identificadas apenas como fantasias de um grupo reduzido de homens
pervertidos. Esta erotização das meninas caminha, ainda de acordo com Câmara, lado a lado
com o estabelecimento de uma cadeia de significados que associa o homem à maturidade e
poder e associa a mulher à infância e dependência.
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A sexualidade não escaparia a tais relações de poder. Assim, considerações sobre as
sexualidades masculinas e femininas implicam em compreender os modos distintos em que
são percebidas e construídas na cultura. Segundo Câmara (2007, p. 54-55), isso se relaciona
estreitamente com o fato de que “a sexualidade feminina tem sido historicamente subsidiária
da sexualidade do homem”. Enquanto o homem é o agente desejante, a mulher é a imagem
este desejo. Meninos aprenderiam, então, um erotismo associado a exercer poder sobre a
mulher.
Esta discussão, como também afirma Felipe, é necessária para debatermos temas como a
grave situação de violência/abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Esse foi o sentido dado
por Cecília. Ela explicou que a seu ver:
Qualquer menina, a mais quietinha vai querer saber como é que foi o
negócio. Então assim não dá pra você demonizar a situação. Você tem que
orientar. “Vamos pensar bem, será que é assim que a vida acontece? Não
vamos botar o carro na frente dos bois não porque pode ter consequências
graves.”

Ela defendeu essa posição na medida em que relatou a situação de uma aluna que voltou à
escola após um período em que havia deixado os estudos para se prostituir. Segundo a
professora, como um produto que se consome e então se joga no lixo, essa aluna estava
sofrendo o desprezo dos colegas, especialmente dos meninos.
Os meninos hostilizam ela. Hostilizam porque tomam ela como se fosse um
pedaço de carne já mastigado. Então assim, ela já não é mais a
popularzinha da escola, agora ela é uma qualquer. Eles hostilizam. Porque,
ao mesmo tempo que eles cobiçam, se eles ficam sabendo disso e daquilo
outro acabou [para ela]. [os meninos] Cobiçam pra usar (o corpo dela).
Mas aí se eles ficar sabendo que fulano, sicrano e beltrano já usaram aí eles
falam "não, tá usado demais!". E quem se dá mal na história acaba sendo a
menina. A menina fica em uma situação difícil.

Em seu relato, a relação das meninas com a vida sexual envolve, portanto, dois papeis com
fronteiras muito tênues. Da popularidade adquirida com a iniciação sexual, quando elas
tornam-se modelo de aspiração para as amigas que querem também ter suas experiências, elas
podem rapidamente ser taxadas e estigmatizadas.
Considerando o ponto de vista que assumo, discutir este tema não deve levar a uma
demonização da mídia ou da sexualidade. Da mesma forma que Felipe (2007), acredito que
este esforço justifica-se pela necessidade de pensarmos de que forma estamos produzindo
infâncias hoje. Falo em infância produzida para destacar que toda concepção de infância é
construída culturalmente envolvendo relações de conhecimento e poder. Seguindo a análise
pós-estruturalista, portanto, não se trata de procurar, descobrir ou defender um verdadeiro
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conceito de infância. Assumindo nossas contingências históricas, analisar nossas concepções
de infância ajuda a entender quais “significados, por exemplo, auxiliam meninos e meninas a
compreenderem as experiências vivenciadas e, a partir daí, escolherem o que devem ser e
fazer, delineando assim suas identidades” (FELIPE, 2007, p. 3).
Da mesma forma que a infância, a sexualidade também precisa ser entendida para além da
biologia, ou seja, considerando os sentidos atribuídos em cada contexto histórico. Por isso é
importante destacarmos que “a tentativa de dessexualizar as crianças é um fenômeno recente
na história ocidental, pois, até meados do século XVII, meninos e meninas conviviam com o
mundo adulto em todos os seus aspetos” (FELIPE e GUIZZO, 2003, p. 122). Somente quando
se passou a descrever a criança como inocente e indefesa, relacioná-la ao prazer erótico
tornou-se, para os valores judaico-cristãos vigentes, equivalente a uma profanação dessa
pureza. Questões relacionadas à violência e a relações sexuais com crianças ganham
visibilidade apenas com essa distinção, até então inédita, entre o mundo do adulto e o mundo
infantil.
Para esta pesquisa foi importante observar que os professores tenham comentado tão pouco
sobre estereótipos. Confesso que tinha a expectativa de que este tema fosse central. Foi
importante perceber que dentre todos os temas citados, tenha sido a questão da sexualidade o
que ganhou mais atenção. Foi importante que tenha surgido justamente na fala de Cecília, que
já havia relatado que por causa da festa do carnaval que organizava com os alunos estava
sendo acusada de promover o “profano”. Do ponto de vista conservador o carnaval é
considerado profano também pelo modo como exibe corpos femininos nus/semi-nus. É
importante destacar que, de acordo com Câmara (2007), aquelas associações entre infância,
inocência, fragilidade, imaturidade, pureza e bondade estão intrinsecamente relacionadas ao
desenvolvimento da escola e de uma pedagogia devotada a “proteger” esta infância. Tendo
sido responsabilizada daquela forma por causa da festa de carnaval, seria uma contradição se
Cecília assumisse postura puritana diante das campanhas publicitárias. Este, no entanto, não
foi o caso, apesar da preocupação com os riscos que a sexualização irrefletida, ela destacou
várias vezes que não tem interesse em demonizar a questão sexual porque que essa é uma
preocupação natural dos jovens.
Mais uma vez, contudo, não ficou evidente como esta preocupação com a sexualização e
também com o racismo reverteu em práticas artísticas críticas. Ficou fortalecida a impressão
de que os debates sobre a publicidade podem fazer-se forçosamente presentes nas salas de
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aula, mas, em geral, são motes de conversas pedagógicas, que acontecem, especialmente, nas
reuniões dos conselhos de professores. Não tive evidências que a consolidasse como parte ou
vivencia através do fazer artístico.
7.3.10 A publicidade e a “substanciação da cultura”
Um dos pontos que pode ser discutido é o papel cultural da publicidade em relação a tais
estereótipos. Como Everardo Rocha (2006, p. 43) deixa claro, “o anúncio não fala na
diferença entre indivíduos ou da singularidade, pois vender é apostar no discurso do grupo e
da abrangência”, assim é sempre um registros “do que temos em comum, representações
coletivas e classificações sociais”. Para fazer-se entender com este grupo alvo, o material
simbólico por ela veiculado se construiria necessariamente considerando o referencial comum
a este grupo. Assim, como sustenta o publicitário Gilmar Santos (2005, p. 22), mesmo que
alguns comerciais pareçam vanguardistas, explorando diferenças, é preciso termos claro que
“não estão mostrando nada de novo na sociedade”. Quando controvérsias “aparecem em
mensagens publicitárias significa que já foram incorporados pela sociedade há muito tempo”.
Consequentemente, a publicidade, diz este autor, “é conservadora por natureza”.
Neste sentido surgem opiniões como a do publicitário David Olgivy que afirmou, segundo
Carvalho (2003, p. 10), que “a publicidade, ao contrário de influenciar os costumes sociais, os
reflete, jamais constituindo o carro-chefe de mudanças significativas”. Contudo, há pouca
reflexão crítica nesta visão. Como diz Hernandez (2007, p. 31):
As representações visuais contribuem assim como os espelhos, para a
constituição de maneiras e modos de ser. As representações derivam-se ao
mesmo tempo interagem de e com as formas de relação que cada ser humano
estabelece, também com as formas de socialização e aculturação nas quais
cada um se encontra imerso desde o nascimento e no decorrer da vida. Essas
formas de relação contribuem para dar sentido à sua maneira de sentir e de
pensar, de olhar-se e de olhar, não a partir de uma posição determinista, mas
em constante interação com os outros e com sua capacidade de
agenciamento (agency).

