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Forjada no cruzamento de interesses e patrimônios discipli-
nares múltiplos, o campo de estudo da cultura visual tem re-
velado o quão complexa é a visualidade no contexto da cultura 
contemporânea, abrindo caminho a abordagens informadas 
por distintas perspectivas e quadros teórico-metodológicos. 
É a partir dessa constatação ― e constelação ― que organi-
zamos esse segundo dossiê Cultura Visual, seis anos depois 
da publicação do primeiro dossiê, cuja edição encontra-se 
esgotada. Para tanto, reunimos pesquisadores e artistas de 
diferentes formações e vínculos institucionais, do Brasil, de 
Portugal, do Uruguai e da Noruega, que nas páginas que se 
seguem apresentam modos particulares de pensar a imagem e 
seus diferentes usos e funções.

O antropólogo português Ricardo Campos, em seu artigo, 
desenvolve uma reflexão em torno da relação possível entre 
a Antropologia e o campo interdisciplinar da Cultura Visual. 
Estas são áreas que, segundo o autor, se tocam, mas necessi-
tam criar pontes mais profícuas que vão além do mero uso 
da imagem enquanto tecnologia de investigação. Se, por um 
lado, a presença da esfera visual faz parte da história da An-
tropologia, também parece evidente que esta relação entre a 
imagem e a disciplina antropológica assenta, sobretudo, na 
aplicação das metodologias visuais no trabalho de campo e na 
produção de documentos visuais (filmes etnográficos, foto-
-ensaios etc.). A corrente dominante da antropologia visual 
é, ainda hoje, a do filme etnográfico, como assinalaram Ruby 
(2005), Campos (2010), entre outros. O filme/vídeo etnográfi-
co de natureza documental é genericamente entendido como 
o processo e o produto natural de uma investigação em an-
tropologia visual. A fotografia, quando utilizada e apesar das 
mais recentes propostas de natureza reflexiva e colaborativa 
professadas por alguns autores de referência (PINK, 2006; 

RICARDO CAMPOS
RAIMUNDO MARTINS
ROSANA hORIO MONTEIRO 

     Apresentação
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RUBY, 2005), incorre também na produção de imagens com 
uma componente essencialmente documental e naturalista 
As tecnologias de imagem têm sido, assim, excessivamen-
te instrumentalizadas enquanto auxiliares de produção de 
dados analíticos, impedindo um maior questionamento em 
torno dos sistemas visuais humanos. E é, precisamente, ao es-
tudo dos sistemas visuais que uma antropologia visual reno-
vada deve ambicionar (MORPHY e BANKS, 1997). Este novo 
propósito sugere, de acordo com o autor do artigo uma maior 
aproximação à área de investigação da Cultura Visual. No seu 
texto, Ricardo Campos sugere que a Antropologia, com a sua 
prática metodológica privilegiada – a etnografia -, pode con-
tribuir decisivamente para adensar a trama em torno dos de-
bates sobre a visualidade humana, sobre a produção, partilha 
e consumo de bens visuais. 

James Dickinson, sociólogo norte-americano que vem es-
tudando a cultura visual urbana há alguns anos, traz-nos uma 
investigação sobre a cidade de Filadélfia que tem sido um dos 
seus objetos prediletos de análise (DICKINSON, 2011). Em seu 
artigo, com forte componente visual, encontramos uma deam-
bulação em torno de diversas produções de natureza pictórica 
que podemos encontrar alojadas no espaço público urbano de 
Filadélfia. Argumenta o autor que este é um espaço público 
com uma imensa profusão de registros e de mensagens visuais 
que ora se encontram em desalinho, ora entram em tensão ou 
convergência. Estas são produções que vão do grafite de índole 
ilegal, ao muralismo legitimado e patrocinado por entidades 
públicas, bem como aos processos oficiais de censura e contro-
le das mensagens ilícitas. Se em todas estas expressões há evi-
dente vontade de estabelecer o espaço público como campo de 
comunicação, também é verdade que estas são produzidas por 
agentes distintos, com funções e propósitos diferentes. Deste 
modo, este ensaio é extremamente relevante ao situar a discus-
são nas questões de poder sempre presentes no uso da cidade, 
nomeadamente nas tensões e estratégias de ordem política 
que se manifestam por trás do uso do campo de visibilidade, 
tal como é abordado por Brighenti (2007). Acrescenta-se a esta 
contribuição a riqueza imagética trazida pelas fotos do autor 
que nos transportam para a complexidade de usos conferidos 
ao edificado urbano de Filadélfia, com manifestações estéticas 
cuja variedade não nos deixa de surpreender.

O artigo da antropóloga Sónia Vespeira de Almeida, que 
desenvolve um trabalho muito interessante na área da Antro-
pologia da Arte, procura centrar-se nas relações que a produ-
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ção artística estabelece com determinadas dimensões de na-
tureza ideológica, que, neste caso, focam a fabricação de uma 
ideia de nação. Partindo de uma etnografia do campo artístico 
português contemporâneo, a autora interroga a sua rede de in-
tencionalidades no que concerne à problematização da iden-
tidade nacional como matéria de expressividade visual. A na-
ção é vista, pelos artistas entrevistados, como algo incerto, que 
gera várias interpelações e desconfortos, uma matéria semân-
tica e ideologicamente rica para a expressão e interrogação es-
tética. Em torno da nação são invocados episódios e balizas 
históricas, marcos identitários e simbólicos, que refletem uma 
composição fragmentada e dinâmica. Do fascismo ao colonia-
lismo, da Guerra Colonial aos movimentos de independência, 
passando pela globalização e periferização da nação portugue-
sa, várias são as questões levantadas por artistas como Joana 
Vasconcelos, Carlos Noronha Feio, João Pedro Vale, Ângela 
Ferreira, Pedro Barateiro, Vasco Araújo ou Manuel Botelho.

A pesquisadora norueguesa Helene Illeris, ao analisar al-
guns dos principais livros-texto utilizados no ensino de arte na 
Escandinávia no decorrer do século XX, constata que discursos 
considerados centrais na construção da educação das artes vi-
suais pouco têm a ver com uma educação da visão. Colocando 
em perspectiva contingências culturais, sociais e históricas que 
caracterizam as abordagens da cultura visual, seu relato situa 
e desconstrói estratégias visuais dominantes da modernidade 
Ocidental que foram e, de certa forma ainda o são, privilegia-
das nos discursos curriculares da arte/educação. Tais preceitos 
ainda vigentes nas práticas de ensino de arte nos dias de hoje, 
na Escandinávia, guardam semelhanças com as práticas que vi-
venciamos em outros países, inclusive, no Brasil. 

Transformada em paradigma do ensino de arte, a prática 
institucionalizada do desenho acurado de observação de obje-
tos do cotidiano fundamentou-se no princípio de que exercí-
cios de desenhar e ver, ver e refletir, refletir e pensar” contribuí-
am para a compreensão sobre como seres humanos constroem 
conhecimento objetivo acerca do mundo. A autora enfatiza a 
mudança do ensino de desenho como oportunidade para que 
os alunos aprendessem a espelhar o mundo numa atitude ob-
jetiva e reflexiva (HOICK, 1913), em direção à reivindicação da 
importância de estimular a expressão de sentimentos subjeti-
vos na formação de cidadãos flexíveis capazes de se ajustar às 
constantes mudanças do cotidiano (LOWENFELD, 1947).

Mas, segundo Illeris, a iniciativa que gera a mudança de 
ênfase das “aesthetics subjects” para as “soft human qualities” 
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é provocada pelas publicações de Romilson and Nordstrom 
(1970), arte-educadores socialistas. Para eles, seria necessário 
adotar estratégias para ajudar os alunos a desenvolver uma vi-
são crítica, discutir e analisar imagens violentas de comerciais 
produzidos por companhias globais das sociedades capitalistas, 
e a compreender como imagens produzidas em massa podem 
influenciá-los e colonizar seus sentimentos e subjetividades. 

Illeris articula o conceito de diferença como componen-
te constituinte das estratégias da visão (redescrições experi-
mentalistas”) com o objetivo de desconstruir categorias tra-
dicionais. Introduz no campo da educação das artes visuais o 
conceito de evento visual, demonstrando que sujeitos, objetos 
e representações visuais podem ser redescritos a partir de di-
ferentes posições, contribuindo para a compreensão de pro-
cessos relacionais complexos e recíprocos.

Miranda e Moyano, apoiados na definição de Agamben 
(2011) sobre a obscuridade da contemporaneidade”, discutem 
maneiras de estabelecer uma crítica da arte contemporânea 
ou das práticas de produção criativa a partir de propostas 
educativas que justitifiquem e, sobretudo, signifiquem um 
ato de contemporaneidade.

Este ato tem como foco o modo como os repertórios da 
cultura visual – imagens de arte, informação, publicidade, 
ficção –, são mediados por aparatos tecnológicos, facilitando 
sua penetração cotidiana nos múltiplos espaços sociais, cultu-
rais, econômicos e políticos que nos constituem como sujeitos. 
Espectadores dessa hiperprodução visual contemporânea, 
complexa e problemática, testemunhamos a consolidação da 
perda da aura da obra de arte, convivemos com uma condição 
ambígua em relação ao valor das imagens, e oscilamos entre a 
“obscuridade da contemporaneidade” e a expectativa de possi-
bilidades de compreensão desse cenário.

Utilizando os conceitos de “radicante” (BOURRIAUD, 2010), 
e “rizoma”, (DELEUZE e GUATTARI, 2008), Miranda e Moyano 
apontam para a necessidade de criar novos vínculos entre su-
jeitos e educação através de projetos que se orientem por uma 
visão ética e que proponham uma abrangência social que inclua 
significados, sensibilidade e estética. Situam o urbano como es-
paço de intervenção e produção visual, sítio onde se entrecru-
zam elementos da comunicação comercial, corporativa, políti-
ca, econômica e estética, e propõem a restituição desse espaço 
para construção de relacionamentos sociais “narrados em novos 
roteiros e sequenciados em mesclas inéditas de novos sentidos” 
a serem trabalhados a partir da perspectiva da cultura visual.
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Dessa maneira, imagens de arte, ficção, informação e pu-
blicdade podem ser transformadas em matéria e/ou recursos 
para criar narrativas alternativas sobre temas, contextos e 
condições que afetam a vida das pessoas, articulando outros 
sentidos e significados nas suas relações com o mundo.

Traçando uma trajetória síntese dos conceitos e relações 
entre “cultura folk” e “alta cultura”, Martins e Sérvio expõem e 
discutem a fragilização de matrizes culturais e institucionais 
tradicionalmente conhecidas – família, escola, trabalho, esta-
do, igreja etc. –, caracterizando o modo como as práticas cul-
turais da pós-modernidade configuram esta nova arquitetura 
de relações. Explicitam o modo como intelectuais de várias 
correntes distinguem ideais culturais gerando desprezo pelas 
manifestações da “cultura de massa”.

Situando a alta-cultura como conceito chave em torno do 
qual orbitam as ideias de “cultura de massa” e “cultura folk”, 
os autores identificam questões ideológicas e formas de po-
der que, atravessadas por interesses capitalistas, operam di-
ferentes matrizes culturais marcadas por desigualdades de 
poder simbólico e econômico nas sociedades contemporâne-
as. Chamam atenção para o modo como critérios tradicionais 
impõem legitimidade de valor estético e se definem como su-
periores e universais, embora se restrinjam a uma dimensão 
bastante específica das atividades humanas – as denominadas 
belas artes. Alertam para a necessidade de uma compreensão 
crítica sobre a relação entre a “massa”, os produtos simbólicos 
dos meios de comunicação e o “popular urbano”, como alter-
nativa para fugir da armadilha de conceituá-los como infantis, 
inocentes, ou apenas vulneráveis à alienação e à manipulação.

Ao rechaçar as distinções entre cultura superior e infe-
rior, a educação da cultura visual, assim como os estudos 
culturais, nega privilégio ao estudo de imagens e artefatos vi-
suais legitimados pela elite, abrindo-se para o estudo e análi-
se de objetos, práticas e aspectos do cotidiano, propondo-se 
a repensar as matrizes culturais das quais retiram sua força 
de produção, circulação e recepção. Discutem e escrutinam 
o contexto cultural que lhes dá vida, oportunizando o estudo 
do uso social, afetivo, político e ideológico dessas imagens e 
artefatos visuais e, em consequência, das práticas culturais e 
educativas que deles emergem. 

O antropólogo Etienne Samain, em seu ensaio, reflete so-
bre algumas dimensões profundas que fazem da fotografia um 
evento e uma revelação, mas também um lugar de memórias, 
um arquivo vivo do tempo. E seu artigo, Samain interroga as 
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imagens e lhes pergunta, enquanto “arqueólogo e visionário”, 
como o autor se apresenta, o que significa pensar com elas a 
história humana e imaginar com elas nosso próprio futuro.

Em tom memorialista, Samain recupera sua própria expe-
riência com a imagem, sobretudo a fotográfica, e, em diálogo 
com autores como Didi-Huberman e Deleuze, entre outros, 
convida o leitor a compreender a imagem como o lugar de um 
processo vivo, como algo pensante. Para o autor, é necessário 
interrogar nossa maneira de olhar, questionar nossos próprios 
atos de olhar, nossos próprios olhos, tarefa que a artista para-
ense Keyla Sobral assume na série “Meu álbum de fotografias”, 
cujas imagens encerram nosso dossiê.

Segundo Orlando Maneschy, na apresentação do ensaio 
visual, em “Meu álbum de fotografias” Keyla Sobral explora 
aquilo que afeta o sujeito no pretenso pacto com a imagem, 
mesmo que desprovido das tais fotografias e justamente por 
essa ausência. A artista nos convida a um deslocamento em 
direção ao mais íntimo da experiência propiciada pelas ima-
gens, apropriando-se do arcabouço fotográfico para manifes-
tar-se frente à ação do tempo sobre as relações e o sentido das 
imagens em sua própria existência.
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RIcARDo cAmpoS

Resumo

Com este artigo procuramos desencadear uma reflexão em 
torno da relação possível entre a Antropologia e o campo 
interdisciplinar da Cultura Visual. Se é verdade que, apesar de 
residual, a presença da esfera visual faz parte, desde sempre, 
da história da Antropologia, também parece evidente que esta 
relação entre a imagem e a disciplina antropológica assenta, 
sobretudo, no uso das metodologias visuais em trabalho 
de terreno e na produção de documentos visuais (filmes 
etnográficos, fotoensaios, etc.). Ora o campo da Cultura 
Visual, forjado no cruzamento de interesses e patrimónios 
disciplinares múltiplos, sugere que a dimensão visual na 
cultura humana é altamente complexa, abrindo caminho a 
abordagens informadas por distintas perspectivas e quadros 
teórico-metodológicos. Neste contexto, entendemos que a 
Antropologia, com a sua prática metodológica privilegiada – a 
etnografia -, poderá contribuir para adensar a trama em torno 
dos debates sobre a visualidade humana, sobre a produção, 
partilha e consumo de bens visuais. 
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Visual Culture and the 
anthropological insight
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Abstract 

With this paper we intend to reflect on the possibilities 
of a closer relationship between the discipline of 
Anthropology and the interdisciplinary field of Visual 
Culture. If it is true that, although residual, the presence of 
the visual sphere has always been a crucial feature in 
the history of anthropology, it also seems clear that the 
connection between image and this scientific discipline 
has been essentially constructed on the basis of a practical 
use of the visual technologies (photography, cinema, 
video). Thus the importance granted to the visual 
methodologies in fieldwork and the consequent production 
of visual documents (ethnographic films, photoessays, 
etc.). Currently the field of Visual Culture, forged at 
the crossroads of multiple disciplinary interests 
and assets, suggests that the visual dimension in 
human culture is highly complex, making way to new 
approaches informed by different perspectives and theoretical 
and methodological frameworks. In this context, we 
believe that anthropology, with its prime methodological 
practice - ethnography – has something to say. It 
can contribute to thicken the debates around human  
visuality, regarding essentially the social processes of visual  
production, sharing and consumption. 
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Introdução

Neste artigo proponho contribuir para um debate que, embo-
ra não sendo inaugural, parece algo arredado das discussões 
públicas situadas no campo disciplinar da Antropologia e, 
também, da Cultura Visual – ou seja, a relação possível entre 
a Antropologia (as suas ferramentas epistemológicas e teóri-
cas) e o campo de estudo da Cultura Visual. Desde logo, iden-
tifica-se aqui uma disparidade evidente que remete para a his-
tória e o património de ambos os campos de conhecimento. 
A antropologia, com uma longa tradição centenária, assenta 
numa série de pressupostos epistemológicos consolidados ao 
longo do tempo, enquanto a cultura visual, é um campo de 
investigação recente, tendencialmente multidisciplinar e em 
busca de uma identidade académica sólida. Tal clivagem não 
nos deve atemorizar ou julgar por inconsequente qualquer 
espécie de comunicação e intercâmbio entre ambas. Antes 
pelo contrário. Sugiro que ambas têm muito a ganhar com 
um estreitar dos laços. A antropologia, por um lado, porque 
desde a crise da representação etnográfica despoletada na dé-
cada de 80, vagueia em busca de caminhos alternativos que 
expressem novas formas de investigar e comunicar em ciên-
cia. A subdisciplina da antropologia visual tem, aqui, especial 
relevância, na medida em que sempre procurou linguagens 
inovadoras, buscando criar as condições para uma proximi-
dade entre os domínios da estética e da epistemologia em 
ciências sociais. Já em anteriores ocasiões (CAMPOS, 2008, 
2010), procurei defender os mútuos benefícios deste convívio 
e, na minha prática de investigação, tenho estado particular-
mente atento às possíveis correspondências entre a Cultura 
Visual e algumas correntes da Antropologia Visual1. Tenho, 
por isso, insistido na ideia de que, para se fazer antropologia 
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visual na actualidade, é impossível não reflectir sobre uma 
das questões fundadoras da Cultura Visual enquanto progra-
ma de investigação: a natureza construída do olhar e das for-
mas de expressão e comunicação visual. 

Para quem se situa no domínio da arte e da estética, os be-
nefícios do olhar antropológico são imensos. Estas vantagens 
estão, desde logo, evidentes na própria consagração do termo 
cultura visual. A institucionalização deste conceito marca, 
como afirma Pinney (2006), uma viragem da história de arte 
em direcção à antropologia. Esta vertente está, desde logo, 
evidente na presença do termo cultura neste binómio, que é, 
como sabemos, o conceito estruturante do empreendimento 
epistemológico da Antropologia. Esta marca antropológica 
está, então, presente na maior ênfase colocada no exame dos 
processos sociais, em detrimento de uma análise focada nos 
artefactos visuais (PINNEY, 2006). Isto implica perspectivar a 
imagem e a visão a partir das sociedades humanas, detalhan-
do os quadros sociais, culturais e históricos que sustentam as 
produções imagéticas mas, igualmente, a “ética, política, esté-
tica e epistemologia, do ver e do ser visto” (MITCHELL, 2002, 
p.87). Como tal, torna-se fundamental pensar as pontes e mo-
vimentos recíprocos entre estes dois horizontes disciplinares. 

O que entendemos por Cultura Visual?

Para começar devemos colocar, de imediato a seguinte ques-
tão: o que é, afinal, a Cultura Visual? Pergunta disparatada 
dirão alguns. Todavia, num contexto em que os debates em 
torno da identidade e do caminho a trilhar por esta área de 
estudo estão, ainda, especialmente vivos, julgo que convém 
assinalar as diversas formas de conceber esta noção e, es-
pecialmente, como esta poderá ser abordada na perspecti-
va das ciências sociais (particularmente da Antropologia e 
Sociologia). Para mais, parece não existir consenso relativa-
mente ao significado e conteúdo do termo, na medida em 
que este ora aponta para uma área disciplinar ou temática, 
ora é operacionalizado enquanto conceito, ora endereça para 
um modo de adjectivação de uma particular condição civi-
lizacional (WALKER e CHAPLIN, 1997; MITCHELL, 2002). 
Esta indefinição gera, inclusive, alguma confusão na medida 
em que as variadas acepções se sobrepõem e, por vezes, tor-
nam complicada a tarefa de destrinçar os limites semânti-
cos desta noção. Em meu entender as diferentes concepções 
apontam para uma tríade que passarei a descrever. 
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Uma primeira definição está associada à identificação de 
um horizonte de investigação com fronteiras relativamente 
elásticas. Por cultura visual, muitos entendem uma área de in-
vestigação relativamente recente, forjada a partir de múltiplos 
contributos disciplinares e agendas académicas. Assim, mais 
que uma disciplina institucionalizada, esta parece ser uma 
grande área de estudo de tendência transdisciplinar, acolhen-
do investigadores provenientes de ramos científicos, artísti-
cos e humanísticos que buscam, grosso modo, algo comum: 
entender a imagem, o olhar e a visualidade enquanto cons-
truções humanas, social e historicamente situadas (WALKER 
e CHAPLIN, 1997). Daí que esta área abarque artistas, mas 
igualmente pesquisadores de história de arte, de arquitectura, 
de cinema e fotografia, de psicologia, de sociologia e antropo-
logia, etc. Nalguns contextos esta área de investigação é deno-
minada de Estudos Visuais o que se revela, em meu entender, 
mais correcto e semanticamente próximo do verdadeiro sen-
tido epistemológico daquilo que é visado. Os estudos visuais, 
à semelhança dos estudos culturais, onde normalmente são 
incorporados, correspondem a um conjunto de abordagens 
multi e interdisciplinares que, em comum, possuem unica-
mente o seu objecto: a imagem, a visão e a visualidade. Ape-
sar de não existir consenso relativamente a esta matéria, cuja 
polémica é acentuada pela diversidade de filiações científico-
-académicas dos investigadores e pela ausência de fronteiras 
institucionais, Mitchell (2002) opta por definir sucintamente 
estudos visuais como a área de estudo da cultura visual. Poster 
(2002), por seu lado, opta por circunscrever estudos visuais a 
uma disciplina dedicada ao estudo dos media. Walker e Cha-
plin, resumem esta questão nos seguintes termos, assim clari-
ficando o alvo deste campo de estudo: 

aqueles que estudam a cultura visual não estão primordial-
mente preocupados com como as pessoas vêem o mundo, mas 
como as pessoas vêem imagens fixas e em movimento e uma 
série de artefactos que foram criados, em parte ou na íntegra, 
para serem olhados (WALKER e CHAPLIN, 1994, p. 22)

Numa segunda versão, a noção de Cultura Visual remete 
para um horizonte particular da produção cultural humana, 
nomeadamente para o universo composto por linguagens e 
bens de natureza visual. Deste modo, a cultura visual de uma 
comunidade ou povo, seria constituída não apenas pelas suas 
criações pictóricas e gráficas mas, igualmente, pelas gramá-
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ticas visuais e suas formas de comunicação, bem como, pelas 
relações sociais, culturais e simbólicas que se estabelecem no 
âmbito da fabricação e partilha dos bens visuais. Os mesmos 
Walker e Chaplin (1994, p. 1-2) definem, então, cultura visual 
como o conjunto de “artefactos materiais, edifícios e imagens, 
mais os media artísticos e performances, produzidos pelo tra-
balho ou imaginação humana, servindo fins estéticos, simbó-
licos, ritualísticos ou político-ideológicos e/ou funções práti-
cas, e que invocam o sentido da visão de forma significativa”. 

Por último, a Cultura Visual é, recorrentemente, utiliza-
da como epíteto para adjectivar a nossa condição contempo-
rânea, tida por muitos como profundamente imersa no reino 
da imagem. Logo a nossa cultura ocidental, industrializada, 
fortemente globalizada e consumista, marcada por um con-
vívio próximo com os media audiovisuais e com a tecnologia, 
poderia ser descrita como uma cultura visual. Como justifica-
ção para este estado de coisas, muitos autores apontam o pa-
pel central dos mass-media audiovisuais, da publicidade e do 
consumo, que promovem uma crescente estilização e estetiza-
ção da vida quotidiana. Todos estes elementos encontram na 
imagem e na comunicação visual formas privilegiadas de con-
tar narrativas e atribuir sentido simbólico ao mundo que nos 
rodeia. Mirzoeff fala, mesmo, de visualização da existência, 
afirmando que “a vida moderna desenrola-se no ecrã (…) a ex-
periência humana é actualmente mais visual e visualizada do 
que alguma vez antes” (MIRZOEFF, 1999, p.1). Outros autores 
referem que esta é uma era ocularcêntrica (JENKS, 1995), onde 
a visão ganha estatuto privilegiado, em detrimento dos outros 
órgãos sensoriais2 (CLASSEN, 1997; SYNNOTT, 1992). É um 
facto, igualmente, que diferentes invenções tecnológicas têm, 
principalmente desde o século XIX, reforçado grandemente 
esta capacidade para visualizarmos o mundo e comunicarmos 
através da imagem3. Prefiro, nesse caso, utilizar o qualificativo 
visualista, quando nos referimos a um modelo cultural forte-
mente inoculado pela imagem e pela dimensão visual.