Como as categorias culturais não tem presença por si só no mundo que organizam, nós,
membros da cultura, estamos constantemente engajados na construção e constituição delas.
Seguindo esta premissa, ao mesmo tempo em que elencam estereótipos, os anúncios não
apenas refletem a sociedade para a qual se direcionam, mas legitimam e fortalecem essas
formas de classificação. Se considerarmos ainda que as pessoas que têm acesso a tais
mensagens costumam ser sempre um grupo bem mais amplo do que aquele ao qual a
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mensagem se direciona52, o efeito pode vir a ser mais do que legitimar o que já existia. O fato
é que a publicidade contribui para a substanciação da cultura (MCCRACKEN, 2003).
É preciso dar a devida dimensão a esta conclusão, afinal, como observa Cunha (CUNHA,
2010, p. 156), “todas as produções imagéticas, da Capela Sistina de Michelangelo ao
Almanaque da Mônica, apresentam, formulam visões sobre o mundo”. Mas afora a
consolidação/promoção de estereótipos, alguns críticos professam que a publicidade
promoveria um efeito psicológico sobre nossa sociedade que é ainda mais amplo e nefasto.
Para Sturken e Cartwright (2001, p. 189), a publicidade é uma narrativa sobre “a vida como
ela deveria ser”, sobre o que a “vida boa é”. O problema é que:
As imagens de publicidade incitam os consumidores a tentar parecer com
certos modelos, assim, oferecem um ideal que, de fato, não tem base na
realidade. Essa construção de um ideal perfeito de rosto ou corpo destina-se,
naturalmente, a produzir sentimentos de inadequação em espectadores, de
forma que eles se sentirão impelido a comprar mais produtos. (p. 141)

É em decorrência disso que Christopher Lasch (1983) afirma que a publicidade fabrica um
consumidor, perpetuamente insatisfeito, inquieto, ansioso e entediado. A publicidade precisa
fazer os produtos necessários, ela fala, portanto, de transformação e, assim, retrata nosso
presente como carente. Esse é o paradoxo das mensagens comerciais, ao mesmo tempo em
que falam de prazer e tranquilidade, falam de nossas ansiedades e inseguranças.
Barry Schwartz (2007) corrobora com as afirmações destes autores. Para este psicólogo, no
capitalismo moderno, ao mesmo tempo que se professa que a felicidade está ao alcance de
todos, haveria uma produção social da frustração. O mundo de plenitude e felicidade dos
anúncios seria responsável por uma inflação das expectativas. Como a sensação de felicidade
decorre da relação entre expectativa e satisfação conseguida, o consumo de modo geral
envolveria sempre uma grande decepção. E mais, a publicidade produziria infelicidade não só
ao criar “expectativas irreais”, mas ao ampliar o número de escolhas que devemos fazer em
vida e ao fortalecer o princípio cultural do individualismo. O autor explica que:
Em razão do individualismo exacerbado, não só esperamos que tudo saia
perfeito como esperamos que essa perfeição seja resultado de nosso próprio
esforço. Quando (inevitavelmente) fracassamos, somos influenciados pela
cultura individualista a buscar explicações causais que privilegiam fatores
pessoais e não universais. Isto é, o modelo oficial de explicação causal
52

Canclini destaca que (2006a, p. 63) “se os membros de uma sociedade não compartilhassem os sentidos dos
bens, (...), não serviriam como instrumentos de distinção”. Daí se conclui que para o consumo de certos produtos
é fundamental que mesmo aqueles que não vão consumi-los compreendam seus significados, só assim o bem
será capazes de comunicar algo sobre aquele que o usa/possui.
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estabelecido pela cultura estimula o indivíduo a culpar a si próprio pelo
fracasso. E, quando temos de enfrentar o fracasso, é justamente esse tipo de
explicação causal que favorece a depressão. (SCHWARTZ, 2007, p. 244)

Todavia, este é mais um tema que suscita opiniões diversas. Gilles Lipovetsky (2000, p. 10)
afirma que as críticas ao individualismo e à publicidade expõem o fracasso dos intelectuais,
“obrigados a exagerar, a explorar o espetacular, para tentarem legitimar-se enquanto
intérpretes do social. O intelectual só faz sentido se tudo estiver mal”. Para este autor “abordar
somente a manipulação é uma forma de manipular as pessoas” (p. 11). Estes críticos
lamentam a insegurança, a angústia das escolhas, do individualismo, contudo, segundo
Lipovetsky, “ninguém quer voltar atrás no individualismo em se tratando de contracepção,
divórcio, liberdade de escolha. Quem gostaria de retornar à rigidez da disciplina partidária,
aos casamentos arranjados, à sociedade industrial da exploração?” (p. 13). Para Lipovetsky, a
tendência à crítica total, esta dificuldade de apontar elementos de positividade na sociedade
pós-moderna de consumo, indica interesses escusos de tais analistas. Ele destaca o moralismo
como uma sombra da mesma modernidade que buscou liberdade e hedonismo, esta sombra
persistiria nestas falas. “Assim, onde muitos enxergam manipulação e conformismo, pode-se
encontrar satisfação, jogo e gosto pela estetização. O consumidor seduzido pela publicidade
não é um enganado, mas um encantado. Em síntese, alguém que acolhe uma proposição
estetizada” (p. 9). Seria preciso, então, considerar o prazer que as pessoas retiram no consumo
e o papel do individualismo na relativização pós-moderna de dogmas.
Para Lipovetsky, isso não significa aceitação do neo-liberalismo, mas significa que nossa
crítica deveria ser mais direcionada às desigualdades sociais (que implicam que nem todos
tem as mesmas condições de apropriar-se da sociedade de consumo) do que uma crítica a esta
sociedade como um todo. Cabe lembrar, mais uma vez, que apesar de muitos professores
terem comentado sobre a necessidade de um consumo com reflexão ou, de sermos menos
materialistas e mais espiritualizados, nenhum dos entrevistados fez qualquer advertência sobre
as desigualdades de poder de consumo. Compreendo que estas entrevistas que duraram em
média uma hora, não poderiam expressar todas as nuanças do trabalho dos professores. Não
quero ser injusto com eles, mas, ressalto que acredito que não se deve ignorar o debate sobre a
desigualdade, pois assim corre-se o risco de se naturalizar o atual contexto econômico global
em que apenas 85 pessoas detêm metade da riqueza do mundo (IMF, 2014). Ao questionar o
consumo e não questionar a desigualdade, podemos estar premiando a resignação com este
estado de coisas, quando caberia, a meu ver, a indignação e desejo de mudança. Para tanto, o
consumo deve ser visto também como um direito e não apenas como futilidade.
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7.3.11 Que contexto dá vida à publicidade?
Para Heath e Potter (2004) e Schudson (1986), talvez mais importante do que denunciar o
efeito da publicidade, seria entender o contexto cultural que lhe permite funcionar. Talvez,
com esta ressalva possa-se observar que grande parte dos males creditados à publicidade por
si só não deixariam necessariamente de existir caso ela fosse simplesmente proibida. Quero
finalizar argumentando sobre desvantagens da proposta de Debord em relação à teoria da
Sociedade de Controle de Deleuze (2005).
Discuti, anteriormente, a proposta da teoria da sociedade do espetáculo de que a publicidade
funciona por manipulação em decorrência da solidão engendrada pelo modelo capitalista
moderno (DEBORD, 1997). Como o conformismo seria sua principal consequência,
prescreve-se então, como saída, que afirmemos nossas identidades com atos de dissenso.
Talvez o equívoco da proposta de autores como Guy Debord, esteja na compreensão da
sociedade de consumo enquanto produtora de conformismo e de homogeneização. Isso que
reflete sua noção de poder como imposição vertical.
Deleuze, ao revisar a teoria de Foucault sobre a sociedade disciplinar, descreve que vivemos
não mais no tempo do molde, ou não simplesmente nisso, mas (também) no tempo da
modulação. O que isso significa? Primeiro lembremos que a lógica do molde disciplinar
explicou a produção de subjetividades dóceis e produtivas, fundamentais para explicar as
sociedade de produção que surgiu com a revolução industrial. Naquele ponto, como revelou a
análise de Foucault, através de movimentos repetitivos, corpos eram tornados eficientes ao
tempo das máquinas; através da introjeção da vigilância moral e do condicionamento a uma
identificação com um tipo na sociedade, mentes eram domesticadas.
É possível argumentar que Debord se dedicou a construir uma teoria que contemplava o
ambiente externo às instituições (escola, fábrica, prisão), o ambiente do lazer, do
entretenimento. Com a teoria da sociedade do espetáculo, ele quis destacar que também nestes
espaços subjetividades estavam sendo construídas, não só para garantir a docilidade, mas para
maximizar/multiplicar o consumo em era de excedente de produção.
Como destaca Crary (2012), apesar da insatisfação de Foucault com as ideias do
contemporâneo Debord, as teorias da sociedade do espetáculo e da vigilância não são
mutuamente excludentes, elas se complementam. Segundo Crary, com Debord, concluímos
que, para além de sermos vistos (vigiados) importa, também, o modo como somos treinados a
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ver, orientados para o consumo visual. Esta sociedade nos controla não apenas nos vigiando,
como diria Foucault, mas, regulando o que e como vemos, esta foi o grande trunfo de Debord.
Por outro lado, como destacou Deleuze, a sociedade de consumo não se reproduz
simplesmente pela conformação, como sugeriu Debord. Na sociedade, a permissividade de
certa flexibilidade de ação para os indivíduos é componente que alimenta o sistema. Neste
momento de intensa flexibilidade, as massas tornam-se amostras, dados, mercados que
precisam ser rastreados, cartografados e analisados para que padrões de comportamento
possam ser percebidos. Hoje, vigiar não significa apenas confinar, regular, mas interceptar,
ver, ouvir e interpretar. Da posse desses dados, por meio de estudos qualitativos e
quantitativos, empresas buscam constantemente criar estratégias para sobreviver em mercado
extremamente competitivo e gerir um crescimento econômico com regularidade. Não é
preciso dizer que a grande maioria não tem sucesso. Como afirmam Sturken e Cartright
(2001), é fundamental inserir-se com eficiência no intenso jogo de bricolagem e contrabricolagem entre empresas e consumidores. Ao mesmo tempo em que as pessoas no momento
do consumo frequentemente subvertem das mais diversas formas os significados originais
para os quais os bens foram produzidos, o mercado por sua vez aproveita-se desta criatividade
estudando-a para realimentar sua linha de produção. Entender as subjetividades entrelaçadas à
sociedade de consumo e produzidas nesta, exige que se compreenda este jogo como mais do
que conformação da massa frente ao espetáculo alienador produzido pelos dominantes, a
fórmula de Debord.
Perceber que não há uma conformação total é imprescindível incluísse para seja possível
contemplar as avaliações acima descritas de crescente insegurança diante da profusão de
escolhas. Preza-se mais os sujeitos flexíveis, dispostos a novas experiências, sujeitos que não
tem formato certo, predeterminado, mas um conjunto infinito de formas e expansões
possíveis. Este sujeito também auto-modulante, é livre para escolher possibilidades e para
arcar com as consequências. Argumenta-se que as lamentações sobre as angústias da
quantidade de escolhas são justamente uma consequência da crise do sujeito disciplinar.
Mais do que falar sobre angústias e inseguranças é também preciso abrir-se à avaliação sobre
os prazeres experimentados nesta sociedade através desta relativa liberdade mediada pelo
consumo. É preciso considerar também a ressalva de Lipovetsky de que esta liberdade está
associada a um hedonismo e um individualismo. Se há uma norma, esta não é a da
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conformação às regras morais, como nas sociedades tradicionais. O imperativo é o gozo, a
busca por prazer contínuo, pelo bem estar eufórico.
Parece produtiva a proposta de que este contexto é alimentado não pela manipulação ou pela
competição por status, mas pelo apogeu de uma cultura hedonista. É interessante, portanto, a
teoria de Campbell de que as origens desta cultura hedonista remetem ao romantismo.
Campbell afirma que o espírito do consumismo moderno é, em grande medida, marcado pela
ética romântica. Em que sentido? É clara sua referência ao trabalho clássico de Max Weber
em que esse demonstrou que o capitalismo surgira em meio a uma ética do valor do trabalho e
da auto repressão dos desejos (considerados pecados). Campbell argumenta que se Weber
explicava através do protestantismo o surgimento do capitalismo de produção, não conseguia
explicar o crescimento do consumismo, fenômeno que se dará apenas a partir da segunda
metade do século XVIII. É aí que Campbell ressalta a difusão entre as classes populares, antes
marcadas pelo valor da constrição, de um hedonismo. O romantismo, segundo ele, dará
legitimidade cultural à busca das emoções, dos prazeres.
Mas este será um hedonismo distinto, especial. Considerando que o romantismo caracterizou
as emoções como decorrentes não do mundo em si, do contato com a realidade, mas dos
poderes subjetivos imaginativos de um indivíduo autônomo, explica-se como surgiu um
hedonismo potencializado pelo devaneio. Segundo Campbell (2001), o romantismo é
fundamental para o surgimento do que ele denomina hedonismo moderno, um hedonismo
autônomo e imaginativo que “se manifesta comumente como disposição para devanear e
fantasiar” (p.284).
Esta possibilidade é arraigada ainda mais quando soma-se à decepção com o mundo, com a
realidade, difundida pelos românticos. No auge do Iluminismo difundiu-se a fórmula de
Leibniz de que, apesar de suas imperfeições, este mundo era o melhor que Deus poderia ter
criado e não poderia ser descrito como perfeito, porque, em termos lógicos, só o próprio Deus
poderia ser. Tal visão otimista seria abalada pelo romantismo. Como diz Höge (2000, p.42),
os românticos conceberam a palavra weltschmerzen (tédio da vida), refletindo seu sentimento
de que este mundo pode não ser o melhor dos mundos. Segundo Barros (2009, p.6), nesse
contexto de decepção com a realidade, os românticos celebraram atitudes de fuga, “a fuga do
artista para dentro de si mesmo (reintensificando o mergulho na subjetividade), a fuga para
uma natureza onde se anula ou reduz a presença do homem, e por fim a fuga para outros
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lugares e para outros tempos”. Quero destacar esta lógica: do tédio para com a vida à fuga
para dentro de si.
Os incentivos à produção de sujeitos dedicados aos prazeres do hedonismo autônomo e
imaginativo estavam dados. Campbell conclui que “tal perspectiva, em sua peculiar
insatisfação com a vida real e uma avidez de novas experiências, se acha no cerne de muitas
condutas extremamente típicas da vida moderna” (2001, p. 288). O consumidor moderno,
como o sujeito romântico, “se caracteriza por um anseio de experimentar na realidade os
prazeres criados e desfrutados na imaginação, um anseio que resulta no incessante consumo
de novidades” (idem). Como consequência argumenta que:
Embora os anunciantes façam uso do fato de que as pessoas devaneiam, e de
fato alimentam seus sonhos, a própria prática de devanear é inerente às
sociedades modernas e não exige que a instituição comercial da propaganda
lhe assegure a reiterada existência. (p. 133)