Gostaria, por isso, de fazer esta destrinça de modo a cla-
rificar conceitos e a facilitar o entendimento dos argumentos 
que proponho. Estudos visuais (ou área disciplinar de cultura 
visual) como território de investigação; Cultura Visual como 
sub-universo particular no interior de um universo cultural, 
constituindo-se como um objecto de estudo passível de ex-
ploração; e por último, Cultura Visualista como qualificativo.

Interessa-me, aqui, abordar essencialmente a segunda 
acepção, que remete para a uma esfera particular da cultura, 
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construída e partilhada por um colectivo de pessoas (sociedade, 
grupo, comunidade, etc.). A minha perspectiva relativamente 
à cultura visual é, consequentemente, a seguinte. Entendo-
-a como um sistema em que os modos de olhar e representar 
visualmente o que nos rodeia são, histórica e culturalmente, 
modelados. Deste modo, não abrange unicamente os processos 
de produção de artefactos visuais e de comunicação visual mas, 
igualmente, a forma particular como as relações estabelecidas 
no âmbito do visível se processam. Quem olha o quê e de que 
modo, são indagações centrais para entender a cultura visual de 
um determinado período histórico ou recorte social. Estas são 
questões tanto mais cruciais quanto se sabe que as assimetrias 
estabelecidas no campo da visibilidade reproduzem posições 
diferenciadas no campo social (BRIGHENTI, 2007), definindo 
quem pode ver, que tecnologias dispõem para o fazer e como se 
constroem representações visuais sobre o quê ou quem é ob-
servado. De igual forma, tais discrepâncias são reveladoras so-
bre quem é mirado e porquê. O poder, material e simbólico, é, 
tantas vezes, expresso através das relações que se estabelecem 
no campo do visível. A nossa cultura tipificou, aliás, certas enti-
dades que incorporam, claramente, o poder (e a perversão) pre-
sentes no olhar absoluto e unidireccional. O “big brother” ou o 
“voyeur” são claros exemplos dessas assimetrias. São igualmen-
te, modelos prototípicos servindo na nossa cultura para quali-
ficar uma certa actuação no campo da visibilidade, revelando, 
ainda, até que ponto todos somos, em diferentes momentos da 
nossa vida e em certas circunstâncias, big brothers ou voyeurs. 
Estas são questões que se podem colocar em campos tão dis-
tintos de criação imagética como os das artes visuais (pintura, 
fotografia, cinema, etc.), dos media e da cultura de massas (te-
levisão, publicidade, quadrinhos, etc.) ou, simplesmente, da 
vida quotidiana (fotografias e vídeos de família, etc.).  

Deste modo, a cultura visual pode ser tida como um sis-
tema composto por um conjunto de universos e sub-univer-
sos, com os seus agentes, objectos e processos particulares de 
produção, difusão e recepção de bens visuais. É um sistema 
não estático, mas em constante renovação, fruto da velocida-
de de transformação dos agentes, dos processos tecnológicos 
e das forças de poder que determinam relações de coopera-
ção e conflito. É igualmente, uma cosmovisão, uma forma 
particular de percepcionar e retratar a realidade, aliada não 
apenas a modos de ver, mas a modelos sensoriais e modos 
de retratar a realidade que apelam a diferentes linguagens, 
capacidades cognitivas e modelos sensoriais4. 
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Podemos, mesmo, falar de uma cultura visual dominan-
te aceitando, por hipótese, a existência de diversas micro ou 
subculturas visuais em conexão com desiguais composições 
sociais, propostas estéticas ou ideológicas, interesses e inten-
ções, que apresentem formas alternativas, não necessariamen-
te antagonistas, de olhar e representar visualmente o mundo. 
A visualidade está presente na ideologia, na economia, na re-
ligião, na mente individual e colectiva, dá corpo a ideias, pen-
samentos, desejos e necessidades, sendo por estes alimentada. 

Em suma, a cultura visual, pode ser entendida, em pri-
meiro lugar, como um repositório visual associado a contex-
tos colectivos particulares, onde determinadas linguagens e 
signos visuais são elaborados e trocados; em segundo lugar, 
como um modo de apreender e descodificar visualmente a re-
alidade, tendo em consideração a natureza cultural e psico-
-social da percepção e cognição; e, em terceiro lugar, como 
um sistema composto por um aparato tecnológico, político, 
simbólico e económico, enquadrado num horizonte sociocul-
tural e histórico mais amplo com o qual convive, que ajuda a 
moldar, tal como é por este configurado.

A antropologia e o seu olhar

É sabido que a antropologia é uma disciplina particular-
mente vocacionada para observar tendo, ao longo da sua 
história, desenvolvido uma determinada forma de olhar 
para aquilo que nos rodeia. Esta foi, desde as suas origens, 
uma disciplina incumbida de estudar o Outro distante, o 
mundo cultural exótico, contribuindo para a produção de 
significados acerca da nossa identidade e da alteridade. Esta 
disciplina foi validada enquanto ciência que olha e retrata 
o Outro. Adquiriu legitimidade política, ideológica e cien-
tífica nesta matéria, contribuindo fortemente para a fabri-
cação da cartografia étnico-cultural do nosso planeta. Não 
podemos esquecer a importância que o poder político de-
sempenha na sua afirmação, nomeadamente no período co-
lonial, atribuindo à antropologia autoridade para explorar 
e inventariar os diferentes redutos étnico-culturais que po-
voavam os territórios coloniais. Identificar e catalogar eram 
pressupostos de um regime que procurava conhecer para 
melhor dominar. O que parece estar na origem desta pre-
mente necessidade de olhar e retratar visualmente o mundo 
encontra-se num simples facto: a diferença. A diferença ex-
pressa-se no mundo material dos corpos, das vestimentas, 
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da arquitectura e dos objectos. A diferença ao projectar-se, 
de forma crua, no domínio do visível, clama por um pro-
cesso de captação visual. Daí a importância do olhar e da 
necessidade do seu apuramento. A antropologia fundou um 
modo de olhar que transcende paradigmas epistemológicos 
e permanece, ainda hoje, como principal veículo de reco-
nhecimento da alteridade nas suas manifestações culturais, 
simbólicas e materiais, servindo à edificação de uma série 
de imagens e imaginários sobre as comunidades que nos são 
distantes geográfica e simbolicamente.

Não é de estranhar, por isso, que as tecnologias de re-
gisto em imagem tenham sido, inicialmente, bem acolhi-
das pelos antropólogos. Algumas das grandes expedições 
etnográficas realizadas em finais do século XIX e inícios do 
século XX iam munidas de aparelhos de captação de ima-
gens (e sons). A primeira utilização do filme no trabalho de 
terreno etnográfico, empregue como documento visual com 
objectivos científicos surge com a expedição britânica lide-
rada por Alfred Haddon em 1898, ao estreito de Torres. O 
êxito da expedição de Haddon5 influenciou projectos pos-
teriores, como o de Baldwin Spencer e Frank Gillen6. Re-
ferências basilares da antropologia científica, Franz Boas e  
Malinowski também empregaram a câmara fotográfica nos 
seus empreendimentos etnográficos.

O uso destes aparelhos era, inicialmente, justificado pela 
crença na objectividade e neutralidade das provas visuais 
produzidas através de instrumentos que serviam fielmente 
os pressupostos e deveres de uma ciência positivista. A pro-
ximidade com os princípios epistemológicos das ciências 
naturais e exactas, que caracterizava a antropologia, compe-
lia a uma completa inventariação, catalogação, descrição e 
comparação dos objectos. Os métodos de trabalho de cam-
po inspiravam-se, igualmente, no poder da ilustração para a 
construção de taxinomias e para o reconhecimento visual do 
mundo, tal como era defendido na botânica, na zoologia ou 
geologia. A documentação de natureza visual cumpria nes-
te caso uma função inestimável, pois para além de permitir 
registar com fidelidade uma realidade objectiva, possibili-
tava a catalogação e comparação (PIAULT, 1995a; PINNEY, 
1996; EDWARDS, 1996). Todavia, apesar dos primeiros anos 
promissores, a imagem foi lentamente perdendo peso nas 
ciências sociais por uma razão, aparentemente paradoxal. A 
imagem que era, nos seus primórdios tida por auxiliar de in-
vestigação, dada a sua natureza documental e a fidelidade à 
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realidade retratada é, gradualmente, tida por pouco rigorosa 
dada a sua polissemia e superficialidade. É verdade, também, 
que uma alteração de paradigma, reforça a componente cul-
tural da antropologia em detrimento da componente física, 
tornando-a menos atenta à superfície material do mundo (e 
à sua catalogação) e mais interessada em compreender e con-
ceptualizar intelectualmente a realidade cultural (SAMAIN, 
1998; BANKS e MORPHY, 1997).

Se é um facto que a antropologia desde cedo conviveu com 
as imagens, coloca-se a seguinte questão: o que é, então, a an-
tropologia visual? Ora só faz sentido compreender a existência 
desta subdisciplina precisamente pelo rumo histórico que to-
mou a antropologia e que determinou a lenta marginalização 
da imagem. Não por acaso, diversos autores insistem em falar 
de uma disciplina de palavras (MEAD, 1995 [1975]). Na verda-
de, esta periferização de uma prática etnográfica com imagens 
conduziu à criação de um reduto disciplinar, com uma identi-
dade e programa epistemológico próprios. Daí a instituciona-
lização, a partir da década de 70, da Antropologia Visual. Esta, 
apesar das diferentes tendências no seu seio, prevê, grosso 
modo, o uso das tecnologias de registo visual na pesquisa etno-
gráfica. Actualmente, a prática de investigação com imagens (e 
sons), nomeadamente com recurso a aparelhos digitais, parece 
estar a tornar-se uma actividade banal. Daí o maior interesse 
pelo uso da imagem que se reconhece na gradual multiplica-
ção dos centros de investigação especializados e na oferta de 
formação nesta área. Os estudantes e jovens investigadores em 
ciências sociais parecem fortemente motivados para o uso des-
tas tecnologias inscritas em programas de pesquisa7. 

A história da Antropologia Visual é, assim, uma his-
tória de fazer imagens e de analisar imagens. Esta é uma 
duplicidade, mesmo uma ambiguidade, que acompanha o 
percurso desta subdisciplina. O antropólogo visual, através 
de diferentes tecnologias de registo de imagem (fotografia, 
vídeo, filme) retrata certas realidades e, como tal, é ele pró-
prio criador de imagens (pensa-se a si mesmo como autor de 
discursos, de narrativas visuais). É, porém, um estudioso de 
imagens, das suas e das dos outros. É um investigador aten-
to aos filmes e fotografias que produziu, mas também, es-
pecialmente interessado na análise das imagens e sistemas 
visuais de uma certa comunidade. Neste sentido partilha 
muitos dos interesses e desígnios daqueles que se situam no 
âmbito dos Estudos Visuais.
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Que contributos pode a Antropologia trazer 
para o estudo da Cultura Visual?

Após esta breve digressão em torno daquilo que entendo por 
Estudos Visuais e por Cultura Visual estaremos, neste momen-
to, em condições de detalhar qual a relação que estas podem 
estabelecer com a Antropologia. Retornando ao que afirmei 
anteriormente, e fazendo uma súmula simplificada dos meus 
argumentos, podemos afirmar que os Estudos Visuais podem 
ser entendidos como área que estuda a cultura visual. Neste 
sentido partilho a perspectiva defendida por Mitchell (2002). 
Ou seja, os estudos visuais, incluiriam todos os empreendi-
mentos de pesquisa de natureza diversa (artística, sociológica, 
psicológica, antropológica, etc.) que visem estudar a cultura 
visual numa das múltiplas vertentes que esta pode assumir. 

Noutras ocasiões argumentei que fazia sentido a Antro-
pologia Visual resgatar uma série de questões do património 
teórico dos estudos visuais (CAMPOS, 2008). Em primeiro 
lugar, porque falta à antropologia visual uma mais profunda 
teorização em torno da visualidade humana, dos processos 
e das tecnologias do olhar. A antropologia visual tem estado 
demasiado centrada nos processos de registo e comunicação 
(áudio)visual sendo, por isso, claramente dominada pela cor-
rente do filme etnográfico (RUBY, 2005; RIBEIRO, 2004). Ora, 
os estudos visuais apresentam uma abordagem multidiscipli-
nar que é extremamente interessante e vantajosa e que vem ao 
encontro, em primeiro lugar, daquilo que muitos autores re-
clamam como as novas vias da antropologia visual (MORPHY 
e BANKS, 1997; MACDOUGALL, 1997; SAMAIN, 1998), mais 
atentas aos fenómenos da visualidade humana e ao estudo 
dos sistemas visuais; e, em segundo lugar, da própria natureza 
híbrida do programa desta subdisciplina, situada entre a arte 
e a ciência, entre o domínio da epistemologia e da estética. 
Daí que, para compreender mais profundamente o olhar e os 
processos através dos quais se produzem representações (áu-
dio)visuais sobre o mundo, faça sentido uma mais próxima 
comunicação entre estas duas áreas. 

Foquemo-nos, agora, na área dos Estudos Visuais. Foi 
anteriormente dito que, no cerne das preocupações daque-
les que se debruçam sobre a cultura visual, se encontram 
questões de natureza antropológica, ou seja, a forma como 
o olhar, a criação pictórica e o desfrute visuais são, social, 
cultural e historicamente, forjados. Resta-nos, pois, procu-
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rar entender como o património teórico e epistemológico da 
Antropologia pode trazer novas modalidades de exploração 
da cultura visual que solidifiquem, por um lado, o próprio 
conceito e, por outro lado, reforcem e enriqueçam a área de 
investigação dos estudos visuais. Sugerimos que a antropolo-
gia pode ser útil a diferentes níveis. 

O primeiro contributo, talvez o mais óbvio, remete-nos 
para o processo metodológico característico da Antropolo-
gia, a etnografia. Por etnografia entendemos não apenas um 
método, mas um paradigma epistemológico, uma forma sin-
gular de aceder à realidade social e de descrever essa reali-
dade; um modo particular de entender os agentes sociais e a 
actuação do investigador no meio circundante; e, em última 
análise, uma forma peculiar de pensar a própria ciência (e 
as relações que esta estabelece com outras áreas de conheci-
mento e de discurso sobre a realidade).

A etnografia é, então, um processo de imersão que emprega 
uma panóplia de instrumentos de indagação e recolha de in-
formação que, como referem Atkinson e Hammersley (1988, 
p. 15), constituem ”refinamentos ou desenvolvimentos dos que 
são usados na vida quotidiana”, na medida em que envolvem 
um conjunto de interacções sociais8. Estabelecer relações so-
ciais e envolver-se no quotidiano, no espaço e no tempo das 
pessoas é, então, a via epistemológica de base para um traba-
lho etnográfico. Tal pressupõe a presença no terreno e alguma 
disponibilidade física e temporal para as pessoas, para as ouvir 
e acompanhar9. Daí o enfoque que geralmente é concedido à 
questão da experiência etnográfica, como forma singular de es-
tar, de sentir uma determinada situação social. Deste modo, o 
método etnográfico permite partilhar o quotidiano, os proces-
sos e as experiências subjectivas dos produtores e consumidores 
dos bens visuais. Este método faculta um olhar ao investigador 
que parte dos próprios protagonistas culturais, concedendo voz 
àqueles que são os sujeitos directamente envolvidos nos proces-
sos criativos. Há, inclusive, diversos estudos etnográficos que 
apontam nesse sentido, estudando os produtores culturais, os 
artistas ou mediadores culturais, examinando as suas práticas, 
os seus contextos de inserção, os conteúdos criativos ou mode-
los ideológicos (MAHON, 2000). Há, também, cada vez mais 
artistas que, no âmbito dos seus trabalhos, recolhem inspiração 
na etnografia (MARCUS, 2009). 

Por outro lado, as perspectivas da antropologia parecem 
ser especialmente relevantes para a análise de diferentes di-
mensões fulcrais para detalhar a condição contemporânea 
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das imagens e das linguagens audiovisuais. Destaco apenas 
duas linhas de pesquisa desenvolvidas no âmbito da antropo-
logia (e de outras ciências sociais), que podem ser particular-
mente frutíferas para a exploração de alguns dos objectos de 
investigação mais focados pelos estudos visuais. Desde logo, 
a grande contribuição da antropologia, para além do seu mé-
todo particular, parece ser o de colocar no cerne de todo o 
empreendimento epistemológico o conceito de cultura. Cul-
tura, enquanto conjunto de historicamente fabricado de ele-
mentos que tornam reconhecível uma determinada identi-
dade colectiva. Falamos de um conjunto de valores, práticas, 
representações e artefactos. Neste quadro os bens estéticos 
são abordados como componentes simbólicos importantes 
para a comunicação, condensando identidades, represen-
tações e valores. Quanto falamos de cultura visual estamos, 
por isso, a assumir que o visual se encontra enquadrado num 
certo ambiente cultural que justifica aquilo que é criado, bem 
como, o seu significado. Todas as imagens construídas pelo 
homem são, assim, descendentes de um tempo e de um es-
paço, vectores que permitem identificar um certo ambiente 
cultural. Um graffiti tem de ser entendido num ambiente 
cultural urbano, sendo uma expressão estética de jovens vi-
vendo na cidade que absorvem no seu quotidiano uma série 
de referências imagéticas marcantes na época histórica em 
que vivem (neste caso a publicidade, o cinema, a televisão, 
os cartoons, etc.) (CAMPOS, 2010). Por seu turno, os vídeos 
amadores disponíveis no youtube devem ser percebidos no 
âmbito de uma cultura altamente tecnológica, onde as con-
sumidores de media são, também, cada vez mais, criadores 
de conteúdos imagéticos e mediáticos (BURGUESS e GREEN, 
2009). O mesmo se princípio se deverá aplicar à arte indígena 
da amazónia ou à pintura medieval europeia.  

A antropologia, aliás como outros ciências sociais, favore-
ce uma abordagem não hierarquizada de cultura, ao contrário 
daquilo que é prática nos estudos artísticos (história de arte, 
por exemplo) onde se privilegiam determinados bens esté-
ticos, na medida em que são entendidos como constituindo 
valores maiores do património cultural duma comunidade. 
As artes oficiais, social e historicamente legitimadas têm sido, 
por isso, as áreas de investigação claramente favorecidas. Pelo 
contrário, a Antropologia interessa-se pelas múltiplas pro-
duções simbólicas, a arte de elite, a arte de massas ou a arte 
popular, não fazendo juízos de natureza estética acerca da 
qualidade de tais produtos ou processos. A Antropologia tem 
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estado, aliás, particularmente atenta às intersecções entre es-
tes campos o que, aliás, está perfeitamente de acordo com es-
tes tempos onde a mobilidade, transformação e hibridismo de 
linguagens estéticas acontecem com frequência. 

Desta constatação decorre uma primeira grande linha 
de pesquisa, relacionada com aquilo que podíamos intitular 
como intercâmbios, negociações e hibridismos culturais. Esta 
dimensão é tanto mais importante quanto constatamos que ao 
longo de todo o século XX, especialmente na sua segunda me-
tade, se atenuaram uma série de constrangimentos espacio-
-temporais e o mundo se foi tornando, cada vez mais, interco-
nectado10. A globalização (GIDDENS, 1992; WATERS, 1999), 
para outros a mundialização da cultura (WARNIER, 2000), re-
vela esta preponderância da mobilidade como elemento cons-
titutivo da contemporaneidade. Mobilidade de pessoas, de 
bens, de imagens e de imaginários. Neste âmbito as referên-
cias simbólicas circulam e uma iconografia planetária vai-se, 
paulatinamente, edificando. As linguagens visuais e audiovi-
suais, sejam produzidas através dos media electrónicos, sejam 
produzidas no quadro de outros media e processos comuni-
cativos (imprensa, quadrinhos, cinema, fotografia, pintura, 
arte de rua, internet, etc.), tendem a incorporar e reformular 
diferentes referências estéticas e ideológicas, tornando invi-
ável pensar a cultura visual sem a globalização. O graffiti e a 
street-art são disso um bom exemplo. Originalmente uma lin-
guagem visual circunscrita ao contexto norte-americano da 
década de 70 do século XX, ao longo de quatro décadas foi-se 
expandindo planetariamente, tendo sido apropriado em desi-
guais contextos geográficos e sociais, dando origem, inclusive, 
a novas linguagens estéticas (aquilo que alguns apelidam de 
pós-graffiti). Há por isso, quando queremos estudar a cultura 
visual contemporânea, que estar atentos a esta articulação en-
tre o local e o global, e às metamorfoses de bens e linguagens 
que dão origem a objectos de índole híbrida.

Outra linha de pesquisa, para a qual a antropologia está 
particularmente vocacionada, diz respeito à forma como 
se contemplam os criadores culturais e o processo criativo. 
Os estudos artísticos, em função do seu objecto de estudo, 
privilegiam o olhar sobre o artista enquanto indivíduo com 
particulares qualidades criativas que o colocam, de algu-
ma forma, num patamar de destaque relativamente ao co-
mum dos mortais. Deste modo, a partir de juízos estéticos 
que balizam a genialidade de pessoas e obras, examinam e 
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destacam modelos de superior qualidade. Por seu turno, a 
Antropologia, mais preocupada em detectar os processos 
criativos através dos quais o homem em comunidade comu-
nica sentido e representa o mundo, olha para o cidadão co-
mum enquanto criador de significados. Uma etnografia da 
criação e da recepção estética poderá trazer novos enfoques 
sobre a experiência estética, mas igualmente sobre os modos 
como estes circuitos de comunicação artística estão depen-
dentes de posições sociais, de convenções e expectativas que 
determinam em grande medida a forma como se inventam 
e consomem as obras. Esta perspectiva é particularmente 
pertinente se tivermos em conta uma série de transforma-
ções sociais, culturais e tecnológicas que conduziram a uma 
multiplicação do número de criadores de obras de natureza 
visual e audiovisual. A produção (áudio)visual “privatizou-
-se enquanto a disseminação se globalizou” diz-nos Muller 
(2008: 102), o que quer dizer que o cidadão comum tem hoje 
acesso a um conjunto de instrumentos e dispõe de um le-
que abrangente de competências, que permitem uma maior 
produção de bens visuais e vastas possibilidades de dissemi-
nação da sua obra. Graffiti, street art, fanzines, vídeos ama-
dores e fotografias caseiras digitais, etc., constituem, hoje 
em dia, parte deste acervo imagético que é produzido pelo 
cidadão comum e que compõe uma porção substancial da 
nossa cultura visual. Há, por isso, que estar mais atento à 
criatividade simbólica da gente comum e, nomeadamente, 
daqueles grupos que, geralmente, são menos visíveis ou se 
encontram nas margens da cultura dominante ou dos secto-
res mais poderosos da sociedade (os jovens, os imigrantes ou 
as minorias étnicas, por exemplo) que, por vezes, desenvol-
vem mecanismos singulares de comunicação e criação cultu-
ral. Determinadas linguagens e processos criativos que nas-
cem à margem são, em certas circunstâncias, extremamente 
influentes, produzindo fortes reverberações nos sectores 
culturais mais mainstream. O graffiti é um bom exemplo, 
tendo nascido como manifestação ilegal e marginal, deu ori-
gem a uma corrente estética que tem vindo a ganhar peso e 
reconhecimento por parte das instâncias oficiais e do mundo 
artístico (galerias, museus, escolas de arte, etc.).   

Estas são, no fundo, algumas das linhas de pesquisa e orien-
tações epistemológicas da antropologia que podem, de alguma 
forma, contribuir para o estudo da cultura visual de certos gru-
pos ou comunidades, para uma análise do papel que as imagens 
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e as gramáticas visuais assumem em certos contextos. Diz-nos 
John Berger (1999:14), que «todas as imagens corporizam um 
modo de ver». É esse modo de ver e, por conseguinte, de retra-
tar o mundo, que a antropologia pode ajudar a desvendar.