A proposta de Campbell de que a matriz do consumismo moderno seria o romantismo, parece
ser reforçada quando percebemos que a literatura romancista tenha sido acusada das mesmas
coisas que a publicidade hoje. Por exemplo, de criar uma “generalizada insatisfação com a
vida”, de “encorajar a imoralidade”. Assim como o consumo é acusado de ser como uma
droga, uma terapia, também o romance foi acusado de ser “um estimulante embriagador”, um
hábito que como uma droga provoca o vício pela intensidade emotiva do novo. Da mesma
forma os românticos foram acusados promover a “egolatria”, o narcisismo.
Como Campbell, outros autores, não se satisfizeram com a concepção de que o que move o
consumo seria uma imposição vertical de desejos. Heath e Potter (2004), por exemplo,
defendem que a publicidade é efetiva na produção do consumismo em decorrência da
existência de uma luta social por status. Ressaltam, contudo, que não estão falando apenas de
um status aristocrata, aquele no qual se objetivaria construir uma imagem de classe superior.
Aqui também se busca um status boêmio, aquele no qual se objetiva construir uma imagem de
independência, de autenticidade, de diferença.
Campbell afirma também que isso tem raízes no romantismo. O romantismo vai valorizar
uma subjetividade que manifesta sua sensibilidade emotiva sinceramente. Que não reprimem
seus sentimentos em função das expectativas da sociedade. Aqui, normas e etiquetas tomam a
forma de tudo que é indesejável. Neste sentido, ser romântico e ter a verdadeira sensibilidade
significa desafiar as convenções. Há aí, portanto, uma perpétua percepção de si distante da
sociedade. Tal reprovação em relação à sociedade legou, como vimos, comportamentos de
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fuga para lugares exóticos ou mesmo para dentro de si. Campbell destaca uma outra forma de
distanciamento:
No entanto, havia uma outra forma de retiro, praticada pelos românticos, na
relação com um mundo incompatível: nesta, eles procuravam aquela mútua
reafirmação e apoio que não podiam ser achados no isolamento. Essa
resposta coletiva e “transcendente” era a do boemismo, que oferecia um
ambiente em que os círculos sociais dos virtuosos do espirito podiam
desenvolver seus dons artísticos longe das influências corruptoras da
sociedade mais ampla, enquanto conquistavam também a reafirmação de
seus status como membros de um “grupo de eleitos”. (2001, p. 273)

É neste sentido que Heath e Potter argumentam que os grupos de filiação juvenil, ligados a
subculturas, tem ampla responsabilidade na promoção do consumo de distinção. Ao
alimentarem o desejo romântico de demonstrar-se autênticos, diferentes, estimulam a criação
de novos estilos que são apropriados por empresas na produção de produtos. Nesta
bricolagem e contrabricolagem, movimentos contraculturais e de subculturas acabam servindo
à renovação de estilos de vida e de consumo.
Neste caso, incentivar o dissenso pode não desafiar o consumismo, porém, mais do que isso,
pode incentivá-lo na medida em que alimenta a disputa pelo status de autenticidade.
Fontenelle (2009) descreve a ironia por trás da história da revista canadense Adbusters.
Famosa por criticar e desconstruir anúncios publicitários de grandes empresas como Nike e
McDonalds, recentemente a revista lançou seus próprios modelos “subversivos” de tênis.
Se as teorias do consumo competitivo e do hedonismo moderno estiverem certas, mesmo que
a publicidade fosse proibida, ainda assim outras instâncias do convívio social nos levariam ao
consumismo. Como o foco da Cultura Visual é a visualidade, creio que este campo pode
contribuir para crianças e jovens repensarem seus olhares e entenderem a cultura que alimenta
a força da imagem de publicidade.
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Algumas considerações

Quando penso sobre a responsabilidade do pesquisador ao interpretar a fala de outras pessoas,
é impossível não sentir certa angústia, insegurança. Tranquiliza-me a certeza de que seria
irreal a crença na possibilidade de uma interpretação imparcial das ideias e pensamentos dos
colaboradores a partir de suas falas. Lembro que essa limitação é intrínseca à vida em
sociedade e ela explica não apenas o reduzido âmbito da pesquisa acadêmica. Ao entrarmos
em contato com outras pessoas estamos sempre interpretando ativamente suas falas, ou seja,
estamos reconstruindo-as a partir de nossos repertórios. Assumo os riscos, portanto, de não ter
conseguido ser justo com as ideias e posições dos colaboradores desta pesquisa, aqueles para
os quais só tenho a agradecer. Ainda assim, com humildade e resignação, como diz Gardner
(1999, p. 118), concluo que “uma tradução parcial é melhor do que recusar-se a traduzir”.
Ao tentar traduzir tantas vozes, este texto também propõe reflexões sobre o ensino de artes
visuais e especificamente, sobre Educação da Cultura Visual. Uma primeira questão que me
chama a atenção é que nenhum professor argumentou ou defendeu a irrelevância das imagens
de publicidade para o ensino de artes visuais. Por isso, creio que tornou-se mais intrigante
compreender como eles fazem a inclusão destas imagens em suas práticas docentes. Ou, como
imaginavam que isto poderia acontecer – porque nem todos afirmaram ter tido alguma
experiência com esse tipo de imagem. A maioria relatou algum tipo de envolvimento
pedagógico com essas imagens.
Há uma variedade de usos que está relacionada ao modo como os professores se engajam na
disciplina de artes, ou seja, a partir de que matriz epistemológica compreendem o ensino de
artes. Destaco a referência modernista de alguns professores, em especial, a referência à linha
da arte como comunicação que, como sabemos, deve muito à influência da Bauhaus. Neste
sentido, incluo os professores que trabalham com os elementos da linguagem visual, às vezes
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para interpretar imagens de publicidade, outras vezes, como base para a produção de cartazes.
Neles, a preocupação profissionalizante também se fez presente, forma mais aplicada, quando
almejam reproduzir na escola a experiência de uma produtora de vídeos que produz Vts
publicitários, ou quando indicam a publicidade como um das atividades que demanda saberes
artísticos para aqueles alunos preocupados com o vestibular. Foi importante notar que estes
professores muitas vezes não consideram imprescindível a marcação de fronteiras
intransponíveis entre arte e publicidade. Baseando-se no conceito de arte como linguagem,
como comunicação, ficou evidente que eles se deslocam confortavelmente entre essas
categorias de imagens. Talvez, por esta razão, este primeiro grupo tenha expressado de forma
tão espontânea sua admiração por campanhas publicitárias premiadas. Foi também neste
grupo que a publicidade foi lembrada não apenas como mensagem com fins comerciais, mas,
por vezes, também para fins educativos.
Contudo, é importante lembrar, como sublinhei em vários momentos desta tese, que as
abordagens formalistas limitam a concepção de interpretação a regras hoje bastante
questionáveis. Reforço que a crítica não se dá sobre a análise dos significados das
características formais, estilísticas, aspecto importante da compreensão/interpretação de
imagens. Minhas ressalvas são quanto à prescrição de modelos de interpretação, a partir de
normas com a pretensão de universalidade. A opção pela noção de imagem/arte como
mensagem, como comunicação, algo que foi analisado, tem outro risco: descrever nossa
relação com as imagens de forma demasiadamente racionalista e objetiva. Quero apontar para
afetos, emoções, que nos levam a vivenciá-las não apenas como objetos inertes que
dominamos, mas, como entes portadores de vida (por vezes sobrenatural) que podem atuar
como totens, como ídolos e também como fetiches. Como sujeitos construídos socialmente,
mais do que dominar imagens, codificando e decodificando, somos nós próprios o resultado
da interação que estabelecemos com elas. De forma metafórica, é possível dizer que também
somos nós próprios “codificados” pelo olhar delas sobre nós.
Nesta análise crítica, um segundo grupo de professores expressou sua preocupação sobre a
inserção da publicidade e do consumo no processo de construção de identidade dos jovens.
Eles destacaram a importância de compreender o modo como essas imagens são produzidas
para, então, refletir criticamente sobre os interesses que guiam este tipo de produção. Isso é
importante para ajudar os jovens a não consumir imagens inadvertidamente. Revelou-se aí,
portanto, uma preocupação em levar os jovens a avaliar seus interesses, suas identidades, para
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que não corram o risco de consumir algo que “nada tem a ver com a gente” ou de
“esquecerem quem são”.
Sobre esta segunda preocupação dos professores ressalto que ao mesmo tempo que vislumbro
amplas aproximações com a proposta da Educação da Cultura Visual, também vejo a
possibilidade de alguns distanciamentos. Lembro as ressalvas de Illeris (2012) sobre a
corrente marcadamente marxista que na década de 60 do século passado propôs no país de
origem da autora preocupação com as imagens da mídia. Aquela corrente defendeu que as
crianças não se expressavam livremente porque que suas subjetividades estavam colonizadas
por imagens produzidas por companhias comerciais globais, imagens que preenchiam seu
cotidiano, mas que não eram inocentes. Conclamavam que nem a livre-expressão nem o
desenho de objetos do dia-a-dia (lições de coisas) eram práticas adequadas para enfrentar este
desafio e, por isso, propunham a interpretação crítica das imagens para municiar as crianças
com algum suporte contra a alienação do que entendiam ser seus interesses reais. Illeris
ressalta que a Educação da Cultura Visual tem vários pontos de convergência com aquela
proposta: a concepção do olhar socialmente construído, a proposição de questões críticas às
relações de poder que envolvem nossa relação com imagens e a preocupação com criação de
narrativas visuais alternativas. Contudo, Illeris alerta para o fato de que essa vertente ainda
alimentava-se na epistemologia modernista que sonhava com o estabelecimento de um mundo
não-ideológico em que supostos interesses humanos essenciais estariam plenamente
satisfeitos. A descrença no estabelecimento de um projeto para a humanidade como algo que
não envolva conflitos, apenas consenso, marca a influência do pensamento pós-moderno na
Educação da Cultura Visual.
Sobre o segundo grupo de professores colaboradores observo que paira entre alguns deles a
crença de que lhes cabe alertar e aconselhar sobre os riscos das imagens da mídia como as de
publicidade. Sem pensar em nenhum dos colaboradores especificamente, para que o debate
seja produtivo, ele não pode vir com uma resposta pronta, nem prever a existência de uma
única resposta. Desta forma, correr-se-ia o risco de concluir que o professor não apenas sabe
mais sobre os interesses dos alunos do que a mídia, mas, também, mais do que os próprios
estudantes. A escola assim como a mídia também pode ser alvo da crítica contra a imposição
cultural, afinal, é constante em sua história o sonho da massificação disciplinar moral e
emotiva de jovens e crianças. Nós educadores também precisamos de autocrítica. Apesar de
os colaboradores declararem discutir com os alunos sobre a importância da crítica à imagem
publicitária, pouco eles informaram sobre a produção de narrativas visuais alternativas. Me
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pergunto se esta reflexão é, de modo geral, uma conclusão dos professores e somente
transmitidas aos alunos na forma de conselhos. Especialmente em se tratando da disciplina de
artes, considero que participando de maneira passiva, ouvindo conselhos dos professores, os
alunos perdem a oportunidade de vivenciar este debate por meio de processos pedagógicos, de
criações visuais que contribuem para um aprendizado efetivo.
Mas, como imaginar narrativas alternativas às publicitárias? Para pensar sobre isso acredito
ser importante revisar alguns valores. Complementando a análise de Illeris, observo que a
proposta de uma postura crítica em relação à mídia, que difundiu-se nos anos 60 do século
passado, principalmente através da repercussão da contracultura, trazia não só repertórios
marxistas, mas, também, referenciais tipicamente românticos que, segundo Löwy (2008) são a
origem dos ideais revolucionários marxistas. Refiro-me especialmente à crença em uma
autenticidade original do sujeito. Observo isso na postura de alguns professores ao alertar os
alunos