Em jeito de conclusão

Neste artigo procurei, enquanto antropólogo, equacionar al-
gumas das linhas de intersecção entre a minha disciplina e a 
área de estudo da cultura visual (ou os estudos visuais). Tendo 
vindo a trabalhar na área da antropologia visual, tal tarefa não 
me pareceu complicada, antes pelo contrário, pois tenho de-
fendido as vantagens de tal diálogo. Todavia, quando iniciei 
esta reflexão cedo me deparei com um primeiro obstáculo. A 
noção de cultura visual, para além de confusa, é apropriada 
de forma discrepante pelas diversas áreas de conhecimento. 
Arquitectura, artes visuais, cinema, psicologia, sociologia, 
estudos culturais, entre outros, são redutos disciplinares que 
têm concorrido para uma explicitação deste conceito. Procu-
rei, por isso, defini-lo em função de uma perspectiva essen-
cialmente antropológica. Julgo que esta abordagem poderá 
ser útil para os Estudos Visuais por diferentes razões. Desde 
logo, porque viver numa sociedade imersa no visual, onde os 
objectos e gramáticas visuais se expandiram, onde a produção 
e disseminação destes bens se alargou, implica estar atento 
a uma série de processos e transformações sociais e culturais 
de natureza mais vasta que estão implicados no acto criativo. 
Ora a Antropologia, para além de partilhar o interesse pelo 
acto criativo, localizado e subjectivo, estabelece pontes com 
os contextos circundantes e com horizontes mais vastos que 
remetem para os processos de mediatização ou globalização, 
por exemplo. Os artefactos estéticos são engendrados num 
ambiente cultural e visam preencher um espaço simbólico e 
comunicacional através do qual as pessoas dão sentido às coi-
sas. Importa, pois, detectar o cultural e o social por detrás das 
imagens e dos imaginários representados. Compreender a so-
ciedade actual e a sua relação com o olhar e as imagens, obri-
ga a uma grande flexibilidade epistemológica, assente numa 
abordagem necessariamente interdisciplinar. Neste propósi-
to, o diálogo entre a Antropologia e os Estudos Visuais pode 
ser extremamente profícuo.
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NotAS 

1. Nomeadamente a corrente denominada de Antropologia da comunicação 
visual, especialmente associada a autores como Sol Worth (1981) e Jay Ruby 
(2000) 

2. A ideia da hegemonia da visão é, contudo, como indica Rose (2001), 
rebatido por autores que, entre outros exemplos, apontam a importância 
que a imagem assumiu em alguns modelos de espiritualidade medievais e 
pré-modernos. Também Mitchell (2002) aponta uma série de falácias no 
discurso comum que conduzem a alguns exageros na forma como se tem de-
terminado a hegemonia da visão e da imagem nos tempos contemporâneos. 

3. A pretensão de domínio visual do mundo está presente em inúmeras 
ferramentas, como o telescópio, o microscópio, o cronofotógrafo, os raios-x, 
a câmara de fotografar e a de filmar, o aparelho de televisão, as máquinas 
digitais ou o computador, que são protagonistas relevantes da nossa história. 

4. A nossa experiência no mundo é sempre multissensorial. Apesar de geral-
mente concebidos como utensílios inatos, naturais, universais e transparen-
tes, devemos ter em atenção os modos como são cultural e historicamente 
modelados. Edward Hall (s.d), nos seus estudos sobre proxémia, revela a 
importância dos sentidos na forma como construímos a noção de espaço, 
nos movimentamos nele e comunicamos sentido com os outros seres, 
revelando que indivíduos pertencendo a culturas distintas, habitam mundos 
sensoriais e perceptivos diferentes. Classen (1997), por seu turno, fala em di-
versos modelos sensoriais, considerando diferentes valorizações, hierarquias 
e utilizações dos sentidos.  

5. Particularmente pelos filmes que retratavam a produção do fogo e as 
danças cerimoniais dos aborígenes. 

6. Desenvolveram trabalho de terreno junto de aborígenes australianos 
utilizando métodos visuais inovadores. 
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7. Todavia, esta pulsão pelo (áudio)visual pode ser perigosa, na medida em 
que o uso não ponderado das tecnologias pode esconder fragilidades meto-
dológicas e teóricas. O uso da imagem precisa, sempre, de ser suportado por 
uma clara orientação epistemológica que fundamente as razões, processos, 
objectivos e resultados de tal opção. 

8. Os mesmos autores, noutra obra (Hammersley e Atkinson, 1995), definem 
etnografia como um formato de pesquisa social que abarca os seguintes ele-
mentos: forte ênfase na exploração de fenómenos circunscritos; tendência 
para trabalhar com dados não estruturados (não codificados de acordo com 
uma grelha de categorias analíticas); escrutínio detalhado de um número 
limitado de casos; análise de informação que envolve interpretação explícita 
de significados e funções da acção humana. 
 
9.  Geralmente a observação envolve a realização de entrevistas (gravadas e 
não gravadas, individuais e colectivas), a produção de um diário de campo 
de acompanhamento do processo e, em muitas circunstâncias, um registo 
visual (fotografia e vídeo). 

10. O enorme desenvolvimento dos transportes e dos media explicam grande 
parte deste processo.

Recebido em: 02/03/12
Aceito em: 20/03/12
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Que nação é esta? Tramas identitárias  
nas artes visuais portuguesas1

Resumo

Este artigo procura cartografar a rede de sentidos 
disseminada a partir da ideia de nação nas artes visuais 
portuguesas na actualidade, explorando o que anuncia o 
reforço do debate em torno da identidade nacional. Partindo 
de uma etnografia do campo artístico, procurar-se-á 
interpelar as identidades em cena na arte contemporânea 
portuguesa, questionando sua rede de intencionalidades. 
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Abstract

This article aims to analyse the idea of nation in Portuguese 
visual arts, exploring what announces the strengthening of 
the debate on national identity. Based on ethnography of the 
artistic field, I will discuss the network of intentionalities 
that underlies this tendency of Portuguese arts.
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1. Introdução

A visualidade contemporânea convoca pontos de intersecção 
entre histórias e geografias nacionais, internacionais e 
transnacionais, urdindo o local e o global. Nestas dinâmicas 
o visual assume, nas suas múltiplas dimensões, um papel 
central ao articular a capacidade de significar e a produção 
de subjectividades dos sujeitos que resgatam e produzem 
sentidos (EVANS & HALL, 2004, 1999). Ao enfatizar esta 
centralidade, Mitchell convoca o universo literário de José 
Saramago, em particular a obra Ensaio sobre a Cegueira: “to 
live in any culture whatsoever is to live in a visual culture, 
except perhaps for those rare instances of societies of the 
blind, which for that very reason deserve special attention in 
any theory of visual culture” (MITCHELL, 2002, p. 174). Numa 
reflexão anterior (1994), o autor afirma que a imagem é: “a 
complex interplay between visuality, apparatus, institutions, 
discourse, bodies and figurality”(1994, p. 16). Cada um destes 
elementos anuncia um intrincado conjunto de práticas que 
confere à imagem a capacidade de produção de sentido. 

No seu último livro Garcia Canclini (2010), ao interpelar 
a sociedade “sin relato”, afirma que a arte ocupa uma posi-
ção de iminência, anunciando o que pode acontecer, prome-
tendo ou modificando sentidos. Nas últimas décadas, a arte 
contemporânea tem sido modelada por amplas reconfigura-
ções nas quais “todas as competências artísticas específicas 
tendem a sair do seu domínio próprio e trocar os respectivos 
lugares e poderes (RANCIÈRE, 2010, p. 33), assistindo-se, tal 
como sinalizou Garcia Canclini (2010), à expansão da arte 
para além do seu próprio campo. Contudo, os mundos da 
arte (BECkER, 1982) permanecem como espaços de con-
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testação, de inclusão e de exclusão, manifestando as posi-
ções políticas dos sujeitos. Como afirmam Morphy e Perkins 
(2006): “Art has increasingly become part of cultural com-
mentary and of political discourse, involving a reflexive cri-
tique of the artist’s own society“ (2006, p. 11).

Neste contexto contemporâneo, a arte assume um 
papel determinante na medida em que os artistas reificam 
ou criam significados através das suas práticas e objectos 
(MACCLANCY,1997, p. 4). A arte objectifica identidades, poderes 
e mundividências importando debater a sua contribuição – e 
num sentido mais lato, a contribuição do campo artístico – na 
construção de imaginários partilhados (GARCIA CLANCLINIi, 
2005, 1998, p. 181). Contudo, num momento caracterizado pelo 
hibridismo das comunidades imaginadas (BHABHA, 1994), 
pela contestação da homogeneidade cultural e no quadro da 
arte “pósautónoma” (GARCIA CANCLINI, 2010), como situar 
o debate em torno da nação nas práticas artísticas em Portugal? 

Comecemos por afirmar que nas artes visuais portugue-
sas se desenham duas principais abordagens à nação. Por um 
lado, a nação é convocada recorrendo-se à cultura popular 
como idioma principal, aproximando-se de um discurso “et-
no-simbólico” (SMITH, 2002), num movimento de estetici-
zação do património nacional. Por outro, as práticas artísticas 
convocam ideias mais pluralistas de nação através de reflexões 
sobre a conexão de Portugal com o seu antigo império colo-
nial e sobre a memória da Guerra Colonial2, dando-se voz aos 
“subexpostos” (DIDI-HuBERMAN, 2011) da nação. Estamos, 
assim, na presença de tópicos relacionados com a condição 
pós-colonial, aqui entendida na esteira de Miguel Vale de Al-
meida (2002), Stuart Hall (2006, 1996) ou Hommi Bhabha 
(1994), como um complexo de relações transnacionais entre 
ex-colónias e ex-metrópoles. 

Deste modo, a problemática central deste texto repousa 
no questionamento das complexidades que decorrem destas 
duas abordagens, procurando interpelar como se posicionam 
os artistas, o que insinuam, quais os desconfortos e discussões 
desenvolvem. O artigo traz, deste modo, à colação as práticas 
de um conjunto de artistas portugueses3, de diferentes gera-
ções, cujo trabalho diverge do ponto de vista formal e técnico 
mas que se relaciona entre si através dos processos de “imagi-
nação da nação” (ANDERSON, 1991, 1983) que envolve.

Partindo de uma etnografia do trabalho artístico4 (BuS-
CATTO, 2008) interpelarei as identidades em cena na arte 
contemporânea portuguesa, procurando perceber quais as 
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escalas, geografias, espaços, histórias e objectos convocados 
neste display identitário. No quadro da proposta de Alfred 
Gell (1998), nomedamente o entendimento da arte enquan-
to sistema de acção, procurarei cartografar a rede de signifi-
cações disseminada a partir da ideia de nação, explorando o 
quadro das interacções que o objecto artístico mobiliza. 

2. A discussão da nação na arte contemporânea 
portuguesa I: cultura popular como idioma

No dia 1 de Março de 2010, inaugurou em Lisboa a exposição 
antológica de Joana Vasconcelos5 (Paris, 1973) intitulada Sem 
rede6. Os corredores de acesso às salas que acolhem as exposi-
ções temporárias do Museu Colecção Berardo, não deixavam 
adivinhar a exiguidade daqueles espaços para receber o pú-
blico que caminhava lentamente pelo itinerário da exposição, 
disputando, por vezes, um ângulo de observação entre os mui-
tos fotógrafos presentes. Ouviam-se comentários às peças, em 
tom elogioso e apologético, à semelhança dos que foram sendo 
colocados na página da artista no Facebook durante o período 
de vigência da exposição: “Adoro a criatividade e a mensagem 
na utilização dos materiais... ainda há artistas com o Coração 
na nação :)”; “Única no mundo a transbordar Portugal”7.

Nesta mostra, a obra Coração Independente assumia uma 
posição de destaque, tendo-lhe sido atribuída um espaço au-
tónomo e intimista. A instalação é composta por três cora-
ções, em escala ampliada, realizados com talheres de plástico 
translúcidos invocando uma técnica de joalharia – filigrana – 
oriunda do Minho (região norte de Portugal). A montagem da 
instalação possibilitava ao visitante circular pela peça ao som 
dos fados de Amália Rodrigues.

Este apontamento permite uma primeira aproximação 
à centralidade da ideia de nação no campo artístico em Por-
tugal no qual são desenvolvidos dialógos com o popular, os 
símbolos culturais, as “tradições” e a história nacional. As prá-
ticas artísticas envolvem, deste modo, a interlocução com a 
experiência etno-cultural, mobilizando-se a cultura popular 
como plataforma de negociação identitária e de reflexão sobre 
a sociedade portuguesa. 

Para melhor contextualizar o reforço desta tendência e a 
sua rede de intencionalidades, importa situá-la diacronica-
mente, uma vez que durante o século XX material “etno-cul-
tural” (LEOuSSI, 2004) constituiu um reportório convocado 
pelos artistas portugueses para debater e representar a ideia 
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de nação. Em traços largos, em Portugal do Modernismo até à 
actualidade os diferentes movimentos estéticos, alinhados ou 
não com o poder, apropriaram-se, de forma diferenciada, de 
temas e objectos populares8. 

Neste contexto, o dossiê teórico sobre as identidades na-
cionais constitui uma entrada analítica relevante para o feixe de 
problemas que este artigo discute. A nação não é apenas uma 
entidade política, mas algo que produz sentidos, isto é, configura 
um sistema de representação cultural (HALL, 2006, 1992, p. 49). 

Na linha de Orvar Löfgren (1989) e Anne-Marie Thies-
se (2000), entendo as identidades nacionais no seu carácter 
processual, permitindo montagens diversificadas a partir de 
um conjunto de categorias, dinâmicas estas cristalizadas nas 
expressões “do it yourself kit” (LöFGREN, 1989) e “sistema 
IkEA” (THIESSE, 2000). Thiesse sugere ainda que é possível 
construir uma lista dos elementos simbólicos e materiais que 
uma nação deve oferecer: 

uma história que estabelece uma continuidade com os ilus-
tres antepassados, uma série de heróis modelos das virtudes 
nacionais, uma língua, monumentos culturais, um folclore, 
locais eleitos e uma paisagem típica, uma determinada men-
talidade, representações oficiais – hino e bandeira – e identi-
ficações pitorescas […] (THIESSE, 2000, p. 18).

Consolidando esta linha de argumentação, importa con-
vocar o conceito de “arte nacional” que decorre das formula-
ções de Anthony Smith sobre o etno-simbolismo (SMITH, 
1991, 2002). A arte nacional, segundo Athena S. Leoussi (2004), 
refere-se às práticas artísticas que se inspiram ou se apropriam 
do património étnico e cultural, tradições, memórias, mitos e 
paisagem (2004, p. 145). A autora estabeleceu as cambiantes da 
arte nacional, das quais importa destacar: a representação da 
história nacional e a sedução dos artistas pela história da sua 
“comunidade etno-cultural”; o interesse em torno de estereó-
tipos étnicos, símbolos nacionais e a mobilização dos valores 
etno-culturais periféricos de matriz rural (2004, p. 145). 

Neste quadro, as práticas artistas aqui em análise apre-
sentam algumas afinidades com a proposta destes autores 
sendo possível identificar um reportório dos usos do popular. 
Retomando o trabalho de Joana Vasconcelos, a ideia de na-
ção é discutida a partir de uma “check-list” identitária, isto é, 
dos estereótipos e símbolos nacionais e regionais, afirmando 
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a artista que a “identidade portuguesa é muito rica porque 
é muito antiga”9. Segundo J. Pinharanda, Joana Vasconcelos 
está precisamente em sintonia com “as actuais estratégias de 
comunicação: os elementos são facilmente identificados e 
descritos, rapidamente localizáveis; partem de um ou vários 
tipicismos nacionais/regionais para uma rede global de valo-
res de reconhecimento e espectacularização facilitadores da 
internacionalização […].” (PINHARANDA, 2010, p. 398).

A relação entre arte e artesanato assume destaque na sua 
prática artística sobretudo através da relação de colaboração 
e co-produção com diferentes artesãos. Aquando da minha 
visita ao seu atelier em Lisboa, a artista preparava-se para 
nos dias subsequentes, inaugurar a peça Valquíria Enxoval, 
nas termas da Fadagoza em Nisa (vila situada no Alentejo). 
Esta peça foi o resultado de uma encomenda do município 
desta vila que lhe propôs trabalhar a partir da “arte popu-
lar” de Nisa. Procurou construir um enxoval – conjunto de 
peças têxteis que a noiva prepara para o casamento – com o 
objectivo de reinterpretar o artesanato de Nisa, revelando 
uma preocupação com o seu “abandono anunciado”. Aqui 
alinhavados, aplicações em feltro, rendas de bilros, pontos 
de cadeia, xailes, bordados e a olaria pedrada foram apro-
priados numa instalação que interroga os universos cultu-
rais daquela região, interessando-se a artista pelas questões 
de género e cultura material.

Joana Vasconcelos sublinha que consegue “trasladar da 
low culture à high culture, ligando uma coisa banal, quoti-
diana e sem valor ao conceito de escultura contemporânea” 
(RuBIO, 2007, p. 48), afirmando:

Eu faço questão que a identidade do objecto não seja perdida 
[…]. uso de maneira diferente. Descontextualizo é verdade, 
perspectivo de outra maneira, mas não adultero a identidade. 
Os portugueses são grandes artesãos.10 

Deste modo, a artista convoca elementos e objetos, mas 
também técnicas de manufactura mais lenta, como a utiliza-
ção do bordado, do croché ou a invocação da filigrana recor-
rendo a materiais de plástico. 

Analogamente, Carlos Noronha Feio11 (Lisboa, 1981) no 
seu projecto A A and away trabalhou com a Casa dos Tape-
tes de Arraiolos e com a “identidade cultural”12 desta vila do 
Alentejo. Este projecto ancora-se à sua “própria nacionali-
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dade portuguesa” cruzada com a imagética dos tapetes de 
guerra afegãos, interessando-lhe as “negociações inter-cul-
turais” (FEIO, 2009, p. 11). Nas palavras do artista:

O meu interesse pelos tapetes de Arraiolos começou pelo 
meu fascínio pelos tapetes afegãos e por eu querer trabalhar 
os tapetes afegãos mas tendo consciência de não perceber 
a cultura toda que está por detrás deles. Tive que arranjar 
uma maneira sincera de desenvolver esse trabalho. E a úni-
ca forma sincera é ir ao que é mais perto da minha própria 
cultura, que eu consiga relacionar de certa forma com esses 
tapetes afegãos. Entrei pela parte da técnica, que nem se-
quer é a mesma, mas é o mesmo conceito, é um tapete. E o 
que me é mais próximo é mesmo Arraiolos, está enraizado 
na minha própria identidade.13

Noronha Feio entende este acto de apropriação como 
uma colaboração, afirmando que a Casa dos Tapetes de Ar-
raiolos, era “uma das melhores” na produção do tapete “tra-
dicional português” e que “precisava que as peças fossem 
sinceras, e ao fabricá-las em Arraiolos, elas têm certificados 
originais, cada um dos meus tapetes vem com um certificado 
de autenticidade” (FEIO, 2009, p. 12). 

Estes processos de “apropriação”14, aqui entendidos na estei-
ra de Arnd Schneider (2003, 2006) e Christopher Wright (SCH-
NEIDER & WRIGHT, 2006), são vitais para a problematização 
das práticas artísticas contemporâneas, permitindo interpelar o 
carácter processual das dinâmicas identitárias. As apropriações 
operarem a partir de materiais, técnicas e símbolos próximos do 
contexto de origem dos artistas, sendo operacionalizados como 
plataformas para debater a identidade nacional.

Descontextulizado, recontextualizado, ressemantiza-
do, este material etno-cultural é, também, convocado pelos 
artistas para que a sua obra seja partilhada e apreendida. A 
narrativa da nação, ancorada no seu kit de elementos “folk”, 
surge como uma plataforma comum que permite a relacionar 
artistas e públicos. João Pedro Vale15 (Lisboa, 1976) tem traba-
lhado nos últimos anos sobre as identidades de género e de-
senvolvido um movimento crítico relativamente à identidade 
nacional. Na entrevista realizada afirma:

O que me interessa mais do que tudo na cultura popular é a 
aproximação com as pessoas. E quando digo aproximação é: 
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tu à partida enquanto espectador já seres detentor de uma 
série de códigos para interpretar a peça e acima de tudo isso 
é o que me interessa.16 

No mesmo sentido, a escultora Ângela Ferreira (Maputo, 
1953)17, ao elaborar um olhar retrospectivo do seu percurso, afirma: 

Quando venho para Portugal, a exposição18 que eu faço como 
resultado de ser bolseira é investigar arados. O ponto de inte-
resse dos arados não era o turístico do objecto ou o exótico do 
objecto. O ponto de interesse era sim eu a procurar objectos 
que tivessem significado escultórico e popular, no sentido de 
real.[…]. Essa relação é absolutamente vital e parte de um pre-
ceito político muito consciente que diz “eu quero fazer algo 
contemporâneo que tenha qualidades conceptuais e formais 
inseridas nesse discurso da contemporaneidade, mas que seja 
inteligíveis por diferentes níveis culturais e intelectuais da so-
ciedade. E para isso eu tenho que trabalhar a partir de refe-
rências, imagéticas neste caso, que sejam automaticamente 
parte do vocabulário visual do popular.19

Em 1989, recebe a bolsa de estudos à qual se candidatara 
e inicia a sua indagação em torno do “sentido da identidade 
portuguesa”20 afirmando ainda que “nas minhas esculturas e 
desenhos gostaria de poder celebrar e exultar a cultura por-
tuguesa […]” e “fazer o transporte de “imagens” portuguesas 
a outras partes do mundo”21. 

O trabalho desenvolvido por estes artistas visuais refor-
ça empiricamente o conceito de “apropriação” ao articular 
os processos que ligam o artista, os artefactos convocados (e 
os seus produtores) e as obras que resultam deste processo 
de apropriação (Schneider, 2006:27). As práticas artísticas 
encontram-se, assim, viradas para a interlocução com um 
reportório etno-simbólico, a via que assegura a diferença e a 
especificidade de “uma comunidade imaginada” (Anderson, 
1991). Os artistas reificam, constroem e debatem identidades 
através de objectos específicos, assumindo um papel de me-
diação entre as práticas culturais nacionais e os circuitos glo-
bais (SCHNEIDER, 2006, p. 16).

Neste sentido, importa sublinhar que as artes visuais ao 
mobilizarem uma ideia de nação, participam na elaboração de 
um discurso nacional a partir da cultura popular, o que pode-
rá denunciar um paradoxo num momento em que as culturas 
nacionais são desafiadas pelos processos de transnacionalismo 



48 VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 39-61, jan-jun 2012

económico e simbólico (GARCIA-CANCLINI, 2005, 1998)Po-
rém, as práticas artísticas aqui em debate revelam precisamen-
te uma das contradições (APPADuRAI, 1996, HALL 2006, 1992) 
amplamente identificadas pelos estudos sobre globalização: a 
tensão entre global e local no mundo contemporâneo, com o 
reforço das identidades nacionais e outras identidades locais 
(HALL, 2006, 1992, p. 69). Para pensar o mundo contemporâ-
neo, e a mobilidade (AuGé, 2009) que lhe está associada, im-
plica percorrer diversas escalas, lugares e tempos configurados 
por estas duas forças que actuam em estreita relação.

De fato, o mundo da arte tornou-se mais policêntrico 
(THORNTON, 2010, 2008) ao constituir uma rede dispersa de 
culturas sobrepostas. Neste sentido, a mobilização vernacular 
(SMITH, 2011) revela um posicionamento relacional dos ar-
tistas no quadro dos fluxos transnacionais e das negociações 
inter-culturais. Nas palavras de Joana Vasconcelos:

Eu vivo o particular com grande intensidade porque gosto 
muito de Portugal e gosto muito das coisas que vou encon-
trando. Por outro lado, Portugal não chega porque é preciso 
comunicar e a certa altura tens que ir comunicar com os ou-
tros, portanto tens que ser global. No fundo a globalização é 
um caminho é um percurso. Eu sou particular e global.22

A globalização tem, tal como apontou Stuart Hall  (2006, 
1992), um efeito pluralizante, tornando as “identidades mais 
posicionais” (HALL, 2006, 1992, p. 87).. Ao convocar a cultu-
ra e a história de uma nação, os artistas constroem espaços 
dialógicos desenvolvendo movimentos críticos e reflexivos em 
torno do seu posicionamento identitário.

Mas nas artes visuais vão habitar outros discursos e práticas 
que evocam a relação de Portugal com espaços e as histórias das 
ex-colónias, com particular ênfase com os territórios africanos.

3. A discussão da nação na arte contemporânea 
portuguesa II: a interpelação do império

No início do mês Julho de 2011, Manuel Botelho23 (Lisboa, 
1950) inaugurou em Cascais, vila próxima da cidade de Lisboa, 
a exposição Cartas de Amor e Saudade. A exposição encon-
trava-se organizada em duas salas. Nas paredes do primeiro 
espaço surpreendia-nos um conjunto de panos de tendas de 
campanha. Em frente, encontravam-se três fotografias, em 
grande formato, que invocavam o tempo da Guerra Colonial e 
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o movimento de palavras, sentimentos, perdas, entre o “cá” e o 
que já foi “lá”. A segunda sala recriava um ambiente doméstico 
onde podíamos ouvir algumas palavras trocadas entre territó-
rios e geografias diferenciadas, através de uma instalação so-
nora que convocava registos epistolares. O texto situava-nos 
na Guiné na década de 60. Podíamos escutar:

 […] os homens da minha companhia voltaram a ter contacto 
com o inimigo. Quando os vi regressar nos unimog até me 
assustei, vinham sujos de lama e sangue, as cores das fardas 
já não se conheciam, as caras eram autênticas máscaras de 
lama! E vê lá tu, querida, um dos nossos alferes pisou uma 
mina que lhe arrancou a perna e o pé e teve de ser evacuado 
de helicóptero para Bissau. […] Quando se soube a notícia 
sentiu-se um silêncio profundo e tudo ficou triste, alguns 
nem puderam suster as lágrimas. (BOTELHO, 2011, p. 31)

Esta exposição serve de mote para introduzir o debate 
em torno do “Império” na visualidade em Portugal na pós-
-colonialidade. A experiência histórica do colonialismo marca 
as práticas artísticas24, objectificando-se em estéticas específi-
cas. Estas aludem a uma relação estreita entre nação e império 
através de uma leitura crítica e reflexiva da memória imperial 
e dos silêncios sobre a Guerra Colonial em África. 

Neste contexto, a nação é discutida nas artes visuais in-
tegrando referências ao passado colonial e num continuum 
colonialismo-pós-colonialismo (VALE DE ALMEIDA, 2002, p. 
27), remetendo para a seguinte ideia de H. Bhabha: “The Wes-
tern metropole must confront its post-colonial history, told 
by its influxo postwar migrants and refugees, as an indigenous 
or native narrative internal to its national identity” (1994, p. 
9). Na mesma linha Manuela Ribeiro Sanches reitera que “a 
identidade nacional não pode ser dissociada de um passado 
colonial, bem como o ‘lá fora’ não deixa de fazer, agora de 
modo diferente, parte do ‘cá dentro’” (SANCHES, 2006, p. 8).

Segundo Margarida Calafate Ribeiro (2004), a construção 
de uma imagem de Portugal como centro realizou-se através 
do império, isto é, de Portugal como nação imperial que tal 
como hoje ocultava uma segunda imagem ligada à experi-
ência de periferia que “imagina o centro”, participando dele 
simbolicamente. Importa sublinhar a especificidade da expe-
riência colonial portuguesa e o facto de Portugal ser um país 
semi-periférico que se caracterizou por um colonialismo su-
balterno, cujo império terminou em 1974, com a revolução do 
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25 de Abril. Foi a via do império que configurou fortemente as 
expressões da identidade nacional e, mais tarde, foi pela via 
da integração na união Europeia que Portugal se imaginou 
como centro, parafraseando Boaventura Sousa Santos (2002). 

Neste quadro, importa questionar como esta dimensão é 
debatida pelos artistas portugueses e do modo como dão conta 
do movimento do “centro [que] se desloca para a periferia” (RI-
BEIRO, 2004, p. 230). Referindo-se a uma exposição anterior25, 
patente no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gul-
benkian, Manuel Botelho assinala justamente este aspecto:

A reflexão sobre as questões de identidade é uma espécie de 
infra-estrutura do meu trabalho, desde sempre. Recentemen-
te eu expus na Gulbenkian um trabalho baseado nas men-
sagens de Natal [dos soldados portugueses durante a guerra 
colonial]. Eu utilizei as mensagens de Natal por uma razão 
muito clara: na exposição da Gulbenkian tinha dois grupos 
de trabalhos: tinha um que tinha os militares a falar e tinha 
outro onde ninguém falava. Tinha de facto os soldados a falar 
sem dizer nada, que para mim é a imagem bem acabada des-
se obscurantismo e dessa incomunicação, do atabafamento 
desse assunto durante anos. Portugal esteve envolvido numa 
guerra e nós nunca soubemos nada dessa guerra. As únicas 
imagens as quais tínhamos acesso eram imagens estereoti-
padas deles a dizerem uma frase que era invariavelmente a 
mesma: mandarem as boas festas às famílias e às namoradas. 
E eles falavam, mas não diziam nada. A gente a única coisa 
que sabia é que naquele dia, aquela hora aquela pessoa estava 
viva. Através de uma coisa onde aparentemente se fala, é do 
silenciamento que eu estou a falar. E tudo isto se liga com o 
quadro ideológico do fascismo.
       Eu tenho estado preocupado com as cicatrizes. E as ci-
catrizes é aquilo que a gente tem na pele. Interessa-me o sol-
dado que teve caladinho e aguentou. Que veio de lá sem uma 
perna com os neurónios todos escangalhados.26

Assim, a nação é desafiada, reinterpretada, incorporando 
outras geografias e disseminando sentidos alternativos. Os ar-
tistas posicionam-se criticamente perante as lógicas hegemó-
nicas do Estado, afastando-se do tom, por vezes celebratório, 
da cultura nacional. O debate da identidade nacional através 
do império traz à colação a subalternidade “doméstica”, as 
“cicatrizes”, o povo “subexposto”, dando voz voz ao “soldado 
calado” invocado por Manuel Botelho. Tal como nos livros de 
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António Lobo Antunes, o artista denuncia a história dos que 
ficaram arredados do discurso hegemónico, dominante, in-
terpelando as ruinas do império (RIBEIRO, 2004, p. 62).

Com caracteristicas congéneres o trabalho de Pedro Baratei-
ro (ALMADA, 1979), alude ao universo do conflito colonial. Num 
projecto que ocupou as ruas de Lisboa, colou em diversos locais 
da cidade cartazes com a frase “Agradecemos aos nossos clien-
tes que não discutam política em voz alta” (NICOLAu, 2009) 
ao lado de uma fotografia do pai segurando um bezerro, imagem 
captada durante a guerra na Guiné. Nas palavras do artista: 

Em 2005 e 2006 fiz um projecto em que colei um série de 
posters na rua onde eu usei uma imagem do meu pai, aque-
las tipicas imagens que os soldados traziam da guerra. E eu 
achava aquilo estranho porque as imagens eram todas muito 
alegres, em situações muito simpáticas. E aquilo que eu acha-
va que era a vida lá, não era nada daquilo. As imagens que eles 
mandavam eram imagens para a família. Era uma filtragem. 
Não havia imagens de edíficios. Pareciam que estavam fecha-
dos numa espécie de comunidade. Na verdade interessou-me 
bastante pensar o que tinha acontecido naquela altura, na-
quele tempo porque o meu pai falava pouco sobre isso. Na 
altura utilizei aquela imagem porque achava que todas as 
pessoas deviam conhecer.27

A relação entre as ex-colónias e o antigo centro impe-
rial é também trabalhada por Pedro Barateiro a partir da 
desmontagem do quadro ideológico e dos mecanismos de 
propaganda do fascismo português. O artista afirma que a 
história nacional assume centralidade no seu trabalho. To-
mando como ponto de partida a instalação video intitulada 
Composição (2007) afirma: 

Interessa-me contextualizar as coisas e como o meu trabalho 
se insere no contexto actual e universal. […] Em 2005 e 2006 
acabei por me interessar por um conjunto de filmes de propa-
ganda feitos em Angola e Moçambique que se chamavam “Ac-
tualidades”. Parto do acervo do ANIME [Arquivo Nacional de 
Imagens em Movimento]. E aqueles filmes, muito curtos, 6 a 9 
minutos no máximo, eram obviamente encomendas do Esta-
do português, para propaganda. Pediam a alguns realizadores, 
uma pequena equipa, para irem filmando. uma coisa que vai 
desde os anos 30 aos anos 60. O que me interessou não foi o 
som. A determinada altura desliguei, era muito potente, muito 
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paternalista, muito desconfortável o discurso de propaganda: - 
Agora a visita do senhor comandante! O que me interessou fo-
ram as imagens das vistas áreas, que existiam no meio de todo 
daquele aparato que acontecia realmente lá. Sem percebermos 
aqui em território português, haviam imagens que eram cor-
tadas e fugiam completamente a essa vontade que existia do 
Estado português em mostrar às pessoas cá.28

Importa sublinhar que estes artistas debatem o império 
tendo como ponto de localização e interpelação o Ocidente 
e a sua história nacional, “no que tudo isto foi para nós”29. 
Como assinala Manuel Botelho:

Eu, o outro lado, ainda não olhei para ele. Tenho estado a 
olhar para o nosso umbigo porque eu acho se calhar é essa 
a minha função. Porque eu penso que no outro lado estão 
pessoas a pensar no seu próprio umbigo e muito bem. E isto 
não tem nada a ver com ideologia. A minha ideologia é de 
esquerda, eu estava nitidamente a favor da libertação dos 
povos, e sou. A legitimidade dos povos a se auto-determina-
rem é uma coisa inalianável […].30

Mas a visualidade contemporânea espelha, igualmente, ou-
tros posicionamentos próximos de um diálogo com a teoria pós-
-colonial. Em 2006, o antropólogo José Fernandes Dias afirmava 
que no domínio da prática artística portuguesa estávamos peran-
te “um silêncio e a invisibilidade sobre o não-ocidental” (2006, p. 
330). Contudo, ao autor identificava algumas excepções, nomea-
damente Ângela Ferreira e Vasco Araújo31 (Lisboa, 1975).

A interlocução com o “popular” de matriz rural presente 
na prática artística de Ângela Ferreira, exposta acima, pode 
ser lida igualmente através da perspectiva pós-colonial. E 
aqui a dimensão biográfica e diaspórica do seu trabalho é 
particularmente evidente:

“Quando volto para viver cá [Portugal] mais permanente-
mente, percebo os apectos da cultura popular apropriados 
pelo Estado Novo32. Interessa-me o Estado Novo porque é 
crucial no colonialismo, porque é a cultura popular que é ex-
portada para África. E eu bebi dessa cultura.”33

Na mesma linha, numa carta datada de 15 de Setembro 
de 2001, endereçada ao Serviço de Belas Artes da Fundação 
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Calouste Gulbenkian, afirma: “grande parte da minha obra 
tem lidado precisamente com as sobreposições de identidade 
criadas pela História portuguesa.”34

Nos finais da década de 90, a artista dá início a uma re-
flexão aprofundada sobre a política cultural em África, a his-
tória colonial e os seus ecos contemporâneos. um discurso 
pós-colonial torna-se axial no seu trabalho sublinhando a so-
breposição e deslocação de territórios de diferença (LAPA & 
RENTON, 2003, p. 37) presentes, por exemplo, nas obras Mai-
son Tropical (2007) e Model #3 for Propaganda Stand, Screen 
and Loudspeaker Platform Celebrating a Post-Indepen-dence 
Utopia35. Esta última escultura integra um projecto dedicado 
a Moçambique – For Mozambique – na qual a artista mobiliza 
os tempos subsequentes à Revolução Russa e o período pós-
-independência de Moçambique, através do filme Makwaye-
la (1977) de Jean Rouch e Jacques d’Arthuis. Segundo Ângela 
Ferreira, a temática central da sua obra são “as relações cultu-
rais, as relações de identidade entre África e a Europa”36.

um posicionamento congénere é possível identificar na 
prática artística de Vasco Araújo. Na instalação-vídeo Jar-
dim (2004), a câmara palmilha a vegetação do Jardim Botâ-
nico Tropical situado em Belém (Lisboa). As personagens 
são estátuas, figuras de negros, realizadas nos anos 40 por 
altura da Exposição do Mundo Português, que funcionavam 
como figuras de convite localizadas à entrada dos pavilhões 
das colónias. A partir de fragmentos de diálogos extraídos 
da Ilíada e da Odisseia de Homero lidos por portugueses, 
nascidos em Portugal de pais africanos (DIAS, 2006), Vasco 
Araújo alude ao passado colonial e às reconfigurações iden-
titárias no quadro do pós-colonialismo.

Já na série escultórica Debret (2009) são convocadas 
outras geografias e tempos. Constituída por 15 esculturas, 
Debret é o resultado de uma interpretação da relação social 
entre brancos e negros, portugueses e africanos, senhores 
e escravos no Brasil do século XIX (ARAúJO, 2010). Nesta 
série, o artista convida, ainda, as palavras de Padre António 
Vieira num diálogo com a condição pós-colonial enunciando 
as várias vozes em presença. Vasco Araújo olha para as obras 
de Debret atento à forma “como interagiam em sociedade e 
na intimidade, os senhores e os escravos no Brasil do século 
XIX”, interrogando o teatro de relações, as relações de poder 
e obediência. Revisita o passado colonial, esteticizando o so-
frimento do outro (Pires do Vale, 2010).
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4. Notas finais 

Ao longo deste artigo foram identificados e analisados pro-
cessos de interlocução com a nação nas práticas artísticas 
contemporêneas em Portugal. Este diálogo, nas dimensões 
aqui identificadas, permite aceder às dinâmicas e práticas 
identitárias que sinalizam o posicionamento dos artistas 
no mundo contemporâneo. Tal como referiu Meskimmon 
(2011), ao analisar o “domestic turn” da arte contemporânea:  
“they participate in a critical dialogue between ethical res-
ponsability, locational identity and what I should call ‘cos-
mopolitan imagination’ (2011, p. 5). 

Neste sentido, e retomando o argumento de Benedict 
Anderson (1991), os artistas imagimam a nação de forma 
selectiva, activam um conceito de nação diferenciado, per-
mitindo perceber o mundo contemporâneo como um solo 
de ambivalências. Tal como afirmou Robbins aludindo às 
dinâmicas da globalização:

Globalization is profoundly transforming our apprehension 
of the world: it is provoking a new experience of orientation 
and disorientation, new senses of placed and placeless iden-
tity. The global-local nexus is associated with new relations 
between space and place, fixity and mobility, centre and peri-
phery, ‘real’ and ‘virtual’ space, ‘inside’ ans ‘outside’, frontier 
an territory. This, inevitability, has implications for both and 
individual collective identities and for the meaning of cohe-
rence of community.  (ROBINS, 1999, p. 27)

A nação surge, não como uma entidade fixa ou insular, 
mas como uma plataforma que permite expressar inter-
pelações e desconfortos vários com a globalização, com o 
colonialismo e Guerra Colonial, com as assimetrias de po-
der, com as lógicas de poder do Estado, com fascismo por-
tuguês, reforçando a ideia de que as práticas artísticas são 
formas privilegiadas de classificar e interpretar o mundo.  
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noTAS

1. O presente artigo insere-se na minha investigação de pós-
-doutoramento em antropologia intitulada: “Diálogos com a nação 
nas práticas e discursos da arte contemporânea portuguesa” (Ref.ª 
SFRH/BPD/37456/2007) financiado por Fundos Nacionais através 
da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia. 

2. A Guerra Colonial foi travada, desde 1961, em territórios afri-
canos, prolongando-se até 1974, ano do terminus da ditadura. 
Existiam frentes de batalha na Guiné-Bissau, Angola e Moçambi-
que. Além destes países, também Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, 
Timor-Leste e Macau faziam parte do império colonial português. 
 
3. Por economia de texto não é possível, no quadro deste artigo, uma 
apresentação biográfica pormenorizada dos artistas analisados pelo 
que ao longo do texto são fornecidos alguns elementos biográficos e 
referenciadas, sempre que existam, as páginas web dos artistas.

4. Em termos metodológicos, optou-se por uma estratégia múltipla, 
entrevista em profundidade junto de artistas plásticos, a observação 
presencial de acontecimentos relacionados com as práticas artísti-
cas. Procedeu-se, ainda, ao recenseamento e à pesquisa de diferen-
tes fontes documentais.

5. Ver www.joanavasconcelos.com

6.  Ver Joana Vasconcelos, Sem rede [catálogo de exposição], Museu 
Colecção Berardo, 2010.

7. http://www.facebook.com/#!/pages/Joana-Vasconcelos/3004998
43890?ref=ts.Consultado a 19 de Abril de 2010 e 2 de Agosto de 2010.

8. No início do século XX, os debates em torno da ideia de Por-
tugal continuavam acesos e eram também representados pelos 
artistas plásticos que tinham dado corpo a movimentos estéticos 
iniciados no século anterior, como o naturalismo – que continua-
ria a granjear visibilidade ao longo da primeira metade do século 
XX (Silva, 1997:352) – no qual a cultura popular de matriz rural 
adquiria centralidade.
       Paradoxalmente, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, o 
modernismo, que surge como movimento de ruptura com o natura-
lismo, viria apropriar-se dos temas e objectos populares inauguran-
do, pela via da sedução formal, uma relação distinta com a cultura 
popular portuguesa, análoga à que as vanguardas internacionais 
tinham estabelecido com a designada “arte africana”.
     De facto, numa continuidade com o século XIX, assiste-se a 
uma apropriação do popular de matriz rural, num movimento 
de representação da autenticidade da nação. Esta tendência para 
representar o “autêntico” encontrará o seu expoente máximo no 
Estado Novo, com a sua política folclorista centrada nos conceitos 
de nação e de tradição que o modernismo, dominado agora pelo 
regime, viria a cristalizar plástica e ideologicamente na Exposição 
do Mundo Português.
     Contrariando esta tendência, o movimento neo-realista surge na 
década de 40 como reflexo das propostas do “realismo socialista”, 
sugerindo uma contra-imagem de Portugal reveladora de um país 
coarctado, pelo que a representação dos aspetos da cultura popular 
apropriados pelos diferentes artistas irá aproximar-se do documen-
talismo (Pinharanda, 1997:598). Mas nos longos anos de vigência do 
regime ditatorial, a par das afinidades entre arte e poder, eclodiram 
e coexistiram outros movimentos, marcados pelos debates entre 
figurativos e abstractos, entre neo-realistas e surrealistas nos quais 
a percepção da cultura popular não se fez, por vezes, de forma tão 
imediata devido ao próprio carácter dos posicionamentos estéticos.
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     A autonomização da iniciativa artística em relação à ideologia 
do Estado Novo, que irá caracterizar o período do pós-guerra, criará 
condições para uma diversidade de escolhas temáticas e formais que 
se vão exprimir no campo artístico português, sobretudo a partir 
dos anos 60, no qual a relação cultura popular – artes plásticas se 
encontra mais disseminada, mas não menos relevante (cf. Pinha-
randa, 2010) até à actualidade.

9. Entrevista J.V., 2009.

10. Entrevista J.V., 2009.

11. Ver www.carlosnoronhafeio.co.uk

12. Entrevista C.N.F., 2010.

13. Entrevista C.N.F., 2010.

14. Ver também reflexão de Marcus e Myers (1995).

15. Ver www.joaopedrovale.com

16. Entrevista J.P.V., 2010.

17. De origem portuguesa fez a sua formação superior na África do 
Sul (Capetown), vivendo em Lisboa.

18. A exposição recebeu o título A Propósito de…, tendo se realizado 
no Centro de Arte Moderna José Azeredo Perdigão em Lisboa no 
ano de 1990.

19. Entrevista A.F., 2008. 

20. Relatório intitulado Fase Final – projecto baseado nos painéis 
“Emigração”, de Almada Negreiros situados na Gare Marítima Rocha 
de Conde de Óbidos, que inclui também a produção da exposição 
“Portugal dos Pequenitos”, 1996, Arquivo SBA, Proc. N.º 7168.

21.  Anexo I ao Boletim de Inscrição para Bolsa de Estudo de Especiali-
zação, 1989, Serviço de Belas Artes, Arquivo SBA, Proc. N.º 4894.

22. Entrevista J.V., 2009.

23. Ver www.manuelbotelho.com

24. Para uma discussão em torno do pós-colonialismo nas artes 
visuais em Portugal ver Fernandes Dias (2006).

25. Exposição intitulada Professores. Centro de Arte Moderna – 
Fundação Calouste Gulbenkian (14.OuT.2010-02.JAN.2011)

26. Entrevista M. B., 2011.

27. Entrevista P. B., 2010.

28. Entrevista P. B., 2010.

29. Entrevista M. B., 2011.

30. Entrevista M. B., 2011.

31. Ver www.vascoaraujo.org

32. “Estado Novo” é a designação que nomeia o regime político 
autoritário que se estabeleceu em Portugal no período entre 1933 
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a 1974. Foi pela revolução do 25 de Abril, também conhecida como 
“Revolução dos Cravos”.

33. Entrevista A.F., 2008

34. Serviço de Belas Artes, Arquivo SBA, Proc. N.º 10736.

35. Maison Tropicale foi a sua proposta para representar oficialmen-
te Portugal na 52nd International Art Exhibition de Veneza (2007). 
For Mozambique model# 3 foi a obra apresentada à Bienal de Artes 
de São Paulo.

36. Entrevista A.F., 2008.
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JAmES DIckInSon  (TExTo E foToS) 

Resumo

A paisagem urbana contemporânea de Filadélfia é 
extremamente variada e colorida, com milhares de murais e 
de grafites municipais competindo por atenção nas paredes 
da cidade. Este é o resultado de uma contestação de longa 
data entre uma vigorosa tradição da arte de rua de natureza 
transgressiva e um ambicioso programa municipal destinado 
a controlar o espaço visual urbano através de uma arte 
pública oficialmente legitimada e patrocinada. Neste ensaio 
o papel de Filadélfia como um centro de inovação do grafite 
é discutido, tal como o são as Rede Anti-Graffiti existentes e 
o Programa de Arte Mural que visam conter o fenômeno do 
grafite por intermédio da produção de murais cívicos. Outros 
processos de embelezamento dos bairros através da arte 
pública, bem como as novas formas de arte de rua ilícitas, 
tais como cartazes e stencil, também serão abordadas.
 

Do grafite aos murais e de volta outra vez: 
a paisagem urbana espetacular de Filadélfia

Palavras-chave:
Paisagem urbana, 
arte pública, grafite 

Figure 1 
Ben Jammin’ (GET UP ART).   
A stencil portrait of iconic Phila-
delphian, founding American and 
polymath, Benjamin Franklin, 
with modern day boom-box 
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From graffiti to murals and back again: 
Philadelphia's spectacular streetscape 

JAmES DIckInSon  (TExT AnD phoToS)

Abstract

Philadelphia’s contemporary streetscape is remarkably 
varied and colorful with thousands of municipal murals and 
extensive graffiti competing for attention on city walls. It is 
the result of a longstanding contestation between a vigorous 
tradition of transgressive street art and an ambitious 
municipal program aimed at controlling urban visual space 
by means of officially approved and sponsored public 
art. Philadelphia’s role as a center of graffiti innovation is 
discussed as are the city’s Anti-Graffiti Network and Mural 
Arts Program which aim to control graffiti by means of civic 
murals. Other efforts to beautify neighborhoods by means 
of public art as well as newer forms of illicit street art such 
as poster and stencil graffiti contributing to the graphic 
embellishment of public space are discussed. 

Keywords: 
Streetscape, public art, graffiti
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Despite its reputation as one of the poorest and most 
violent large cities in the US, Philadelphia’s streetscape is 
astonishingly varied and colorful. Graffiti murals along with 
many other kinds of transgressive wall art including tags, 
bombs, throw-ups, posters, stencils and stickers increasingly 
cover, with varying degrees of ambition and stylistic 
sophistication, the exposed spaces, walls and surfaces of 
the city. Moreover, the city is also home to an unparalleled 
number of civic murals as well as much other officially 
sponsored or sanctioned public wall art. 

Indeed, in recent years more than three thousand 
municipal murals alone have been painted on walls, buildings 
and structures throughout the city. Enormous showpiece 
murals occupy prime locations in the downtown area and at 
‘gateway’ locations to the city such as the airport, where the 
world’s second largest mural ”How Philly Moves” (a homage 
to dance in the city) runs along the entire façade of several 
multistory parking garages. Other large murals celebrate 
Philadelphia’s contributions to the arts and architecture, 
comment on communalities that connect residents across 
generations and cultures, or mark important moments and 
figures in the civil rights movement and struggle to end 
slavery. For example, “Legacy,” a 10,000 square foot mural at 
a downtown parking lot composed in part of a million hand 
laid glass tiles, shows a girl holding the ‘flame of liberty’ 
while wearing medals featuring Abraham Lincoln and 
Frederick Douglass as well as a 1838 abolitionist coin with the 
inscription “Am I not a woman and a sister.” 

Many murals, however, are located in less privileged 
parts of town, on the end walls of row homes or on walls 
exposed by fire, building collapse or demolition. Here 
myriad colorful panels stand sentinel over the vast swathes 
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Figure 2  
Stop Graffiti  

(Philadelphia Anti-Graffiti 
Network 1993, Alfredo Ramos). 

Recently re-exposed in the course 
of a downtown development proj-

ect, the crossed-out spray-paint 
can became the logo emblematic 

of the Anti-Graffiti Network 

Figure 3   
 This abandoned building in an 

otherwise upscale neighborhood 
is a favored display site for posters 

made from cut-out art  

2 3

of blight, dereliction and waste which surround them where 
they compete for attention among nearby graffiti walls, 
many memorials to those killed in the epidemic of violence 
which continues to plague the city. While other cities such 
as San Francisco, Chicago and Los Angeles have traditions of 
public murals, no other municipality matches Philadelphia’s 
commitment to this kind of graphic outdoor art, surely 
making the City of Brotherly Love the mural capital of the 
United States, if not the world. 