para

não

consumir

inadvertidamente,

mas,

apenas

aquilo

que

expresse

verdadeiramente quem eles são. Pergunto-me, então: será possível pensar que na
contemporaneidade nossa relação com o consumo pode vir a ser explicada pela autoexpressão de uma autenticidade original?
Baseando-se no referencial foucaultiano, no qual também igualmente me fundamento, Rocha
(2005, p. 116) argumenta que “ser um sujeito é ser capaz de empregar as ‘tecnologias do eu’
que determinada sociedade oferece aos seus membros – é ser capaz de se perceber, se
reconhecer e se inventar com base nessa gramática”. O consumo, diz ela, seria uma das
principais tecnologias em nossa sociedade. Mas ela ressalta a importância da palavra
invenção:
A palavra-chave aqui é inventar – que deve ser lida como o avesso de
expressar. Dessa perspectiva, não se trata de “conhecer a si mesmo” nem
tampouco de “exprimir” a si mesmo por meio do discurso, pois tanto a idéia
de auto-expressão como a de autoconhecimento pressupõem um sujeito
autônomo, dotado de uma essência, anterior e exterior aos discursos. Para
Foucault, ao contrário, a própria gramática da auto-expressão é uma
estrutura do discurso, que constitui ao mesmo tempo o sujeito que fala e sua
experiência de si.