Philadelphia’s visually striking streetscape emerges from 
a contestation, ongoing over many decades now, between a 
vigorous, irrepressible tradition of transgressive street art 
and an equally ambitious municipal program of control and 
domination of urban visual space by means of large scale 
public art. Indeed, alone among American cities, Philadelphia 
has adopted civic murals as a major part of its anti-graffiti 
strategy, seeking to displace, veil or domesticate graffiti by 
means of a variety of public art initiatives. 

Philadelphia is now an acknowledged, if relatively 
poorly documented, center of original graffiti innovation 
(Gastman and Neelon, 2010; Haegele, 2001). As early as 
the 1960s, urban disinvestment, middle-class flight to the 
suburbs, and race-based policies of discrimination were 
beginning to turn previously stable, but poor, working 
class inner-city districts of the city into zones of extensive 
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Figure 4  
Peaceable Kingdom  
(Mural Arts Program 2001, Char-
les A. Hankin).  Incorporating 
imagery from Edward Hicks fa-
mous 19th century painting, “Pe-
aceable Kingdom” (of which he 
painted many versions between 
1820 and his death in 1849), this 
mural offers an equally tranquil 
and harmonious vision of the 
local community, one however in 
reality beset with poverty, drugs 
and crime. The muralist is a 
descendant of Edward Hicks

4

blight and dereliction, fertile ground, as it turned out, for 
the emergence of urban youth gangs who proceeded to 
mark territory with a blizzard of tags, scribbles and other 
hieroglyphs. However, gang membership and the rituals 
of territoriality did not appeal to all disadvantaged urban 
youth; many gravitated to other kinds of wall writing such 
as tagging which offered more opportunity for individual 
aggrandizement as well as the freedom to move beyond the 
neighborhood and mark the city independent of gang turf 
(Phillips, 1999; Ley and Cybriwsky, 1974). 

Indeed, many of today’s familiar graffiti styles have their 
origins in mid-1960s Philadelphia when legendary graffiti kings 
such as CORNBREAD (Darryl McCray) and KOOL KLEPTO 
KIDD (Bobby Kidd) established reputations by tagging widely 
in North and West Philadelphia respectively and, as legend 
has it, by “getting up” on police cars, elephants at the zoo, and 
even the Jackson Five’s plane at the airport. However, as more 
and more people got involved with graffiti, CORNBREAD and 
others had to develop more creative lettering styles, adding 
embellishments such as crowns, hats and dollar signs to their 
tags in order to stand out from the crowd. According to KIDD 
the idea was “to get a little fancy, but you don’t want to go 
overboard” (after all speed of execution was essential to avoid 
apprehension and arrest) (Gastman and Neelon, 2010:50). 
Since status derived from the visibility of work produced as 
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Figure 6 
Posters by Shepard Fairey cover 
the wall of  a commercial print 

shop in South Philadelphia

Figure 5 
A blizzard of commercial and 

non-commercial stickers covers 
a municipal street sign in the 
rapidly gentrifying Northern 

Liberties section of the city

5 6

well as its quantity, wall writers often competed to “get up” in 
dangerous locations including on abutments and bridges along 
highway and rail corridors.

 Philadelphia styles traveled quickly to New York where they 
were instrumental in shaping graffiti conventions emerging 
there. As one New York writer acknowledged “the kind of 
writing that is on our walls—highlighting names and egos—
began in Philadelphia” (Gastman and Neelon, 2010:52). By the 
early 1970s wall writing had blossomed into what became called 
hip hop graffiti (“New York style” or “subway art”) characterized 
by balloon lettering, calligraphic extravaganzas, and ever more 
elaborate spray painted masterpieces, including the epitome of 
“top to bottom” subway car decoration. The style returned to 
Philadelphia and spread quickly to other US cities including 
Los Angeles, Chicago and other major metropolitan areas. 
Over time hip hop’s transcendental aesthetic qualities, lack of 
overt politics, and commercial friendly cartoon style helped it 
travel far from its origins in the slums and barrios of America’s 
cities. Spread through magazines, digital photography shared 
via the Internet, travel and music, hip hop graffiti became a 
global phenomenon as well as international youth subculture 
and has been the dominant style for much illicit wall art in 
Europe, Latin America and elsewhere. 

By the 1970s the explosion of graffiti, tagging and wall 
writing had transformed Philadelphia into one of the most 
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Figure 7 
Three Mile Island and Nila Hol-
ding Shirt (Zoe Strauss Billboard 
Project, 2012). Two of the more 
than 50 billboards around the city 
featuring enormous blow-up pho-
tographs by Zoe Strauss as part 
of her exhibition, Ten Years, at the 
Philadelphia Museum of Art

7

visually-blighted city in the world. Officials claimed graffiti 
decreased property values, drove away business, discouraged 
tourism and redevelopment and generally demoralized 
and intimidated residents. The city’s transit authority 
was already spending over a million dollars a year to clean 
trains, buses and subway cars. However, rather than simply 
pursue an aggressive policy of graffiti removal coupled with 
prosecution of offenders in the courts (the norm in most 
cities), Philadelphia also sought to deter graffiti by covering 
walls that might otherwise be appropriated by graffitists 
with equally large and colorful, but officially sponsored and 
approved, community murals.  

In 1984 the city established the Philadelphia Anti-Graffiti 
Network (PAGN), a program designed to clean up graffiti on 
walls as well as domesticate and reeducate graffiti artists by 
providing them with socially useful training in the arts, even the 
prospect of paid employment. In exchange for legal amnesty, 
wall writers were expected to give up graffiti and contribute to 
the clean-up of walls they had defaced. Observing that graffiti 
murals-- especially those commemorating homeboys and 
others cut down by street violence--were themselves rarely 
defaced, the PAGN established a mural painting program 
in which offenders were also expected to create legitimate 
neighborhood murals to compete with, and hopefully displace, 
unofficial murals (Rice, 1999). 
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Figure 8   
Children of Philadelphia (Mural 

Arts Program 2000, Burton 
Dodge). In this dramatic mural 

at the edge of downtown, the 
mural’s painted city background 
reflects and merges with the real 

skyline of the city behind it.  

8

Naturally the murals sponsored by the PAGN avoided 
the styles and subject matter of traditional graffiti walls 
(“wildstyle” ‘pieces, glorification of violence, conspicuous 
consumption) in favor of themes drawn from African-
American history or figurative depictions of tranquil rural 
landscapes. However, since many graffitists co-opted into the 
PAGN program lacked the skill or training to create successful 
wall-sized murals, many early murals had a certain naïve, 
folk art quality to them. But today where these survive, their 
quirky charm is often a welcome relief from the now relentless 
graphic sophistication and technical perfection of more 
recently produced murals. 

Not surprisingly, the Anti-Graffiti Network essentially 
split the graffiti underground into those who looked 
favorably on the chance to perhaps get a job and receive an 
art education, and those holdouts who, revering a more 
hostile, confrontational relationship to authority continued 
to cover city walls with tags, “throw-ups,” and “‘pieces”. 
However, in 1996 the city dismantled the PAGN and set 
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Figure 10  
Mosaic Wall by Isaiah Zagar

Figure 11  
Angel Alley, Village of Arts and 
Humanities

Figure 12  
Cartoon-style art graffiti covers 
the front of a warehouse conver-
ted into loft apartments in North 
Philadelphia

Figure 9 
An elaborate “back to back” gra-
ffiti wall of wild style burners 

11

9 10

12

up new programs to manage and regulate visual aspects of 
public space. Responsibility for graffiti removal and cleanup 
was transferred to other city agencies which embarked on a 
vigorous program of graffiti abatement. The PAGN’s mural-
painting and educational functions were transferred to a 
new Mural Arts Program (MAP) which under the energetic 
leadership of its director, Jane Golden, one of the world’s 
most vocal and enthusiastic proponents of community 
murals (previously she had been director of PAGN’s mural 
program) has grown into what is perhaps the most active 
public art agency in the world. 

Focusing almost exclusively on the creation of 
neighborhood murals rather than the earlier mission of 
domesticating graffitists, MAP’s philosophy has broadened 
to emphasize the role of art in community development 
and education. For MAP, public art acts in the service of the 
community by serving as “a tool for change and consensus-
building.” Installing a mural in a community, it claims, can 
provide a positive forum where neighbors come together to 
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Figure 13 
Divine Lorraine Hotel.  Built 

in the late 19th century as 
apartments for Philadelphia’s we-

althiest citizens, this impressive 
building was acquired in 1948 by 
Father Divine, leader of the Uni-
versal Peace Mission Movement. 

Renamed the Divine Lorraine 
Hotel, it was the first hotel of 

its kind in the United States to 
be fully racially integrated. Now 
abandoned, graffiti bombers are 

attracted to its upper floors 

1413

work out differences and define common goals. Moreover, by 
helping young people to explore their creative potential and 
develop their artistic skills, MAP’s various youth educational 
programs enhance self-esteem and eventual employment 
potential (Golden, Rice and Kinney, 2002; Rice, 2000). 

 For the most part MAP murals feature popular, non-
controversial and didactic themes executed in a large-scale, 
colorful and representational format (hardly surprising 
since many are funded by corporations and foundations). 
Community history and ethnic origins are popular themes, 
as are idealized landscapes depicting the changing seasons, 
rich agricultural vistas, or lush tropical scenes, often with 
waterfalls. Celebrities, entertainers, politicians and sports 
figures (especially those with a Philadelphia connection) are 
frequently the subject of larger-than-life wall portraits; other 
portrait murals celebrate ordinary people as heroes as well as 
commemorate police, firemen and other officials killed in 
the line of duty. Many promote the virtues of vaccination 
programs, literacy, tolerance, harmony, and peace. More 
recently, murals have begun to address the impact of crime, 
incarceration, violence and homelessness on individuals 
and the community. A few, including one by Keith Haring, 
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Figure 15 
“This Wall Used To Have Art On 
It.” Site of  the famous permis-
sion wall, now terminated, in 
North Philadelphia

Figure 14 
A graffiti wall in 
 North Philadelphia

15

are what might be called ‘art’ murals, eager to contribute an 
aesthetic gesture rather than make a didactic statement.

Organizations other than the Mural Arts Program, as 
well as individual artists, also promote public art as a way 
to stabilize and beautify neighborhoods, thus contribute to 
Philadelphia’s art-saturated streetscape. One of the most 
active organizations in this regard is the Village of Arts and 
Humanities, established by Lily Yeh in 1986 in one of the city’s 
most blighted neighborhoods (Hammett, 1999). According 
to founder Yeh, “there were a lot of vacant lots and a lot of 
empty buildings. I just began to transform dead space into a 
living space with energy and light. I built the village as one 
living sculpture”(Rice, 2000:10). Using the skills, energies, 
and resources of local residents rather than relying on 
imported artistic talent, the Village has transformed vacant 
spaces and exposed walls over several blocks in the heart 
of the city’s ‘badlands’ with primitive-style wall mosaics, 
sculptures, and architectural constructions. Rejecting MAP’s 
literal and representational style, the Village aesthetic favors 
smaller works which celebrate folk forms and motifs worked 
up in flat simple colors, thus promoting a public art that is 
more decorative than didactic.
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Figure 17 
The Tuskegee Airmen (Philadel-
phia Ant-Graffiti Network, Ger-
ald Louis Davis). Honoring the 
nation’s first African-American 

military airmen unit established 
during World War II, this mural 

in West Philadelphia captures 
the folk-art charm of many 

early walls painted by the Anti-
Graffiti Network 

Figure 16 
Tribute to Edward ‘Chick’ Davis 

(Mural Arts Program 2006, John 
Lewis). A nationally renowned 

billiards player in the 1940s, Da-
vis frequently faced discrimina-
tion when he played pools halls 

across the country. The mural 
depicts him in a game with the 

legendary Willie Mosconi

17

16
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Figure 18 
Building Connections: Walls 
of Identity, Walls of Pride 
(Mural Arts Program 2007, Ernel 
Martinez). This large mural 
cuts across the American Street 
corridor, once one of the greatest 
manufacturing districts in the 
world. Today little or nothing of 
that industrial heritage remains, 
as suggested by the grassy 
expanse in the foreground

Figure 19 
R.I.P. Big Pun. Vicious Styles, a 
wall writing crew from Trenton, 
NJ, together with SCK crew from 
Philadelphia painted this impres-
sive wall in North Philadelphia 
featuring a memorial portrait 
of Puerto Rican rapper, Big 
Pun (Big Punisher), along with 
burners of the highest order 

18

19
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Figure 20 
Lincoln Legacy Project (Mural 

Arts Program 2005, Josh 
Sarantitis)

Figure 21 
Detail of a permission wall mas-

terpiece featuring the Statue of 
Liberty in North Philadelphia.  

20 21

Elsewhere in the city, mosaic artist Isaiah Zagar has 
transformed the exterior walls (in some cases entire interior 
surfaces as well) of numerous buildings including houses, 
shops, and community and performing art centers — many 
concentrated around Philadelphia’s famous bohemian South 
Street area — with shards of pottery, tile, glass, mirror and 
other ceramic material laid in plaster. His “Magic Garden,” 
an immense tangle of mosaic art and found objects including 
bottles, teapots, bicycle wheels and the like, spreads over several 
vacant lots and is a major tourist draw (Zagar and Halkin, 1999). 
More recently, established art institutions have also looked 
to the street to extend gallery space. As part of its exhibition 
devoted to street photographer Zoe Strauss, the Philadelphia 
Museum of Art mounted huge blow-ups of her photographs 
on billboards throughout the city, thereby extending her “epic 
narrative of the beauty and struggle of everyday life” into 
vernacular, even commercial, space (Barberie, 2012:54). 

Despite the extraordinary success of the Mural Arts 
Program in painting thousands of murals on city walls, 
Philadelphia continues to be a center of graffiti innovation. 
Wall writers and graffiti muralists have not gone away, nor 
surrendered street space to officialdom. Unlike other cities 
such as Los Angeles which generally prohibit building owners 
from putting up any kind of mural or wall art, Philadelphia’s 
relatively liberal city code gives owners more leeway with 
respect to graphic embellishments of their property. Indeed, 
according to Jane Golden, MAP makes a distinction between 
tagging and graffiti pieces, and while it maintains that 
writing on walls without permission is wrong, it generally 
leaves spray-painted art graffiti alone. Yet wall writers remain 
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skeptical. To gain street credibility, they claim, an artist has to 
do some illegal work; thus, while respect may be earned for 
artistic abilities, “someone who never bombed and paints only 
legal walls…wouldn’t have cred in the graffiti scene”(Deeney, 
2007:27). Still, permission walls (the most famous was at N. 5th 
Street and Cecil Moore Avenue but has since fallen victim to 
gentrification) have helped successive generations of aspiring 
Philadelphia wall writers to hone their skills, allowing them 
to match official murals with respect to size and stylistic 
sophistication. Additionally, out-of-town graffiti crews are 
also attracted to the city, adding impressive murals of their 
own to the streetscape. 

Moreover, a large supply of cheap live-work spaces in 
the city’s old industrial zone attracts artists, printers and 
designers whose art-school credentials favor cut-out, poster 
and stencil art which now compete in the street with more 
traditional forms of graffiti art and wall writing (Valdez, 
2004). Some use posters to modify street furniture such as 
mail boxes or architectural features of buildings like window 
opening (Fuoco, 2011). Occasionally hometown heroes like 
Shepard Fairey return to paste a wall with posters in their 
signature style. Even “yarn bombing”--a kind of grandma 
graffiti in which objects in the streetscape such as lampposts, 
fire hydrants and benches are wrapped in hand-knitted or 
crocheted coverings--has made an appearance in Philadelphia 
(Wallon, 2011). Another source of new wall art is artists who, 
deliberating rejecting the official gallery world, see the street 
as an alternative display space for their work (Finkbiner, 2011). 

As the Mural Arts Program has tried to ‘out paint’ the 
graffiti underground, so wall writers and graffitists have 
responded, matching officialdom every step of the way. The 
result is that today’s rich mix of illicit street art is every bit as 
impressive as the city murals with which it now necessarily 
competes for prime visual real estate.
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La inclusión social desde la cultura visual 
y las prácticas contemporáneas del arte
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Resumen 

Este artículo reflexiona acerca del tema de la inclusión 
social en programas educativos y sociales desde una 
perspectiva de cultura visual. Se considera el trabajo con 
los contenidos del arte contemporáneo y sus posibilidades 
educativas incluyendo nuevas prácticas en el espacio 
público y el lugar de las tecnologías.
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educational programmes since a visual culture perspective. 
Is considered the work with contemporary art resources and 
the educative possibilities including new practices in public 
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La actualidad, posiblemente, nos convoca a pensar y repen-
sar algunas de las cuestiones que han venido delimitando has-
ta ahora el campo de la educación, especialmente cuando nos 
referimos a cuestiones sociales y culturales. 

En lo que respecta a la educación social, afirmábamos 
en otro momento (MOYANO, 2009) que coexisten plan-
teamientos, fundamentalmente, en dos grandes direccio-
nes: en primer lugar, una educación social orientada, en su 
mayor parte, a la ayuda social de los individuos, fijada al ad-
jetivo social y con tendencias a pensar lo educativo tan sólo 
como elemento agregado a un trabajo social compensato-
rio más amplio que incluiría cuestiones relacionadas con 
lo emocional, la contención y la prevención social; y, en se-
gundo lugar, una educación social que plantea lo educativo 
como constitutivo del concepto, que apuesta por la educaci-
ón como eje principal de las prácticas que se desarrollan en 
este campo. Es decir, una propuesta de carácter fundamen-
talmente pedagógico1 que permite la articulación de los in-
dividuos con las exigencias sociales de época. La educación, 
en este sentido, se convierte en el pivote configurador de la 
educación social y no en un elemento más. Esos posicio-
namientos teóricos abarcan perspectivas distantes entre sí, 
fruto de tradiciones diferenciadas y con fines que, si bien 
podrían converger en algún postulado, difieren en el lugar 
otorgado a la educación.

Del mismo modo, las referencias parecen casi que repetirse 
respecto al espacio de la educación artística. Es aún predomi-
nante, en general, la idea de lo educativo en el arte con impac-
tos y desarrollos puramente afectivos, cuando mucho (auto)ex-
presivos, y propios de una condición más íntima de los sujetos. 

Por esto, pensar los límites actuales de la educación com-
porta abrir otras posibilidades. Es decir, tomar el límite como 
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posibilidad, con la finalidad de afrontar esas nuevas aperturas 
a modo de prevención contra lo previsible de las prácticas de 
la educación. En esta búsqueda de nuevos puestos fronterizos, 
nos topamos con dos grandes límites: por un lado, con las di-
ficultades que se generan para sostener la demanda actual en 
el campo de la educación que contenga la idea de trabajar en 
torno a la inclusión social; y, por otro lado, la desorientación 
acerca de propuestas educativas con valor social, buscando, si 
ha lugar, campos de acción diferentes. 

Ambos asuntos se encuentran atravesadas por lo que 
Giorgio Agamben define como la oscuridad de la contem-
poraneidad: “Todos los tiempos son, para quien experimen-
ta su contemporaneidad, oscuros” (2011, p. 21). Este aspecto 
subyuga, en ocasiones, la emergencia de propuestas socioe-
ducativas alternativas, digamos, a las que denominaríamos 
como tradicionales, habituales y/o previsibles. 

Ahora bien, si aún nos conducimos en las palabras de 
Agamben, esa oscuridad a la que apela no está planteada en 
términos de pasividad sino que, más bien, “equivale a neutra-
lizar las luces provenientes de la época para descubrir su tinie-
bla, su especial oscuridad, que no es, sin embargo, separable 
de las luces” (AGAMBEN, 2011, p. 21). 

La demanda actual respecto de las prácticas educativas en 
lo social y con las imágenes, así como el encargo social que 
las sostiene -y que se canaliza en instituciones de diferente 
carácter y por profesionales de distintas formaciones-, se en-
cuentra, en tiempos de crisis, en trámites de desborde. 

Si bien el desafío de la inclusión social ha existido a lo lar-
go del recorrido de la educación siempre ha habido una deriva 
hacia concepciones basadas en el control y la prevención. Las 
condiciones sociales actuales radicalizan a veces las acciones 
en torno a estas cuestiones, desmembrando las posibilidades 
de actuación social y pedagógica de los profesionales de la 
educación social y/o de la educación artística.  

En educación social esto es muy claro pues comporta un 
quiebre en la perspectiva y en la acción: el encargo de las po-
líticas sociales de los años ‘80 y ‘90 del siglo XX se sustentaba 
en una doble dimensión de atender y educar a los sujetos en 
situación de dificultad social. Fruto de la coyuntura actual, el 
giro que opera dirige ese encargo a la atención en situaciones 
sociales en ocasiones de extrema dificultad. 

De ahí también que emerja, entonces, una cierta deso-
rientación de las prácticas en términos de ubicar lo educativo 
de las propuestas dirigidas a la inclusión social y primen las 
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condiciones del control o el vaciamiento de los contenidos 
educativos. A esta cuestión, además, se añaden planteamien-
tos que no en pocas ocasiones esconden una incapacidad de 
asumir una reinvención y actualización de aportaciones al tra-
bajo educativo en el campo social. 

Sin embargo, retomemos la articulación entre límite y po-
sibilidad, donde ésta última aparece como desconocida, como 
territorios a explorar tras la cerca del límite. La finalidad de 
poder cruzar al otro lado radica en la necesidad de, por una 
parte, revitalizar las propuestas educativas y, por otra, esta-
blecer la asociación con otras agencias sociales, culturales, 
artísticas, tecnológicas, que provoquen ampliaciones episte-
mológicas de los discursos que sostienen las prácticas edu-
cativas, así como otras formas de caracterizar e implementar 
proyectos y acciones sociales. 

Las condiciones de lo artístico  
en la contemporaneidad

El subtítulo no trata de establecer una crítica del arte contem-
poráneo o de las prácticas actuales de producción creativa, el 
debate en este sentido es amplio y trasciende nuestro cometi-
do. Lo que si parece que se requiriera es establecer cómo cre-
emos que se constituye el contexto general en que actuamos 
como académicos, artistas o educadores cuando nos referi-
mos a las imágenes visuales y a las artes.

Formar un necesario posicionamiento en este punto, aún 
en la necesidad de su condición provisoria y en su posibilidad 
de revisión, nos ayudará a producir mejores alternativas res-
pecto a las proposiciones teóricas y de acción que asumamos. 

Es desde el sitio de cada uno desde donde debe partir el 
camino de analizar, decidir y actuar. En definitiva, encontrar 
alternativas para cruzar los límites de la actualidad, atravesar 
espacios y crear nuevas condiciones de acción. A eso en reali-
dad refiere, insistimos, lo contemporáneo.

Nos toca volver a coincidir con Giorgio Agamben en 
cuanto a qué supone que es ser contemporáneo. Así “con-
temporáneo es aquel que percibe la oscuridad de su tiempo 
como algo que le incumbe y no cesa de interpelarlo, algo que, 
más que cualquier luz, se dirige directa y singularmente a 
él” (2011, p. 22). Ante este sentido que Agamben otorga al 
hecho de ser contemporáneo, señalar los límites actuales de 
la educación  (como una suerte de oscuridad) permite en-
tornar algo de sus posibilidades como algo que nos cierne y 
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nos interpela. Así, tanto en el sostenimiento de la demanda 
como en la producción de propuestas educativas, se justifica 
y significa un acto de contemporaneidad.

La época en que vivimos ha multiplicado los repertorios 
de la cultura visual, y particularmente aquellos construidos 
desde los espacios del arte, la comunicación corporativa, y la 
publicidad, en otras tantas diversas e impensadas localizacio-
nes sociales, culturales y también, económicas. 

Estos repertorios, si bien la mayoría de las veces están me-
diados por artefactos tecnológicos de progresivo desarrollo  
son, a la vez, de mayor facilidad de acceso y uso y, por tanto, 
de penetración cotidiana en los múltiples espacios en que nos 
constituimos como sujetos individuales.

Aún aquellas imágenes que podríamos ubicar en lo que se 
ha de nombrar como el gran catálogo del arte contemporáneo 
ha visto multiplicar su densidad y complejidad. Somos espec-
tadores de una suerte de hiperproducción visual que se vuelve 
altamente problemática cuando existe la sensación extendida 
de confusión acerca del valor y la condición de las imágenes, 
y en particular de las que definiríamos como obras artísticas.

Estamos, además, colocados en un punto casi permanente 
que nos refuerza la duda acerca de la condición de la imagen 
artística como tal, salvo por la tranquilidad que nos brinda su 
firma de autoría o su lugar de exhibición o distribución. 

De cualquier forma, leemos en la prensa noticias rei-
teradas que nos conducen a reforzar el convencimiento de 
que, a juzgar por acontecimientos recientes, la instituciona-
lidad del arte consagrado sigue sin brindar las garantías de 
pertenencia de la imagen2. Y aún así debemos seguir traba-
jando y pensando la educación artística y reafirmándonos 
en la ruptura del canon.

Es aquí también que se expresa la misión que tenemos 
como educadores en la contemporaneidad: 

Pertenece en verdad a su tiempo, es en verdad contemporá-
neo, aquel que no coincide a la perfección con éste ni se ade-
cua a sus pretensiones, y entonces, en ese sentido, es inactual; 
pero, justamente por esto, a partir de ese alejamiento y ese 
anacronismo, es más capaz que los otros de percibir y aferrar 
su tiempo.  (AGAMBEN, 2011, p. 18)

Desde esta definición de época, y tal como señalamos en 
este texto, algunas de las formas habituales de la educación 
-y en particular de la educación artística y de la educación so-
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cial- no nos dan la idea de haber comprendido los cambios del 
campo de las artes visuales y de las tecnologías ni de estar pro-
duciendo alternativas acerca de qué hacer en estos tiempos.

En el contexto actual, las imágenes, las acciones y los arte-
factos de todo tipo con los que las artes visuales despliegan su 
catálogo actual ya han consolidado definitivamente el tránsi-
to hacia la perdida del aura de la obra de arte, la solemnidad 
institucional de los museos y la credibilidad de

Tal ocurrencia anunciada premonitoriamente por Walter 
Benjamin (2004) a principios del siglo XX y lúcidamente ana-
lizada por José Luis Brea (1991, 2002, 2003) desde la década de 
los años ‘90, parece ser parte de la condición compartida de 
hoy, de nuestra oscuridad y de nuestras posibilidades de luz.

Además, y en este contexto, si consideramos la relevan-
cia de asumir los asuntos relacionados con la inclusión social 
debiéramos referirnos a la construcción de nuevos vínculos y 
maneras de ligazón de las personas en sus entornos -aquello 
que  Félix Guattari (2000) denomina como nuevas ecosofías- 
considerando los asuntos colectivos respecto de los intereses 
del sujeto de la educación; o que, en otro sentido Nicolas 
Bourriaud definiría como de sujetos “radicantes”.

Radicantes (BOURRIAUD, 2010) o rizomáticos (DELEUZE 
y GUATTARI, 2008) sigue siendo necesario relevar que los vín-
culos y relaciones de los sujetos con lo social no son exclusi-
vamente racionales ni una opción de conveniencia o lógica, la 
educación en contextos de proyectos que se orienten a la inclu-
sión social tiene el desafío principal de producir nuevas formas 
de experiencia integral, que incluyan significados, sentido, sen-
sibilidad y estética. Y allí es donde las condiciones actuales de lo 
visual se juegan definitivamente.

El educador ha de ser, entonces, alguien que incorpora e 
integra, mediante la posibilidad de la construcción narrativa, 
experiencias estéticas que consideren lo afectivo y lo emocio-
nal pero también lo conceptual y lo sensible. Procurar estas 
formas de experiencia es rehacer las prácticas culturales -en-
tre ellas las educativas- desde el derecho de acceso a lo común 
pero sin desconocer las pertenencias particulares.

Tal como sostiene Imanol Aguirre (2010): 

Frente a tratar las obras de arte o los eventos artísticos como 
obras, me gusta más tratarlas como textos, en el sentido literal 
de la palabra. Es decir, como tejidos, como tramas de significa-
ción, donde se articulan y concitan todas estas circunstancias 
de tipo cultural, histórico y social. (AGUIRRE, 2010, p. 68)
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Sirva el siguiente ejemplo. En 2011, el museo Gugge-
nheim de la ciudad de Bilbao realizaba la exposición “Proyec-
to Penske (Penske Work Project)” (1998) del artista Gabriel 
Orozco (México, 1962)3. La sala destinada a tal fin reunión 
un conjunto ordenado de esculturas espontáneas, realizadas 
con elementos desechados por habitantes de la ciudad de 
Nueva York, que Orozco levantara con un camión alquilado 
a la compañía Penske. 

Además, se completa la muestra con la serie de veintiuna 
fotografías instantáneas que dan cuenta de cada escultura en 
la proximidad de los momentos y lugares de los que han sido 
levantados los materiales.

En el centro de la sala, se exponen 3 baldes de pintura con 
una pequeña sección lateral que el artista ha hecho a cada 
uno. Están colocados unidos a partir de esas secciones de ma-
nera que, mirados desde arriba, la forma final es similar a un 
trébol de la baraja francesa. 

Un visitante pasa a nuestro lado y dice: 

___ Bueno, por lo menos en ésta se ha tomado el trabajo de 
hacer algo. Ha tenido que cortar los baldes.

No entraremos en la consideración de las concepciones 
acerca de las artes visuales que respaldan tal comentario -por 
demás espontáneo y sugerente a la vez-. Nuestro desafío ha de 
tener que ver con cómo favorecemos que los sujetos construyan 
sus propias elaboraciones de sentido respecto de aquellas “tra-
mas de significación”, trascendiendo el valor otorgado a la ma-
nipulación del material y a la evidencia aparente de la obra.

El interés de las artes visuales  
como contenidos educativos

Para profundizar nuestro análisis, otorgamos aquí cierta ra-
zón a Mateu Cabot (2007) con relación a que la mayor asun-
ción de la libertad creativa (agregaríamos, al menos visible y 
aparente) y la multiplicación casi ilimitada de medios, mate-
riales y formatos, ha venido transformando la posibilidad de 
la experiencia estética. 

Al mismo tiempo, sin embargo, pareciera que las posibi-
lidades de la relación de la gente con tales producciones vi-
suales y artísticas sigue condicionada por una suerte de pa-
radigma pre-moderno que busca, en los materiales y en las 
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propiedades sensoriales de los productos creativos, la explica-
ción segura y confirmada de lo artístico.

Por esto, la sensación general es que la educación parece in-
sistir la mayoría de las veces (lo hemos dicho al comienzo de este 
texto), en enfatizar lo artístico desde un punto de visto histórico 
y cerrado, lo que configura un reforzamiento de las distancias 
existentes entre la producción contemporánea y las posibilida-
des de visionado, protagonismo y acción de las personas.

Los repertorios de cultura visual de nuestra época in-
cluyen a las realizaciones artísticas o las referencian en un 
lugar importante y destacado, especialmente en una serie de 
transacciones constantes entre los intereses del campo del 
arte y los de otros espacios sociales (v.gr. políticos, económi-
cos), pero parece cierto también que quizás aquello que pudi-
éramos ubicar como propiamente artístico ha relativizado su 
importancia  respecto a lo que podría ser su misión de antaño 
de condensar en exclusividad la condición estética de época y, 
eventualmente orientarla.

En el discurso y en la práctica, la llamada estetización de 
la vida cotidiana conduce frecuentemente a pensar que nues-
tras vidas están relacionadas con unas maneras espectacula-
res de ocurrencia de lo cotidiano, dominadas por la ficción 
guionada y por las especulaciones corporativas globalizadas y 
eventualmente alienantes.

Sin ignorar una cierta razón que pudiéramos otorgar a 
posiciones de este tipo, preferimos pensar la alternativa des-
de la utilización de las imágenes y los contenidos de las artes 
visuales en su postproducción educativa, tal como lo señala-
mos en este texto.

Para Aurora Fernández Polanco (2005), por ejemplo, 

... no podemos dejar de considerar que los artistas antici-
pan, que su obra es también premonitoria. El artista hace 
uso de la imaginación y ello porque se propone una muy pe-
culiar mimesis. […] el artista se preocupa de lo desemejan-
te, de lo diferente, lo disímil, lo discrepante. (FERNÁNDEZ 
POLANCO, 2005, p. 129)

Más allá de esto, hay que advertir el riesgo de que la po-
sibilidad de hacer ver de lo artístico, especialmente cuando 
se vincula a lo educativo y a ciertos temas — hasta no hace 
muchos años considerados marginales como la condición del 
otro, la diferencia y las migraciones, o los asuntos de género y 
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de sexualidad —, no se banalice o se instrumentalice de forma 
tal que impida una función transformadora del sujeto (apren-
dizajes) y del entorno (prácticas sociales). 

Para esto, lo educativo debería también ocurrir en la relaci-
ón con el conjunto de recursos vigentes respecto de la tempo-
ralidad del proyecto, de manera de que la extensión de la cola-
boración alcance a distintas instituciones culturales y sociales.

Las posibilidades ficcionales del arte, la construcción de 
narrativas inéditas (no realizadas) e insólitas (no acostumbra-
das) son, en efecto, parte principal de las mejores alternativas 
de construcción de los contenidos de las artes visuales respec-
to de sus posibilidades educativas y sus entornos prácticos.

Para citar sólo dos casos que podrían sernos de utilidad 
para explicar esta posición remitiremos, por un lado, a Ed-
gar Endress (Chile, 1970) quien incorpora en varios de sus 
trabajos la relación con el poder y el abordaje de contextos 
sociales y políticos como referencias de sus trabajos (v.gr. 
“La procesión”, 2001) asociando narrativamente, por ejem-
plo, una procesión religiosa con un desfile militar de la épo-
ca de la dictadura en su país.

Un segundo ejemplo lo constituye la película de  Philippe 
Parreno y Douglas Gordon (2006) “Zidane, un retrato del siglo 
XXI”. En abril de 2005, en el estadio Santiago Bernabéu de Ma-
drid los realizadores, con más de quince cámaras, realizaron el 
seguimiento de un solo futbolista en el campo: Zinedine Zidane.

Esta forma particular de retrato implica captar los ges-
tos, los movimientos, las posiciones corporales, las decisio-
nes en el campo, de un único actor; exacerbando quizás el 
hecho de que las miradas se concentran en éste como princi-
pal atractivo de un juego. 

Pero, en estas condiciones y más allá del análisis formal 
o estético, el caso a de servirnos para la posibilidad de pre-
guntarnos: ¿Cuál es la representación que tenemos del éxito 
personal? ¿Qué elementos se enaltecen y cuáles se ocultan? 
¿Cómo se arma la imagen del ídolo? ¿A qué otras cosas se 
asocia esa imagen? ¿Qué tiene que ver todo esto con valores, 
actitudes, logros, marcas comerciales, condiciones políticas, 
situaciones sociales, realidades locales?

Para Simon Critchley: “Al nivel más evidente, Zidane es 
un retrato del siglo 21, en el que la realidad  tiene esa cali-
dad completamente mediada. […] Zidane es un espectáculo.” 
(CRITCHLEY, 2009, p. 133) Pero también es una referencia a 
olores y sonidos que tienen que ver con el juego y con la expe-
riencia referida al “directo” del espectáculo.
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Nos ubicamos, además, en unos contextos fundamental-
mente urbanos de las prácticas educativas (v. gr. Uruguay tiene 
un 95 % de población urbana), con todo lo que esto tiene ac-
tualmente de centralidad pero también de periferia. Algo que 
se traduce en ubicaciones y relaciones de tipos espaciales pero 
también intersubjetivas y grupales, económicas y comunitarias.

Lo urbano, la ciudad como tal, es un espacio de intervención 
y producción visual que transcurre de la comunicación a la es-
tética, de lo comercial a lo social, de lo corporativo a lo político.

Abordar las posibilidades de las artes visuales contem-
poráneas para la inclusión social, considerando aquellos ele-
mentos que constituyen la diversidad de la trama urbana,  se 
adscribe al concepto de cultura no ya como una cosa objetiva-
ble o un bien de propiedad de una sociedad o grupo, sino de 
una forma relacional y subjetiva. El objetivo educativo ha de 
orientarse en las maneras de establecer cómo las diferencias 
se ponen en juego para articular la convivencia colectiva des-
de las identidades que marcan también cómo se configuran 
los otros. Lo cultural es el espacio que traduce los aconteci-
mientos del territorio urbano en términos de representación 
y significado. Y es también donde los contrastes, comparacio-
nes y asimilaciones, definirán la negociación entre pertenen-
cias diversas, dando paso a nuevos procesos sociales y nuevas 
orientaciones de sentido.

De tal forma, uno de los cometidos de las prácticas socio-
educativas que tengan en cuenta la inclusión social debería 
ser colaborar a retejer lo social reconociendo la producción 
de “graves desgarramientos en la conformación tradicional de 
los espacios habitados. Las ciudades se han ido extendiendo 
más y más, y se ha creado un desbordamiento suburbial que 
ha tenido como consecuencia la destrucción del tejido urbano 
y social...” (CORTÉS, 2010, p. 123)

La alternativa de la planificación urbana ha sido muchas 
veces una respuesta de segregación, como denuncia el pro-
pio Cortés se han generado situaciones en que el “control ar-
quitectónico de las fronteras sociales se ha convertido en el 
verdadero espíritu de la reestructuración urbana, del mismo 
modo que la seguridad residencial y comercial ha conseguido 
reemplazar las esperanzas de cualquier reforma de integraci-
ón social.” (CORTÉS, 2010, p. 129)

En un texto anterior (MIRANDA, 2009) publicado a partir 
del trabajo del colectivo alonso+craciun4 hemos señalado las 
posibilidades educativas del trabajo en la ciudad con las artes 
visuales. Pedíamos entonces ampliar la mirada sobre las cues-
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tiones desapercibidas de un territorio que creíamos conocido, 
buscar la llamada de atención desde la imagen, registrar los 
detalles visuales que surgen en nuestros entornos, combinar 
el uso de las  tecnologías de acuerdo a una finalidad estable-
cida, crear nuevas maneras de relacionarse con la ciudad y el 
contexto. Lo importante es que estas nuevas maneras conten-
gan el potencial de explicar las formas (nuestras y de los otros) 
de ver el mundo en su relación con las imágenes.

En los últimos tiempos la tendencia parece haberse 
orientado en contrario y la evolución de la planificación y 
la construcción de la ciudad ha sido, en muchos casos, de 
segregación. Explicita Cortés que:

[el desarrollo de] estas políticas del espacio acentúa las desi-
gualdades y la marginación social, al tiempo que imposibilita 
la capacidad de integración y de manifestación cultural de 
los diferentes sectores de la población. Con estas actitudes 
se acaba no sólo con la calle como lugar de encuentro y de 
relación de los ciudadanos, sino que se acaba también con 
la ‘multitud’, entendida ésta como la mezcla heterogénea y 
diversa de colectividades culturales, étnicas y de género dis-
tinto. (CORTÉS, 2010, p. 123) 

Por eso, sostenemos que el logro de estas posibilidades ha 
de llevarse a cabo junto con la reconstitución y el reintegro 
social de los espacios públicos, de los sitios efectivos de convi-
vencia y negociación de diferencias y acuerdos.

Aportaciones para el abordaje  
de la inclusión social

Desde las ideas de inclusión social, de acceso y relación dura-
dera con el uso y disfrute de los bienes culturales, y de restitu-
ción y construcción de espacios públicos de relacionamiento 
social, el lugar de las artes visuales debe ser transformado en 
clave educativa desde la perspectiva de trabajo de la cultura 
visual. Los contenidos han de ser vueltos a enfocar, puestos 
en relación, narrados en nuevos guiones y secuenciados en 
mezclas inéditas de nuevos sentidos. 

Imágenes visuales, obras artísticas y artefactos tecnoló-
gicos se convierten en la materia a transformar en sentido y 
significado para crear nuevas narrativas respecto de temas, si-
tuaciones y condiciones que afectan, de una u otra manera, la 
vida de las personas y significan y explican el mundo.
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Ha de darse por admitido que la posibilidad de teorizar 
sobre lo educativo y sobre las instancias y condiciones de la 
inclusión social -cuando se trata de los contenidos de las artes 
visuales y del uso de las tecnologías-, debe ser realizada con-
siderando que tales contenidos ya no son más de lo mismo en 
nuevos soportes, sino verdaderamente nuevos objetos y nue-
vos entornos de aprendizaje.

La inclusión social tiene que considerar efectos de posi-
bilidad real respecto de la apropiación de las tecnologías y la 
posibilidad de acción y de agencia. Siguiendo a Henry Giroux 
(2004) en este punto entendemos la agencia como la condición 
de ser parte activa en una fuerza de integración social; como la 
participación en la construcción de todo aquello que constituya 
los mecanismos cotidianos que produce formas de orden social.

Puede ya afirmarse con tranquilidad que el campo de 
la cultura no ha de ser solamente mirado desde la disponi-
bilidad para una transmisión, sino que es un espacio parti-
cipado, de intereses comunes -y también de desacuerdos y 
distancias- donde especialmente  los niños, las niñas y los 
adolescentes están habituados de muchas maneras a pro-
ducir -y también a consumir, usar y rechazar- significados y 
orientaciones de sentido, desde el uso de las tecnologías y 
la producción de imágenes visuales. En fin, de ejercicio de 
aquella idea de agencia que referimos.

Por tanto, lo que estamos promulgando es la oportuni-
dad y necesidad de desarrollar programas, proyectos y accio-
nes dirigidos a la inclusión social, en los que los contenidos 
de las artes visuales contemporáneas -sus temas, sus prácti-
cas creativas, sus formas de acción, su oscuridad y su haz de 
luz- se constituyan como alternativa para facilitar procesos 
efectivos de participación

Asumimos la idea de inclusión social desde una realidad 
compleja cuya lectura lineal parece, en ocasiones, admitir 
como inexorable la falta de horizontes de movilidad por parte 
de una gran cantidad de personas, especialmente niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, que hoy están bajo unas denominadas 
demarcaciones de pobreza o tienen unos orígenes familiares 
y geográficos que los ubican como los otros. Grupos de per-
sonas que son objeto habitual de una diversidad de políticas 
estatales y públicas, sin que se establezca claramente que no 
sólo es preciso ser asistido respecto de necesidades y servicios 
básicos, sino que han de generarse las maneras que permitan 
ejercer el efectivo derecho a la ciudadanía, incluyendo una es-
tructura social que garantice una condición cultural diversa. 
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No se trata de diseñar dispositivos generales que intenten 
abarcar a todos por igual, sino trabajar de manera comple-
mentaria para poder comprender realidades y facilitar accesos, 
para construir lugares de experiencias que permitan modificar 
condiciones locales y comunitarias, en los espacios vitales más 
inmediatos, a la vez que puedan articularse en niveles de con-
vivencia y participación mayores de transformación colectiva.

No intentamos depositar en la cultura -o, en particular, en 
las prácticas educativas o artísticas- una misión de salvamen-
to social, sino articular sus contenidos como forma de forta-
lecer los procesos de acceso a los bienes culturales, claro está, 
pero también a la posibilidad de generarlos. 

Ya adelantaba Richard Hamilton en una conferencia en el 
año 1960, reproducida en una edición reciente: 

Una cultura ideal es, según mi punto de vista, aquella en la 
que la conciencia de su condición sea universal. Una cultura 
en la que todos y cada uno de sus miembros acepte la conve-
niencia de que haya distintos valores para distintos grupos en 
distintas ocasiones, en la que el artista se aferre a sus valores y 
dé lo mejor que pueda ofrecer a quien pueda recibirlo sin mo-
jigatería y con buen humor, afrontando al mismo tiempo su 
situación histórica con sinceridad. (HAMILTON, 2010, p. 29)

La búsqueda de la democracia cultural no tiene que ver 
con la inclusión como intento de homogeneización sino con 
reconocer al otro partiendo de una diferencia que respe-
te y garantice sus derechos. La educación artística no pue-
de renunciar a este desafío ni obviar esta responsabilidad. 
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Educações da visão: estratégias  
relacionais na cultura visual

Resumo

Este artigo está organizado em três partes. Através de exemplos 
do século XX na educação das artes visuais na Escandinávia, 
a primeira parte, “Indagações Epistemológicas”, discute como 
a construção histórica e social de estratégias modernas domi-
nantes de visão ocorreram.  A segunda parte, “Redescrições 
Experimentalistas”, utiliza o pensamento pós-estruturalista 
feminista sobre cultura visual numa tentativa de explorar 
compreensões alternativas de cultura visual. Na terceira parte, 
“Educações da Visão na Modernidade Tardia”, socialização e 
auto criação são propostas como duas funções educacionais 
diferentes, mas, suplementares, nas quais a educação visual 
contemporânea inspirada em abordagens epistemológicas e 
experimentalistas buscaria cumprir essa meta.
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Educations of vision: relational  
strategies in visual culture

Abstract

The article is divided into three parts. Through examples 
from twentieth century Scandinavian visual arts education 
the first part “Epistemological inquiries”, discusses how 
the historical and social construction of dominant modem 
strategies of vision has occurred. The second part 
“Experimentalist redescriptions” employs poststructuralist 
and feminist thinking about visual culture in an attempt 
to explore alternative understandings of visual education. 
In the third part “Educations of vision in late modernity” 
socialization and self creation are proposed as two 
different, but supplementary, educational functions which 
contemporary visual education inspired by epistemological 
and experimentalist approaches should aim to fulfill.
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Epistemological inquires, 
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My approach to visual culture in education in this article will 
be of a philosophical nature. This means that I will try to deve-
lop and discuss some issues which touch upon questions about 
basic relations between human beings and the world. I have 
chosen this approach because I am interested in how some 
of the questions concerning vision and visuality¹, which have 
been raised in visual culture studies, are relevant in discussions 
concerning educational issues in late modernity. It would be 
beyond the scope of this article to try to explore all the facets 
of this complex issue. I have therefore chosen to build up my 
article as a number of introductory frames in an attempt to ou-
tline some areas of investigation which I will try to explore and 
develop in my future research on visual culture in education.

My most important theoretical framing comes from the 
loosely organized and transdisciplinary area of inquiry called 
visual culture studies. In visual culture studies I have found 
that the dominant approaches can be loosely divided into two 
groups. I call the first group of approaches epistemological and 
the second group experimentalist. Epistemological approaches 
to visual culture aim at destabilizing and denaturalizing inhe-
rited categories and understandings of visuality and demons-
trate how these understandings depend on historically and 
socially contingent constructions. The inquiries into the gene-
alogy of Western models of vision by the American scholars 
Martin Jay (1993) and Jonathan Crary (1990), whose texts I use 
in the first part of this article, are among the most well-known 
examples of this analytical strategy. Experimentalist approa-
ches attempt to invent and elaborate alternative analytical and 
representative tools and redescriptions. These approaches aim 
at helping scholars and students of visual culture to create new 
images and vocabularies concerning vision and visual events. 
The experimentalist redescriptions in the second part of this 
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article are inspired by scholars like Mieke Bal and Norman Bry-
son (1991) and Irit Rogoff (1998, 2000). In their work you find 
the employment of new forms of inquiry into visuality like vi-
sual events and the curious eye which can be seen as challenges 
to traditional Western models of vision. In the third and fourth 
part of this article I will relate the epistemological inquiries and 
experimental redescriptions from the first two parts to what I 
propose as the most important educational goals in late mo-
dern societies: socialization and self creation. 

My field of inquiry will be Scandinavian visual arts edu-
cation. The reasons for this choice are firstly that visual arts 
education is the educational field which is traditionally con-
sidered to be most engaged in questions of visuality, and se-
condly that my professional background is in this field. In 
my recent dissertation Billede, pædagogik og magt (Picture, 
Pedagogy, and Power; ILLERIS, 2002a) I discuss how shifting 
discourses about seeing and the education of vision have been 
central to the construction of the categories of the good child 
and the good picture in Scandinavian art education. I elaborate 
on some of these analyses in the first part of this article by pre-
senting three strategies of vision which have been crucial in art 
education in the past century.

Part I: Epistemological inquiries 
 
Visual arts education and  
the education of vision

Different forms of visual education take place in all school sub-
jects. One just has to think of the highly abstract visualizations 
pupils have to be accustomed with in subjects like mathema-
tics or geography to understand how the different representa-
tional practices of different areas of knowledge influence our 
perceptional abilities. In spite of these considerations, seeing 
and looking are often thought of as more important activities 
in the subject of visual arts than in the other school subjects. 
At least since Leonardo da Vinci’s (1995) inquiries into the 
functions of human eyesight as the basis for painting, Western 
culture has seen the production of artistic artifacts as being in-
timately connected to the nature of visual perception. Because 
pictures are commonly thought of as direct visualizations of 
inner or outer worlds, vision is thought of as more fundamen-
tal in relation to the arts than to other visually-oriented sym-
bol systems like letters, diagrams or maps.
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However a closer look at some of the most important 
20th century Scandinavian textbooks provides some modi-
fications to the presumed centrality of vision to visual arts 
education. As a matter of fact it seems that the discourses 
that have been central in the construction of visual arts edu-
cation have rarely been specifically engaged with the educa-
tion of vision. In visual arts, as in most other school subjects, 
it has been implied that seeing is a natural and unproblema-
tic given, and even if there are big differences in the naturali-
zed strategies of vision implicit in different discourses, these 
shifts have not been given particular attention. Only in very 
few cases have strategies of vision been discussed as parti-
cular relational forms which are acquired through specific 
social and educational practices.