Discuti, anteriormente, o desejo do homem moderno de construir a si a partir de si mesmo.
Susan Buck-Morss (2012, p. 159-160), como vimos, avalia a parcela de narcisismo neste
desejo de posse total de si. Salientei que este é um desejo impossível, pois, não nos criamos
simplesmente a partir de nós mesmos, não há como prescindir às influências externas. Esta
separação do meio social, essa autonomia, é uma ilusão. Esta é uma das conclusões
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desenvolvidas a partir de uma concepção sócio-histórica do sujeito, como faz o pósestruturalismo.
É evidente que esta retórica da auto-expressão está amplamente presente no ensino de artes e
igualmente na retórica da publicidade. Lembro da conclusão de Colin Campbell (p. 115) de
que o consumismo moderno tem como principal matriz cultural o romantismo, fonte que,
como sabemos, ainda alimenta o ensino de arte. É claro que o romantismo não é um
movimento homogêneo e isso significa que a partir dele é possível trilhar caminhos distintos.
Mas, proponho uma avaliação sobre a distância entre os discursos que surgem nos dois
âmbitos.
Campbell propõe duas maneiras do romantismo auxiliar o consumismo. A primeira é a
legitimação inédita na história da humanidade de um hedonismo autônomo imaginativo. O
autor explica que embora o consumo envolva frustrações, ele não impede o prazer, já que a
busca não seria pelo produto em si e o que excita o hedonista é o devaneio, sua capacidade de
imaginação. Ele define o novo hedonista moderno com o “artista da imaginação, alguém que
tira imagens da memória ou das circunstâncias existentes e as redistribui ou as aperfeiçoa de
outra maneira em sua mente de tal modo que elas se tornam distintamente agradáveis” (p.
115). Essas seriam as características do hedonismo do consumidor moderno. Por isso
pergunto-me: em que medida o consumidor não acaba por “transcender” a matéria do objeto
consumido, tirando prazer do devaneio, da fantasia? Não é isso que Rocha aponta ao afirmar
que a publicidade e o consumo são em grande medida “magia”? Seria acurado criticar o
desejo de consumo dos alunos como algo que suscita materialismo, como avaliou um dos
colaboradores da pesquisa? E se for justamente a imaginação devaneante o fundamento do
consumo em vez do desejo de acumular objetos? Neste sentido, torna-se-ia irrelevante a
avaliação de que o perigo da imagem é acharmos que ela não é uma imagem, que é a própria
realidade, como aponta Wolff (2005). O que está sendo analisado é o desejo explícito de ir
para um universo que está para além da realidade. Cada grupo tem suas características. Mas
vale a pena refletir sobre esta questão sob o risco de incentivarmos mais o discurso no qual se
pauta a publicidade do que criar narrativas alternativas a ele.
A segunda contribuição do romantismo ao consumismo, de acordo com Campbell, é através
do valor que se dá à participação em grupos unidos no dissenso ao mainstream, contra aquilo
que é consensual. Neste sentido, lembro da ressalva de Heath e Potter de que, em geral, com
estes critérios, quando se critica o consumo não se está necessariamente reprovando o
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consumo, pode ser apenas uma depreciação da cultura de massa, do consumo massificado, do
consumo de produtos produzidos para uma massa conformada com imposições alheias. Pode
sobreviver ileso a esta crítica todo consumo no qual prevaleça a associação simbólica com a
noção de autenticidade, o que no âmbito da produção frequentemente se associa a produtos
artesanais, feitos a mão, ou industrializados em pequena escala e que, por esta razão, no
âmbito da recepção possam servir ao desejo de distinção em relação ao massificado. Para
aqueles indivíduos de pendor romântico, esta forma de consumo pode servir como uma
expressão de sua identidade originalmente autêntica e, portanto, rebelde, contra ao
“mainstream homogeneizador”.
Não apenas Campbell, mas vários outros autores (LIPOVETSKY, 2007; HEATH e POTTER,
2004; FONTENELLE, 2009) salientam como este valor cultural foi e é extremamente bem
vindo ao comércio na medida em que auxilia na renovação de modas. Isto se dá através da
pesquisa53 constante sobre grupos de indivíduos considerados inovadores, sobre o que estão
produzindo e que poderá tornar-se tendência na medida em que as demais parcelas da
população também quiserem adotá-la. Neste sentido, defender o valor da expressão de
autenticidade pode ser mais um incentivo ao consumo de produtos considerados
“inovadores”, porque pode forçar os sujeitos a tentar incessantemente demonstrar o quanto
são eles próprios autênticos e não se adequam a tradições.
É neste sentido que Rocha (2005) defende que as análises de que nossa sociedade são
pautadas pela homogeneização e pela conformação, como indica Debord, são limitadas.
“Contrariamente ao que diziam os teóricos até os anos 1970, o problema da sociedade de
consumo e da cultura de massa não é induzir ao conformismo, porque mesmo o
inconformismo pode ser vendido” (p. 118). Por isso, argumenta que é preciso
compreendermos melhor como o consumo se insere como uma “tecnologia do eu” na
modernidade. Explica que o “efeito do consumo não é o de nos afastar de um “eu autêntico”
ou essencial – que, de um ponto de vista filosófico, não passa de ficção –, mas de substituir o
papel das instituições que, em uma sociedade tradicional, determinam o lugar do sujeito e
respondem por sua identidade” (p. 120-121). A crise da identidade atualmente não se dá, a seu
ver por, por ela ser inautêntica ou falsa, mas porque estaria “livre” do “apoio da tradição e

53

O marketing tem um profissional especializado nisto, é o chamado Cool Hunter (expressão que ao pé da letra
significaria o caçador do bacana, do legal, mas no Brasil traduz-se com frequência para “caçador de
tendências”).
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sem as imposições da coletividade” (p. 121). Como os sujeitos não podem criar uma
identidade a partir de si mesmos, apoiam-se nas instituições culturais que a sociedade
disponibiliza. A publicidade e o consumo surgem como uma das instituições que prometem
auxiliar o indivíduo no dilema da identidade.
Ao qualificar os sujeitos modernos como “livres”, Rocha não está afirmando que somos
autônomos. Ele está tentando destacar o quando este sujeito tem a responsabilidade e corre o
risco de decisões que antes foram predeterminadas pela tradição e que marcavam amplamente
o tempo de vida dos sujeitos.
Essas escolhas já não possuem um caráter rígido ou de vinculação
institucional, pois cada uma delas recai exclusivamente sobre o sujeito,
sendo sua responsabilidade. Os sujeitos modulados não podem dividir essa
responsabilidade com o universo institucional, tampouco coletivamente. É
neste sentido que o homem modulado também é "automodulante", pois se os
sujeitos possuem tantas possibilidades de escolha e são "livres" para decidilas conforme suas vontades, eles também são única e exclusivamente
responsáveis por elas, dito de outra forma, se existem tantas escolhas a ser
perseguidas, o sujeito tem a obrigação de realizar a pretendida. Daí a
consolidação de um aspecto menos atraente da "modulação", que envolve a
formação de riscos e incertezas inerentes a toda escolha. (SILVA, 2006a, p.
89)

A estrutura da sociedade de controle na qual vivemos precisa de sujeitos flexíveis e por isso
ao invés de moldar, modula formas de ser. Não se quer a solução da crise de identidade (isso
seria possível?), a identidade nunca está plenamente resolvida, há sempre margem para novos
conflitos, novas revisões, mudanças de estilo e novas fantasias. A publicidade e o consumo
estarão sempre aí para nos oferecer soluções (desde que provisórias) à ilusão de plenitude.
Mais do que impor uma maneira de ser, o que a modernidade quer é “garantir que toda e
qualquer maneira de ser encontrará sua expressão em mercadorias e bens de consumo”
(ROCHA, 2005, p. 117). O problema é que se nossa liberdade é mediada pelo consumo, isso
significa que toda diferença permitida deverá ser da ordem do “estilo de vida”, assim como os
profissionais do marketing compreendem esta expressão.
Michael Lowe (2008), pensador marxista e defensor de que a principal fonte revolucionária
da modernidade é o romantismo, lamenta a conclusão de Boltanski e Chiapello de que grande
parte dos românticos ativos nas revoltas de 68 “pelo novo espírito do capitalismo, pelo seu
novo estilo de direção, fundado sobre os princípios de flexibilidade e liberdade, que propõe
uma maior autonomia no trabalho, mais criatividade, menos disciplina, e menos
autoritarismo” tenham rompido com o anti-capitalismo e nas décadas seguintes não apenas
aderido a ele, mas, se engajado no seu desenvolvimento. Se tivermos, de fato, interesse de
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produzir narrativas alternativas às publicitárias, precisamos revisitar nossos repertórios
românticos cientes de que não necessariamente eles se opõem ao capital e ao comércio como
muitas vezes supomos. O capitalismo, como diz Lyotard (2011), é uma de nossas
metanarrativas. Se tivermos de fato o interesse de revisá-lo ou revisar nossa relação com ele,
será preciso refletir também sobre os repertórios a partir do qual imaginamos alternativas a
ele.
Em um projeto de trabalho dedicado a estes temas, consumo/publicidade/identidade, caberia,
portanto, refletir com os alunos sobre o processo histórico que reforçou a inter-relação entre
estes temas e os valores que o alimentam. Neste caso, ao refletirem sobre estes conflitos e
contradições da publicidade e de nossa relação crítica com ela, os alunos poderiam promover
debates muito ricos. Talvez fosse o caso de lembrar que narrativas alternativas não precisam
ser narrativas totalmente opostas. Se toda relação social tem conflitos e antagonismos internos
e também compromissos mútuos, consensos, cumplicidades, os alunos tem o direito de
transitar por estas posições.
Considero importante lembrar que não existe uma posição crítica única em relação à
publicidade, nem ser crítico necessariamente significa opor-se a tudo que ela representa. É a
essa conclusão que chego baseado no trabalho de Marcus Verhagan (2004) sobre as
avaliações críticas do cartaz publicitário no momento em que ele surgiu e ascendeu na Paris
do fim do século XIX. Naquela época eram os intelectuais de direita que a acusavam de ser
uma “arte degenerada”. Os argumentos iam desde a já conhecida crítica à “permissividade
sexual” que corromperia as “impressionáveis” crianças e mulheres, até avaliações menos
evidentes hoje como prometer felicidade e prazer a todos ou, como o carnaval, perigosamente
“o grande desatador do oprimido” que “serviria às causas revolucionárias” (p. 140). Verhagan
(2004) afirma que a direita imaginava “o cartaz e as novas tendências de entretenimento
acabariam, primeiro, abalando a influência cultural e, depois, a autoridade social e política das
classes privilegiadas, levando ao colapso completo da moralidade pública e, possivelmente, à
revolução” (p. 150). O cartaz publicitário seria a arte de uma sociedade em que a riqueza era
instável e nenhum valor duradouro. Dizia-se que “a publicidade dispensava o bom gosto. Ela
era como o governo democrático (...), tinha que se dirigir tanto aos trabalhadores quanto à
classe média. Não era possível considerar o cartaz como uma arte maior” (p. 133). Espero não
precisar ressaltar o quanto me oponho a este desejo de estabilidade das desigualdades entre as
classes e a esta depreciação à democracia. Quero apenas destacar como as opiniões podem
mudar ao longo do tempo. Intrigantemente, naquela época, os pensadores de esquerda eram
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justamente os que celebravam o cartaz como uma “arte” visível a todos, com vitalidade que
zombava da solenidade burguesa.
Lembro da avaliação de Deleuze de que, enquanto Foucault admirava-se da existência da
resistência, apesar da força dos poderes, ele admirava-se de que apesar de tantas subversões,
vazamentos, ainda se conseguia tapar os vazamentos. Só posso pensar a publicidade em meio
a este jogo. No sentido que lhes deu Michael de Certeau de que não é possível construir
estratégia sem pensar as táticas que as subvertem e tentam fugir, mesmo que sutilmente, ao
seu controle; nem é possível conceber táticas, sem pensar as estratégias que tentam impedi-las
ou aproveitar-se delas. A publicidade existe e faz-se no cotidiano marcado por estratégias de
uns e por táticas de outros, ela se faz e se atualiza nestas relações. A publicidade muda e a
forma como grupos distintos se aliam e se distanciam dela depende do que consideram que ela
representa. Isso varia de tempos em tempos, de grupo a grupo, e depende dos jogos que estão
sendo disputados.
Este trabalho não chegou ao fim. Esta linha de pesquisa permanece junto com as muitas
dúvidas que ela revela. Os próximos passos serão voltar a encontrar os professores e
selecionar, com eles, campanhas específicas para analisar como elas os provocam como
professores de artes visuais. Será importante trabalhar com campanhas específicas para irmos
além de uma concepção genérica do que vem a ser o poder da imagem de publicidade ou os
valores que ela busca difundir. Apesar das constâncias existirem no discurso publicitário e ser
importante pensar sobre elas, cabe considerar, também, que os aspectos inusitados de uma
peça podem detonar um debate.
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