As opposed to the subject of visual arts, in visual culture 
studies strategies of vision are looked upon as culturally, so-
cially and historically contingent constructions. Following 
this line of thought in the following pages I will relate do-
minating visual strategies in Western modernity to selected 
historical discourses in art education. I have chosen to name 
the three different strategies of vision around which I will de-
velop my inquiries: the camera obscura strategy, the subjective 
strategy, and the critical strategy.

The camera obscura strategy of vision

In 1913 the Norwegian art teacher Anna Holck wrote a groun-
dbreaking book called Tegning efter gjenstande (Drawing from 
objects). In opposition to most drawing education at the time, 
Holck’s position was that children should be taught how to 
draw through accurate observations of real objects taken from 
everyday life. They should not, as in the traditional drawing 
education, start out by drawing an infinite number of straight 
lines, curved lines and geometrical figures to train the move-
ment of the hand, and they should not even be taught how to 
copy drawings from books which, according to Holck often 
provided false knowledge in respect to the real appearance of 
the objects. Holck believes that children should not be taught 
formally how to draw from objects until the age of 11.² Until 
then they should be left free to draw in their own naive way by 
making simple illustrations to themes selected by the teacher 
by which they can express their ‘childish fantasies’.

The reasons Anna Holck gives for her introduction of the 
new methods were as revolutionary as the methods themsel-



104 VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 99-127, jan-jun 2012

ves: instead of training the pupils to become skilled crafts-
men, who could do correct workshop drawings, she wanted to 
train the pupils’ accurateness of seeing to make them become 
seeing and thinking persons. She explained:

Not only in the drawing lessons do they have to be forced to 
see and think They have to bring these useful qualities with 
them in their lives - wherever they go. They have to learn to 
always keep their eyes about them and ref lect about what 
they see and use their reflections. We know how many per-
sons walk around like blind people in spite of their good eye-
sight. Dull and indifferent to everything they pass by. They 
never learn from life as it unfolds around them. (HOLCK, 1913, 
p. 4; translation by Tony Maxwell)

In this way Holck makes a unique and ambitious connec-
tion between drawing and seeing, seeing and reflection, and 
reflection and mental presence. An important goal of her dra-
wing lessons became the improvement of students’ general 
awareness and curiosity though the education of vision: “One, 
so to speak, adopts a researcher’s eye, which is useful in all as-
pects of life”. (HOLCK, 1913, p. 5)

The many instructions in the book about the correct po-
sitioning of the body and the hand and about the right tech-
niques of observation and representation can be seen as prac-
tically-oriented descriptions and visualizations of the strategy 
of vision which Jonathan Crary (1990) calls the ‘camera obscu-
ra model’. The pupils had to sit in a stiff upright position with 
their eyes focused on the object in front of them to be able 
to perceive and reproduce the object’s correct proportions and 
perspectival position from a single and immobile point of view 
(Figure 1). Observation and representation were described as 
interconnected in a kind of quasi-mechanical process, simi-
lar to the function of the camera obscura3 where an image is 
produced inside a box without interference from any medium 
except the refraction of light rays through a small hole.

Crary offers further considerations about the significan-
ce of the camera obscura model by connecting it to a certain 
form of subjectivity:

[The camera obscura] indicates the appearance of a new 
model of subjectivity, the hegemony of a new subject-effect 
/.../ it necessarily defines an observer as isolated, enclosed, and 
autonomous. (CRARY, 1990, p. 38 f.)
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In this perspective the education of the seeing and thinking 
person constituted an important part in the education of the 
modern autonomous and reflective individual. The apparently 
neutral and controlled relationship between subject and object 
in Holck’s drawing exercises contributed to the maintenance of 
a common understanding of how humans gain objective kno-
wledge about the world. The camera obscura strategy of vision 
allowed no such thing as subjective emotions and desires to 
blur objective perception and representation. On the contrary 
this strategy remained unquestioned as the ‘natural’ one, pre-
cisely because it forced the mind (and the hand) to reproduce 
the world the way it objectively is.

The subjective strategy of vision

In the second part of his study Jonathan Crary describes how 
a shift in the dominant constructions of human vision towar-
ds more psychologically-orientated strategies of vision took 
place in leading European thinking around 1840. The positio-
ning of knowledge as an active process located in the subject in 
Kant’s philosophy, the studies in the perception of colors car-
ried out by Goethe, and analyses of the senses by Schopenhauer 
all contributed to the appearance of 

… a moment where the visible escapes from the timeless or-
der of the camera obscura and becomes lodged in another 
apparatus, within the unstable physiology and temporali-
ty of the human body. (CRARY, 1990, p. 70).

Figure 1  
“Position when you take sight” 
Illustration and caption 
reproduced from Holck (1913, p. 16)
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In the late 19th and the 20th centuries a range of alternative 
thoughts about the role of visuality in relation to knowledge 
were developed in both American and European philosophy. 
In his book Downcast eyes, the denigration of vision in twen-
tieth-century French thought, the American scholar Martin 
Jay (1993) analyses “the anti-ocularcentric discourses of Fren-
ch thinkers from Bergson and Lacan to Derrida and Lyotard. 
His point is that although the 20th century was a period in whi-
ch the reproduction and diffusion of images became a natura-
lized part of everyday life in Western countries, this enormous 
amount of visual stimuli was not followed by an increased re-
liance on vision as the most important of the senses.

On the contrary, 20th century thinking was marked by 
a growing suspicion that seeing and looking were reliable 
ways of getting knowledge about the world. Reality in these 
lines of thought was not there before our eyes to be grasped 
through careful observation, but was perceived through a 
blurred filter of inescapable feelings, instincts and desires. 
Modern philosophy, psychology and psychoanalysis intro-
duced new ideas about vision which during the twentieth 
century contributed to the formation of alternative and po-
werful redescriptions of art education.

In Scandinavia what I define as oche subjective strategy of 
visions became an important element in the discursive cons-
truction of a new school subject called “creative arts” (Danish: 
formning) which substituted drawing in the years around 
1960. One of the most influential books on the theory of cre-
ative arts education was Creative and mental growth, written 
by the Austrian-American professor Viktor Loewenfeld (1947). 
In this book Loewenfeld banned all forms of drawing from ob-
jects and introduced free creative expression as a foundational 
didactic principle in arts education. One of the reasons he gave 
for this shift was that children’s expressions of visual experien-
ces were naturally different from adults, and that it was to be 
considered in conflict with their psychological nature to teach 
them how to copy from reality:

Precisely from our analysis of this discrepancy betwe-
en the representation and the thing represented do we gain 
insight into the child’s real experience, Loewenfeld (1947, 
p. 2) stated, and he continued: “Therefore it is easy to un-
derstand that any correction by the teacher which refers to 
reality and not to the child’s experience interferes greatly 
with the child’s own expression”.
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The educational goal of art education in Loewenfeld’s 
words was mainly to be found in the idea of continuous perso-
nal growth towards success and happiness:

The child who has developed freedom and flexibility in his ex-
pressions will be able to face new situations without difficul-
ties. Through his flexible approaches toward the expressions of 
his own ideas, he will not only face new situations properly but 
will adjust himself to them easily. The inhibited and restricted 
child, accustomed to imitating rather than expressing himself 
creatively, will prefer to go along set patterns in life. Since it is 
generally accepted that progress, success, and happiness in life 
depend greatly upon the ability to adjust to new situations, the 
importance of art education for personality growth and deve-
lopment can easily be recognized. (LOEWENFELD, 1947, p. 7)

The appreciation of subjective expression from within 
and the denigration of objective vision from without in the 

Figure 2  
“Children like to scribble  
and this activity provides 
them with great satisfaction” 
Illustration and caption 
reproduced from Lowenfeld & 
Brittain (1976, p.111)
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education of children contributed to an inversion of the edu-
cational goals of visual arts: In Hoick’s discourse the most im-
portant goal of art education had been to teach the pupils how 
to mirror the world in an objective and reflective way in order 
to make them become autonomous and rational citizens ac-
cording to generalized social standards. In Loewenfeld’s dis-
course the most important goal was to teach the pupils how to 
express their subjective feelings and moods in order to make 
them become flexible individuals capable of personalized ad-
justments to ever-changing situations.4

By adopting subjective strategies of vision, the didactics of 
creative arts separated itself from objective forms of knowled-
ge which became the domain of so-called scientific subjects. 
Instead it adhered to less appreciated artistic and subjective 
forms of knowledge of the so-called aesthetic subjects. The 
education of vision in Scandinavian art education became 
connected to the education of the soft human qualities of the 
natural and harmonious individual, capable of being faithful to 
the truth of his inner eyes.

The critical strategy of vision

Ten years after the introduction of the school subject of cre-
ative arts, a new order of discourse based on critical studies 
of the social impact of mass-produced images entered the 
Scandinavian field of art education. In 1970 two Swedish art 
educators, Gert Z. Nordström and Christer Romilson (1970), 
wrote a small but groundbreaking book named Bilden,  
skolan och samhället (The Picture, the School, and Socie-
ty) where they argued that free creative expression had to 
be substituted by different means of education such as the 
analysis of mass-produced pictures and production of alter-
native forms of politically-oriented visual communication. 
Their key argument was that art education had to provide 
the pupils with a repertoire of critical techniques to quali-
fy them both, to be able to decode the influence from the 
powerful visual messages of the mass media, and to make 
them conscious of their own position of being suppressed 
and enslaved by these messages:

The influence is a reality here and now, and it does not go 
away just because well-meaning art teachers decline to par-
ticipate in it. Those who benefit from the capitalist social 
system are the same people who control the production of 
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toys, the record companies and the newspapers and maga-
zines. A large part of their propaganda apparatus consists 
of pictures. Advertisements, television series, films - all of 
these contribute to forming the individuals who are then 
expected to create purely on the basis of their unique selves 
when they practice painting in school. (NORDSTRöM & 
ROMILSON, 1970, p. 47; translation by Tony Maxwell)

To Romilson and Nordstrom both the camera obscura 
strategy and the psychological strategy of vision seemed 
hopelessly naive and without any critical potential. What 
pupils had in front of their eyes in their everyday lives were 
not home utensils to be faithfully taken in and copied as in 
Hoick’s drawing exercises, but violent commercial pictures 
produced by the global companies of capitalist societies. 
And what pupils had in their minds was not some kind of 
fascinating imagery produced by their immature cognitive 
skills as Loewenfeld thought, but alienated, perverted vi-
sions and desires manipulated by powerful visual impres-
sions which colonized their most intimate feelings.

Socialist art educators like Romilson and Nordström 
thought that new and critical strategies of vision had to be 
adopted, strategies which could help the pupils to unders-
tand how they were influenced and colonized by the mass-
-produced images of capitalist society. The critical strategy 
of vision implicit in their pedagogy was first and foremost a 

Figure 3 
“Picture and counter-picture. 
Proposal for material for dis-
cussion aimed at an introduc-
tory activity in the work area 
CLOTHING. Group discussions 
can be followed by reviews in the 
classroom.” 
Illustration and caption reprodu-
ced from Romilson & Nordström 
(1970, pp. 105-106)
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strategy of suspicion. Pupils had to be educated to question 
visual phenomena, as for example: Who has produced this 
image? Why has it been produced? What is the message? Is 
this message in accordance with my social interests or not? 
Only when the pupils had learned to unmask the hidden ma-
nipulative messages of the images of the media could they be 
allowed to make their own productions and try to construct 
visual images in accordance with their real and genuine inte-
rests as human beings. The educational goal implied in this 
strategy was emancipation and the raising of consciousness.

The critical strategy of vision in art education has many 
points in common with both epistemological and experi-
mentalist approaches to visual culture studies. It is a strategy 
which thinks that vision is somehow socially constructed, it 
is a strategy which asks critical questions about visual ex-
periences in relation to questions of power, and it is a stra-
tegy which tries to experiment with the construction of al-
ternative visual experiences by producing alternative forms 
of visual communication. The main difference between the 
analytic strategies in visual culture studies and those of criti-
cal art education is that the latter does not escape a classical 
modernist ontology: that behind all the artificial influences 
and constructions of capitalist society lies some kind of na-
tural realm of authenticity — some place where vision is not 
constructed but immediate, and a world were critical inqui-
ries will be useless because everything will appear to be — 
exactly as it is according to what was thought to be founda-
tional human interests.

Conclusion

The dominant strategies of vision in Scandinavian art educa-
tion are all inscribed in broader epistemological assumptions 
of Western modernity. The fundamental idea is that, in spite 
of denigrations of vision, it should somehow be possible to 
see and depict the world as it really is: (1) objectively through 
the camera obscura strategy, (2) according to what is actively 
in your mind through the subjective strategy, or (3) as an ex-
pression of true human interests through the critical strategy. 
These three strategies have somehow remained naturalized 
and unquestioned in discourses on visual arts education at least 
until the 1990s, and this naturalization has turned them into 
instruments of power — teaching students about right and 
wrong strategies of looking and representing.
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Inspired by the epistemological approaches to the history 
of vision by Jonathan Crary (1990) and Martin Jay (1993) I 
have tried to redescribe the educations of vision implied in 
Scandinavian art education as social constructions which ser-
ve certain educational goals. I do not think that it is possible 
to escape these constructions by some regressive movement 
back to nature, to childhood, or to authenticity. What teachers 
can do is to try to avoid totalizing one of them in a singular 
construction of power. Using epistemological approaches to 
reflect on strategies of vision in education, I think we can use 
these strategies in more shifting, attentive and careful ways 
and thereby maybe avoid some of their implicit tendency to 
marginalize difference.

Part II: Experimental redescriptions

In this part of the article, I present some redescriptions of 
visual relationships which might serve as tools in the cons-
truction of alternative forms of educations of vision. For this 
purpose, I discuss some of the approaches to visual culture 
studies that I call experimentalist. In my understanding, the 
main differences between epistemological and experimenta-
list approaches to visual culture are not about basic assump-
tions, but rather about different focal points. While episte-
mological inquiries like those of Jonathan Crary and Martin 
Jay focus on how the historical and social construction of domi-
nant modern strategies of vision has occurred, experimen-
talist approaches attempt to challenge the hegemony of these 
visual strategies through the production of new vocabularies, 
alternative connections and different narratives. In this sense 
experimentalist approaches are very much in line with the cen-
tral ideas of the neo-pragmatist philosopher Richard Rorty5 
who thinks that philosophy should be committed to the cons-
truction of practically-oriented redescriptions, inspired by art 
and literature, rather than to the search for true or representa-
tive knowledge. (RORTY, 1989; 1999)

Working mainly along the lines of poststructuralist and 
feminist thinking, researchers in visual culture like Irit Ro-
goff, Mieke Bal and Norman Bryson construct experimenta-
list redescriptions where difference is thought of as a cons-
tituent component of strategies of vision. To exemplify how 
difference can be understood in visual culture studies, Irit 
Rogoff quotes the feminist scholar Donna Haraway (quoted 
by Rogoff 2000, p.  25), who argues:
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… for politics and epistemologies of location, positioning 
and situating, where partiality and not universality is the 
condition of being heard to make rational knowledge 
claims. These are claims on people’s lives: the view from 
the body, always a complex, contradictory, structuring 
and structured body versus the view from above, from 
nowhere, from simplicity.

From an educational point of view, I think that both 
epistemological and experimentalist approaches to visual 
culture have important qualities which cannot be excluded. 
I will return to this discussion in the last part of the article. 
First I will introduce two terms which I find important as 
possible tools in the development of alternative strategies of 
vision: the term visual event which is inspired by an article 
by Mieke Bal and Norman Bryson (1991), and the concept 
of the curious eye which has been introduced by Irit Rogoff.

First redescription: Visual events

In traditional academic disciplines like art history and aes-
thetics, subjects (viewers), objects (things which are looked 
at), representations (images and pictures) and vision (eyesi-
ght) are considered as separate elements which can be stu-
died each in their own right. For example one could say that 
art history is mainly about the study of pictures, aesthetics6 is 
mainly about the study of viewer’s response to art, and eyesi-
ght is studied primarily in terms of physiology and physics.

In their important article Semiotics and Art History 
(BRYSON & BAL, 1991) Norman Bryson, professor of history 
and art theory, and Mieke Bal, professor of theory of litera-
ture, use a poststructuralist semiotic perspective to challen-
ge and make contributions to the discipline of art history. 
In their analyses they use categories taken from the theory 
of communication7 together with the founding semiotic 
theories of Charles Sanders Pierce, Ferdinand de Saussure, 
and Jacques Lacan. Furthermore they make their investiga-
tions from a poststructuralist and deconstructivist perspective 
mainly inspired by the writings of Jacques Derrida and James 
Culler, showing how processes of ongoing semiosis8 and con-
tinuous displacement destabilizes the idea of fixed categories in 
the field of vision. Bal and Bryson (1991, p. 194; italics in origi-
nal) use the term event to produce redescriptions of the sign 
as inscribed in socially situated processes of semiosis:
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To think of semiosis as a process and as a movement is to 
conceive the sign not as a thing but as an event, the issue 
being not to delimit the sign from other signs, but to trace 
the possible emergence of the sign in a concrete situation, as 
an event in the world.

Inspired by Bal and Bryson’s article, I have introduced the 
term visual event to the Danish field of visual arts education.9 
I use the term to challenge more traditional categories, 
stressing the fact that subjects, objects, representations etc. 
can be redescribed as positions which contribute to complex 
reciprocal and relational processes. The object position, the 
image position, the subject position, and the vision position 
are all possible names for the most important positions 
which are involved in visual events (Figure 4). The choice of 
the word ‘positions’, indicates that these are not necessarily 
connected to traditional understandings or particular objects 
or persons, but can be occupied in different ways. For example 
a person (a physically present human being) can occupy all 
of the different positions: she or he can be positioned as a 
viewer in the subject position, as a thing to be looked at in the 
object position, as a representation in the image position, and 
as adopting a particular way of looking at things in the vision 
position. The same thing counts for an image: to take the most 
unusual aspect I think it is possible for e.g. a photograph or 
a painting to occupy a vision position in a visual event. As 
explored by theorists like Roland Barthes (1983) and Jacques 

Figure 4  
Model of the visual event
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Lacan (1994, 91 ff.) it is in fact possible to experience pictures 
or even objects looking back at you with a sort of gaze that 
makes the observed person experience her or himself as an 
object in the visual event and not as a subject.

The practically oriented importance of the introduction of 
the term visual events in redescriptions of educations of vision 
in my opinion lies in the possibility of creating more playful vi-
sual relationships than usually allowed in traditional subject-
-object relationships. Thinking of visual events as open situa-
tions made up by nomadic and shifting positionalities where 
in theory anything can happen, helps us a little step along the 
way to challenging classical Western strategies of vision. The 
next redescription I think will take us in the same direction by 
using a different and more personal point of departure.

Second redescription: The curious eye

Irit Rogoff, professor of art history and visual culture, often 
refers to herself as a culturally displaced person (e.g. RO- 
GOFF, 1998; 2000). Born in Israel, but having lived and worked 
in many different countries, and speaking several languages, 
she feels an obligation to try to write the complicated proble-
matics of her different cultural positions across one another to 
see what kind of insights can be produced from such mixtu-
res. In her projects she consciously uses her own experience of 
cross-cultural positions to explore different forms of positio-
nalities which can be related to questions of vision and visual 
culture. Rogoff also deals with the radical learning processes 
that are involved when one has to move between different and 
conflicting cultural paradigms. Experiences of loss and recons-
truction become the focal points in these transitional proces-
ses which Rogoff reads as necessary points of departure for the 
construction of effective experimentalist redescriptions:

The moment in which loss is clearly marked and articulated 
is aim the moment in which something else, as yet unnamed, 
has come into being. Learning and transitional processes are 
not so much the addition of information as they are the active 
processes of unlearning which need to be carefully plotted out 
into active theories of unlearning which can be translated into 
active positions of unbelonging. (ROGOFF, 2000, p. 3)

By attempting the construction of active positions of un-
belonging as theoretical tools, Rogoff posits effective challen-
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ges to essentialist concepts such as origin, basis and identity. 
In her books and articles she persistently directs her interest 
towards dislocated and mixed positionalities, using her own 
nomadic experiences to create forms of inquiry which escape 
fixed intellectual positions.

One model which Rogoff has tried to develop as a tool 
for experimentalist redescriptions of strategies of vision, is the 
strategy of the curious eye. In contrast with the good eye 
of connoiseurship, the curious eye is a strategy of vision whi-
ch relates to visual events in a way which is direct, personal, 
partial and curious. It is not an objectifying gaze but a form of 
looking that participates as a part of the event itself:

Curiosity implies a certain unsettling; a notion of things outsi-
de the realm of the known, of things not yet quite understood 
or articulated; the pleasures of the forbidden or the hidden or 
the unthought; the optimism of finding out one had not kno-
wn or been able to conceive before. (ROGOFF, 1998, p. 18)

I understand the curious eye as a way of establishing visual 
relationships which accepts and uses the shifting positionalities 
in the creation of visual events. To give an example of my un-
derstanding taken from everyday life in school, I have often 
noticed how many pupils prefer to create relationships with 
objects and images through the construction of spontaneous 
narratives from their everyday lives. When for example a pupil 
chooses to relate to a visual event which makes her think of a 
cat, she might start with some long and detailed ongoing talk 
about a cat she has at home (or in one of her homes). She might 
tell stories about her cat, which seem completely irrelevant to 
the situation, and she might stop looking at the object, using 
bodily movements to show the other pupils how the cat walks 
or eats or showing what the home looks like. In this way she 
spontaneously creates a new visual event by using her memo-
ries and associations in her communication with the group.

However, according to my experience, when constructing 
these forms of associative and unfocused narratives and per-
formances, pupils are often stopped quite abruptly by their 
teachers. The pupils are interrupted because the teachers 
think that they should stick to more correct art-like discus-
sions about the formal and thematic qualities of e.g. a picture 
or possibly about their deeply felt emotional responses to it. 
In my opinion by interrupting continuously in this way the 
teachers reinforce a modernist tradition which encourages 



116 VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 99-127, jan-jun 2012

classical subject-object strategies of vision at the expense of 
more experimentalist approaches.

As an alternative, in the example described above, the te-
acher could make the choice not to interrupt the student, but 
to ask her to explore her experience even further in an experi-
mental production of a new visual event. Seeing the strategy 
of the curious eye as a possibility for the experimentation with 
shifting individual positions, I think would make it possible for 
teachers to conceive of memories and associations, small-talk 
and gossip, silence, shouting and bodily movement etc. as for-
ms of relationship, which are as interesting in an educational 
context as more traditional approaches like observation, ex-
pression of personal feelings or analysis. I do not think that any 
form of object or image requires fixed forms of relationships, 
even if the framing, for example an art exhibition, might sug-
gest this. Using the concept of the curious eye and inspired by 
pragmatist philosophy, I would rather see objects and images 
as practically-oriented positions made not to be understood, 
but to be used in the creation and exploration of visual events.

As Rogoff points out very clearly, talking about difference 
or about positions of unbelonging is talking about the actual 
conditions of life10. In today’s Western societies one does not 
have to be an immigrant to conceive of oneself as a traveler. As 
social theorists like Zygmunt Bauman and Homi K. Babha 
have discussed extensively11, all of us to some extent take part 
in nomadic forms of life by relating to an increasing number 
of shifting discourses. This construction of reality, I think, 
makes the privilege of traditional strategies of vision proble-
matic. In a perspective of difference we cannot allow ourselves 
to give unconditioned privilege to certain strategies of vision 
in education that have been constructed in a particular tradi-
tion of Western enlightenment, and which are based on ideas 
of control and objectification. By accepting and exploring the 
curious eye in experimentalist redescriptions we can start to 
construct educations of vision which accept the complexity of 
the fragmented, the partial, and the composed.

Part III: Educations of vision  
in late modernity

One of the things which characterize late modernity12 is the 
continuous tension between dominant systems of thought 
and the increasing need for the acceptance and exploration 
of individual and cultural differences. In this social con-
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dition late modern educational systems have to fulfill two 
opposite functions: to socialize the students by giving them 
access to and knowledge about existing systems of thought 
and practices in the dominant culture, and to open up for 
difference by accepting and challenging the student’s needs 
for shifting and diversified forms of self understanding and 
self creation. In this final part of my article I will briefly dis-
cuss two different but overlapping forms of education of vi-
sion: one that uses knowledge produced by epistemological 
inquiries as sources of inspiration for educational processes 
of socialization13, and one that uses strategies produced by 
experimentalist redescriptions as sources of inspiration for 
educational processes of self creation14.

Socialization

As discussed in the first part of this article, educations of vi-
sion take place in different areas of knowledge and therefore 
are to be considered as an important part of all school sub-
jects. Epistemological inquiries into traditional modernist 
strategies of vision like those of Jonathan Crary (1990) and 
Martin Jay (1993) have offered some necessary platforms of 
knowledge to give us insight into the social construction of 
dominant strategies of vision. But what are the educational 
reasons for teaching students about dominant (and possibly 
oppressive) strategies of vision?

From a traditional point of view the most important rea-
son for having schools is the institutionalized and controlled 
socialization of children and young people to familiarize them 
with the dominant traditions and most recognized knowled-
ge of the society in which they will operate. In different pe-
riods of the history of schools, focus has been put on shifting 
aspects of this socialization, e.g. acquisition of factual know-
ledge, personal growth, awareness of history and traditions 
and good manners. In late modern educational thinking the 
idealistic motives of earlier educational thinkers have largely 
been substituted with more pragmatic approaches. Following 
this line of thought I will argue that the reason why we should 
continue to teach pupils about the dominant strategies of vi-
sion is that only by being very confident with these strategies 
and the way they work, will the pupils have the choice to act 
correctly in their relationships within the dominant culture.

It is a well-known fact that although many different cultu-
res, social classes, family forms etc. exist side by side in contem-
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porary Western societies, the children who are most confident 
with the dominant culture perform better both in school 
and in their future lives. As pointed out persistently by the 
French sociologist Pierre Bourdieu (e.g. 1997), if the educatio-
nal system does not take on the task of socialization in relation 
to the dominant cultural strategies and codes seriously, many 
children will probably never understand the more subtle 
standards of right and wrong, and will thereby risk being de-
nied access to large areas of society15.

In relation to the school subject of visual arts, the educatio-
nal goal of socialization means that art teachers at all levels of 
study have an obligation to make their students confident with 
traditional strategies of vision of the field such as the camera 
obscura strategy, the subjective strategy and the critical strategy. 
By using meta reflective approaches to art education, students 
should learn to question these strategies e.g. by asking: Where 
do they come from? How do they function? And how can they 
be used? Furthermore they should experiment with the use and 
the limits of dominant strategies of vision in the experience and 
creation of visual events. As discussed in my earlier example, 
small-talk about your cat at home, gossip, shouting and bodily 
movement are all generally considered to be wrong according 
to these strategies, while careful observation, expression of per-
sonal emotions and critical analysis are considered to be right. 
Even if teachers do not agree with the dominant definitions of 
right and wrong, in my opinion we nevertheless have an obli-
gation to show to our students very explicitly how traditional 
visual strategies work. Only by knowing which standards they 
are up against, can students engage in the exploration of other 
more experimental strategies in fruitful ways.

Self creation

When it comes to the other side of visual education, open-
ness towards difference and self creation, I find experimenta-
list redescriptions in visual culture studies to be very useful. In 
late modernity most individuals live under shifting conditions 
which involve polycentrism, cultural nomadism and experi-
mental risk-taking. Furthermore new patterns of vision are 
introduced to us through our daily experiences with new 
visual media, new communication systems, new representa-
tional schemes and new forms of spatial organization. Recent 
investigations (e.g. DROTNER, 1995) have shown that chil-
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dren and young people are among the keenest users of new 
media, and they are therefore likely to be among the first to 
explore and incorporate different strategies of vision. From this 
perspective, I think that the socialization of students accor-
ding to traditional modernist standards, as described in the 
previous paragraph, should be supplemented by invitations to 
the students to experiment with different strategies of vision 
as a necessary part of educational processes of self creation.

Experimentalist redescriptions in visual culture have 
worked to introduce understandings of visual events as dra-
matic and creative activities. In relation to visual experiences 
they have proposed to give up the ideal of the focused, con-
centrated, autonomous and powerful observer, to experimen-
tally explore positions and strategies of unbelonging, decen-
tering, dissemination and polycentricity. I think that visual 
education can open up to the creation of new positionalities 
which operate with difference in positive ways by staging and 
relating to visual events in experimental and playful ways e.g. 
inspired by computer games, television programs, cartogra-
phy, contemporary art, and dance.

When it comes to art education, I believe that students of 
visual arts should be offered possibilities to explore the forms 
of visual imagery they prefer, and that they should be invited to 
experiment with their relationships to this imagery through the 
production of new visual events. Strategies of curiosity towards 
contemporary visual culture should supplement the suspicious 
eye of traditional criticism, and playful, collective approaches to 
picture production should supplement the modernist deman-
ds of serious, strongly individualized production of art works. 
Instead of coping with the representation of traditional reali-
ties such as real objects, real emotions or real social interests, 
art education could also be about coping with the alternative 
realities of fiction. And instead of sitting or standing in front of 
objects to be produced or looked at by a controlling subject, art 
education could be about the bodily and sensuous participation 
in visual events by involving the whole environment and inclu-
ding experiences of sound, smell, touch and movement.

Individual experiences like those of culture, class, fami-
ly and gender are deeply visually and sensuously embedded, 
and teachers of all school subjects should be aware of how 
to work actively with these aspects to help students from all 
positions within society in their processes of self creation. In 
contrast to the objectifying strategies of vision, which in mo-
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dern Western societies are necessarily involved in the pro-
cesses of socialization, processes of self creation should be 
about the exploration and creation of alternative strategies of 
vision embedded in a perspective of difference.

Conclusion

In this article it has not been my intention to give direct ins-
tructions to teachers, but rather to introduce visual culture stu-
dies as a fruitful theoretical approach in relation to education 
in late modernity. Nevertheless it seems that important and 
interesting experiments are being carried out in some schools 
and other educational institutions. If once again we take the 
field of Scandinavian art education as an example, there is a 
growing awareness in the direction of the need to socialize stu-
dents through the use of shifting methodological and analyti-
cal approaches to the dominant strategies of vision.16 When it 
comes to experimentalist approaches, I know that interesting 
staging’s of visual events are made in Danish schools and tea-
cher training colleges, especially in relation to the teaching of 
contemporary art forms.17 In some cases the students are en-
couraged to explore issues of difference, for example through 
the staging of narratives from their everyday lives or through 
the appropriation of visual fragments from their preferred tele-
vision programs or computer games. A group of teacher trainers 
are even experimenting with staging visual productions where 
students adopt second order skills.18 In these experiments stra-
tegies of quoting, copying, sampling and simulating are used 
as a basis for the production of new visual events which open 
possibilities for working actively with positioning, curiosity, di-
fference and self creation in art education.

In spite of such important initiatives, I think that there 
is a general need in Scandinavian art education for an intro-
duction of more advanced strategies of reflection. The use of 
shifting strategies of vision in relation to different forms of 
art production is often reduced to unreflected stereotyped 
assumptions, e.g. when the subjective strategy of vision is in-
troduced as the only possible approach in the production of 
expressive art- like products such as paintings or sculptures 
(ARVEDSEN, 2000). When it comes to the teaching of experi-
mentalist approaches, in my field studies (e.g. ILLERIS, 1999a; 
2000) I have sometimes observed students being stopped half 
way in their experiments with visual events because their ap-
proaches do not seem serious or authentic enough according 
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to the ideals of the teacher. In this way the teacher employs 
dominant strategies of vision to marginalize alternative ap-
proaches without the necessary reflexive distance.

Leaving the specific field of art education

I think that visual culture studies offers a qualified point of 
departure for the introduction of constructivist and pragma-
tist perspectives on educations of vision in all subjects. From 
these perspectives traditional modernist strategies of vision 
and representation, and experimentalist approaches should 
both be introduced to students as choices.19 However the aim 
of these approaches is not to try to turn students into total 
relativists. On the contrary they should help teachers and stu-
dents in the construction of educational spaces were perso-
nal and cultural convictions and preferences can be displayed 
and exchanged and new possible perspectives can be staged.

In educations of vision, as in other forms of education, 
the delicate democratic balance is on one hand to try to res-
pect individual convictions but on the other hand to question 
all fundamentalisms. In my opinion if ways of seeing, as sho-
wn by visual culture studies, are largely dependent on social 
constructions, teachers have a democratic obligation to try to 
teach students about them as such. Furthermore there is an 
important educational task in demonstrating how strategies 
of vision relate to issues of power by making students aware 
of how some strategies are more accepted and dominant than 
others. What in my opinion is not acceptable when we talk 
about educations of vision, is to ignore difference by making 
the unreflected claim that we all see things the same ways.
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notES 

1. According to the current terminology of visual culture studies, vision refers 
to the physical and physiological process of seeing, while visuality refers to the 
social processes that are always involved in seeing. However this distinction is 
not always as simple as it might seem. In the words of Hal Foster (1988, p. ix): 
“Although vision suggests sight as a physical operation, and visuality sight as 
a social fact, the two are not opposed as nature to culture: vision is social and 
historical too, and visuality involves the body and the psyche. For a further ela-
boration on the terminology of visual culture see e.g. Walker and Chaplin (1997). 
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2. Holck believes that drawing as a separate school subject should only be 
introduced in the fifth year of school. Before that, drawing education should 
be thought of as a natural part of so called visual instruction (Norwegian: 
anskuelsesundervisning; HOLCK, 1913, p. 3). In visual instruction the younger 
school children (approx. 7-10 years old) were taught about different themes 
from national history, everyday culture, geography, nature etc. by observing 
and learning from the so called illustrative pictures (Norwegian: anskuelsesbil-
leder) hung in the classroom and drawings by the teacher on the blackboard. 

3. The camera obscura is a closed box with a small hole in one of its sides. 
When the light from the exterior passes through the hole, an inverted image 
of what is outside the box in front of the hole will appear in the box on the 
wall opposite the hole. 

4. In Loewenfeld’s book the main focus is on the psychological development 
of children aged 2 to 11. Loewenfeld (1947, p. 100) believes that when children 
are 11 years old their drawings naturally reach the so-called pseudo realistic 
stages, which means that the child now makes her or his first attempts to 
observe visually. In this sense Loewenfeld basically agrees with Anna Holck 
that only by the age of 11 is the child mentally prepared to draw in a realistic 
way, which even in Loewenfeld’s discourse appears to be the inevitable and 
right way for adults. While Holck’s discourse focuses on how to teach children 
from 11 and up to do correct realistic drawings, Loewenfeld is mainly fascina-
ted by the natural expressions of smaller children. However, both Holck and 
Loewenfeld in their texts consolidate the distinction between those who are 
able to perceive the world correctly through perspectivalist perception and 
reproduction, and the other ones — children (but even «insane» people and 
«primitive» people from other cultures) — who are naturally different and 
who had to be protected from the demands of objective vision. As a conse-
quence of the shift in focus from the correct drawings of the older children 
to the expressions of the smaller children, the subject of creative arts in Den-
mark was limited to the earlier classes. Reminiscent of Loewenfeld’s ideas, 
even today visual arts are taught only in years 1-5 of school. In the 1980s and 
1990s the Danish researchers Ingelise Flensborg, Kristian Pedersen and Rolf 
Kohler have convincingly demonstrated (1) that smaller children’s drawings 
are not naïve but are following other models of perception than the perspecti-
valist one (FLENSBORG, 1994), and (2) that children’s pictorial languages are 
dependent on models of expression and motives that they meet in images and 
pictures from their everyday lives (KOHLER & PEDERSEN, 1978; PEDERSEN, 
1999). In this perspective the realist way of drawing does not seem to be any 
more natural to children from 11 and up than drawing from polycentric view-
points or copying from cartoons and advertisements (ILLERIS, 2000). 

5. In fact I have borrowed the term redescriptions from Richard Rorty’s voca-
bulary. In line with central ideas of American pragmatism, Rorty argues that 
philosophy should have as its most important goal not to be true, but to be 
useful. To him the aim of all forms of knowledge production lies in the creative 
construction of examples and models which can serve the development of less 
cruel worlds for humans. In his opinion, so called imaginative narratives have a 
greater ability than so called scientific narratives to produce new vocabularies 
which can be used to challenge the hegemonies of traditional Western thinking 
and its claims of representational truthfulness. 

6. In a recent article Mitchell (2002, p. 233) tries to define the disciplines of 
art history and aesthetics in their most expansive manifestations. In this pers-
pective he characterizes art history as “a general iconology or hermeneutics of 
visual images” and aesthetics as “the study of sensation and perception”. 

7. The concepts Bal and Bryson (1991) take from communication theory are 
context, senders, and receivers. They use these words as headlines for the first 
three paragraphs of their article. 
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8. The expression ongoing semiosis indicates the process where signs end-
lessly generate new signs without ever getting back to, or touching upon, the 
reality behind signs. Poststructuralist thinkers in fact think that our reality as 
human beings is made up by signs, and that therefore we have no access to a 
reality outside representation. Following this line of thought, Bal and Bryson 
(1991, p. 174) start their article by declaring that: “The basic tenet of semiotics, 
the theory of signs and sign-use, is antirealist. Human culture is made up of 
signs, each of which stands for something other than itself, and the people 
inhabiting culture busy themselves making sense of those signs”.

9. See Chapter 5 in Illeris (2002a).

10. Rogoff (2003) discusses gossip as a form of postmodern inquiry. In her 
article in this journal Ingelise Flensborg discusses how bodily movement 
influences visual perception (see also FLENSBORG, 1994).

11. For shorter articles by these authors on questions of nomadic life forms and 
cultural identity see Bauman (1997) and Bhabha (1997).

12. I use the term late modernity to refer to the present organization and 
understanding of reality in Western societies. Other terms such as postmoder-
nity, reflexive modernity or hypercomplexity have been used by sociologists to 
indicate particular aspects of late modern societies. I have borrowed the term 
late modernity from Anthony Giddens (1991), who argues against the idea that 
from the last decades of the 20th century we should be living in a postmodern 
age were a profound rupture with more classical forms of modernity of the 19th 
and early 20th century has taken place. Giddens rather thinks that actual world 
views and organizational forms of Western societies can be described as a late 
phase in the development of those of the modern age.

13. The distinction between socialization and self creation is borrowed from 
Richard Rorty (1999, p. 114 ff.) where he introduces the term self creation as a 
parallel to individualization. I prefer the term self creation to individualization 
because self creation is clearly in accordance with the constructionist thesis, 
with which I agree. According to this thesis the concept of selves is largely a 
result of socially constructed narratives (see GERGEN, 1999, ILLERIS, 2002a). 
In his article Rorty argues that that the educational goal of socialization 
belongs to pre-college schools while the goals of individualization and self 
creation belong to colleges. I cannot agree with such a rigid distinction, as I 
think that the two processes can be distinguished analytically but are mostly 
intertwined in educational practice. 

14. Rorty understands the term socialization in a more narrow sense than 
I do. To him socialization is basically about the acquisition of pre-establi-
shed knowledge, while I also understand it as the acquisition of broader 
patterns of behavior.

15. To take an example from the field of fine arts Pierre Bourdieu and Alain 
Darbel (1991) have carried out a study on visitors in art museums that show 
that most people, and especially those from other cultures and social classes 
than the dominant ones, feel uncomfortable in art museums because they 
do not now the right ways to move about and how to look at the works of art. 
This means that most people are denied access to art museums because of the 
subtle standards of behavior and knowledge which are related to these places. 
Therefore one important task of visual arts education in school could be to 
teach the pupils about dominant standards of behavior, knowledge and strate-
gies of vision belonging to the art museum, before (or together with) reaching 
about alternative approaches. For a discussion of Bourdieu’s and Darbel’s 
book in an educational perspective see Illeris (1999b). 

16. As mentioned in the first part of this article, critical and analytical appro-
aches have been introduced to Scandinavian art education in the 1970s and 
1980s through the writings and practices of e.g. the Swedish art educators Gert 
Z. Nordström and Christer Romilson (1970) and the Danish art educators Rolf 
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Kohler and Kristian Pedersen (1978). In the 1990s attempts have been made to 
differentiate and supply these theories, both by the authors themselves and by 
an increasing number of researchers in the field (for a view of Nordic appro-
aches from the 1990s see LINDSTRöM, 1998). For a genealogical approach 
to Scandinavian art education see Illeris (2002a, b). The critical and analytical 
approaches are to some extent reflected in the latest ministerial programs in 
Scandinavian art education, where a variation of approaches to the subject is 
presented. However it seems that many art teachers have a tendency to con-
tinue old practices by favoring unreflected forms of free creative expression 
among the children.

17. In 2001 I worked in a teacher training college in Copenhagen. Here inte-
resting approaches to contemporary art forms were carried out by some of my 
colleagues and myself. 

18. For a definition of second order skills, see Mie Buhl’s article. Together with 
two teacher trainers, Buhl is working on a research project that involves the 
use of second order skills in the training of art teachers (BUHL, CHRISTEN-
SEN, MEISNER & SKOV, 2003). 

19. In her article Mie Buhl reaches many conclusions which are similar to mine: 
Her understanding of visual culture as a trans-disciplinay strategy of reflection 
of second orders is similar to my understanding of visual culture as a redes-
cription of strategies of vision as culturally, socially and historically contingent 
constructions. Furthermore Buhl’s understanding of pictorial production as 
dealing with options, as presentations and as the investigation of rules and 
their origins is also a basic perspective for working both with epistemological 
inquiries for the socialization of students in relation to dominant strategies of 
vision and for working with epistemological redescriptions and self creation.

Recebido em: 02/03/12
Aceito em: 09/01/13
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Polêmicas e indagações acerca de classificações  
da cultura: alta, baixa, folk, massa

Resumo

Fundamentado nas perspectivas dos Estudos Culturais e da 
Educação da Cultura Visual este artigo se propõe a discutir 
as relações entre “cultura folk” e “alta cultura” traçando uma 
trajetória síntese desses conceitos. Utilizando a noção de 
‘autenticidade’ como premissa que define as manifestações 
de matrizes da alta cultura, o texto examina argumentos 
que se contrapõem à ideia de “cultura de massa” ou, “baixa 
cultura”, explicitando o modo como elas depreciam a noção 
de “popular urbano” ao mesmo tempo em que privilegiam 
uma auto expressão intelectualizada baseada em referências 
legitimadas por críticos e autores especializados em 
repertórios restritos à história da arte. 

RAImUnDo mARtInS
PAbLo PASSoS SéRVIo

Palavras chave: 
Classificações de cultura, 
poder, imagens
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Abstract

Based on Cultural Studies and Visual Cultural Education’s 
perspectives, this article discusses the relations between 
“folk culture” and “high culture” delineating a synthetic 
overview of these concepts. Taking the notion of 
authenticity as premise which defines manifestations 
of high culture arrays, the article examines arguments 
that oppose the idea of “mass culture” or, “low culture” 
explaining how they belittle the notion “popular urban” 
while privileging intellectualized self-expression in 
accordance to references legitimated by critics and authors 
specialized in restricted repertoires of art history.

Polemics and questions concerning culture 
classifications: high, low, folk, mass

RAImUnDo mARtInS
PAbLo PASSoS SéRVIo

Keywords: 
Classifications  

of culture, power, images
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Estudiosos da cultura visual tem defendido e ao mesmo 
tempo reconhecido a multiplicidade de modos como imagens 
e artefatos visuais afetam a vida cotidiana dos indivíduos nos 
níveis macro e micro produzindo incessantes expectativas e 
contradições. Esses processos tem sido impulsionados pelo 
tráfego contínuo de capital e investimentos que circulam 
sem impedimentos territoriais transformando o ciberespaço 
num espaço social de convívio, diálogos, disputas e contes-
tação. Podemos configurar o ciberespaço como um conjunto 
de relações sociais mediadas por fluxos tecnológicos de in-
formação onde ideias, imagens, conceitos, capitais e inves-
timentos orbitam por espaços virtuais deixando registros e 
pegadas que podem se materializar a qualquer momento nas 
telas de computadores. Assim, o ciberespaço transforma-se 
em sítio virtual onde se articulam uma diversidade de práti-
cas culturais apresentando ideias e valores construídos por 
diferentes grupos de uma sociedade capitalista que se torna 
cada vez mais competitiva e sedutora ao mesmo tempo em 
que produz significados e veicula sentidos e símbolos econô-
micos, políticos, culturais e sociais. 

Podemos dizer que a fragilização de matrizes culturais e 
institucionais tradicionalmente conhecidas – família, escola, 
trabalho, estado, igreja - associada á “fragmentação do saber” 
e à “criação de conhecimento contextualmente específico” 
(MEYER e PARAÍSO, 2012, p. 12) caracteriza e potencializa 
práticas culturais da pós-modernidade conectadas a avanços 
tecnológicos/digitais que configuram esta nova arquitetura 
de relações. Essas práticas, ao mesmo tempo em que ofere-
cem um amplo leque de informações, podem definir e/ou 
impor significados, revelando uma capacidade de agregar e 
integrar indivíduos, influenciando e, com frequência, con-
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dicionando modos de pensar e conceber o mundo, condição 
que gera questões e implicações preocupantes. 

Primeiro, porque o ciberespaço possibilita uma dis-
tribuição de informações desiguais em termos de acesso e 
participação, apesar de projetar uma forte sensação de livre 
acesso. Segundo, essa pós-modernidade tecnológica proces-
sa e manipula temporalidades através de formas visuais mul-
timodais – que utilizam várias modalidades de linguagem 
em sua estrutura (palavras, imagens, sons, etc.) - ao mesmo 
tempo em que provoca deslocamentos perceptivos, concei-
tuais e afetivos que se constituem a partir de relações virtuais 
interpessoais. Esses avanços vivenciados por meio da diver-
sidade de aparatos tecnológicos geram uma sensação de hi-
per mobilidade que se concretiza como extensão e, princi-
palmente, como uma espécie de ampliação e multiplicação 
das capacidades perceptivas, sensíveis e afetivas do corpo. 

Diante dessas transformações, educadores da cultura 
visual não apenas constatam o impacto e as consequências 
irreversíveis desse processo de tecnologização que está re-
volucionando os processos de comunicação e invadindo as 
práticas culturais, mas, também, reconhecem a urgência 
de estudar e buscar compreender esses fenômenos. Essa 
incrível habilidade de distribuir e fazer circular imagens 
através das mídias de massa tem alterado e reconfigurado os 
sentidos e significados da ‘visualidade’ nas sociedades con-
temporâneas (MITCHELL, 2002). Novas redes e formações 
sociais estão sendo plasmadas a partir de tecnologias que 
surgem, se estabelecem temporariamente e se esvaem num 
horizonte ciberdigital de contínua instabilidade, sedução e 
fermentação criativa, econômica e social. Nesse contexto, a 
instabilidade decorrente da segmentação da tecnologização 
da comunicação e suas práticas culturais e, em consequên-
cia, a diversidade de transformações nas formas distintas de 
cotidianidade, torna cada vez mais evidente a força dessa 
guinada societal impulsionada pelas viradas cultural, ima-
gética e narrativa (MARTINS e TOURINHO, 2007) que  ca-
racterizam esse pós-modernismo cultural.

Fundamentado nas perspectivas dos Estudos Culturais 
e da Educação da Cultura Visual este artigo se propõe a dis-
cutir as relações entre “cultura folk” e “alta cultura” traçando 
uma trajetória síntese desses conceitos. Utilizando a noção 
de ‘autenticidade’ como premissa que define as manifesta-
ções de matrizes da alta cultura, o texto examina argumen-



133Raimundo martins e Pablo Passos Sérvio . Polêmicas e indagações acerca de classificações (...)  

VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 129-149, jan-jun 2012

tos que se contrapõem à ideia de “cultura de massa” ou, 
“baixa cultura”, explicitando o modo como elas depreciam 
a noção de “popular urbano” ao mesmo tempo em que pri-
vilegiam uma auto expressão intelectualizada baseada em 
referências legitimadas por críticos e autores especializados 
em repertórios restritos à história da arte. 

Considerar a cultura visual não apenas como “uma atitude 
e uma metodologia viva, mas como um lugar de entrecruza-
mentos entre o que seria uma mirada cultural (visualidade) e 
as práticas de subjetividade que a ela se vinculam” (HERNÁN-
DEZ, 2012, p. 21) nos possibilita pesquisar de maneira mais 
sistemática, detalhada, as relações entre os artefatos da cultu-
ra visual, os relatos visuais construídos pelos que os veem e os 
conceitos elaborados a partir dessas relações deixando claro 
que “o relevante das pedagogias da cultura visual não são os 
objetos aos quais ela se dirige ou produz, mas, as relações que 
mantemos com eles”. (HERNÁNDEZ, 2012, p. 22)

Questionando o desprezo à cultura de massa  
e revisando conceitos de alta/baixa cultura

O desprezo pelas massas ou pela “cultura de massa” pode ser 
melhor compreendido ao examinarmos dois conceitos de cul-
tura: alta-cultura e cultura folk (folclórica). 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 represen-
tativas da noção de cultura de massa. Pretendemos explicitar 
e discutir estes conceitos para, em seguida, relacioná-los com 
a posição de outros teóricos sobre a questão. 

A cultura folk, por exemplo, tem sido definida como au-
têntica, orgânica, holística, autotélica, comunitária, agrá-
ria, 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 indus-
trialização, na urbanização, ou seja, uma versão degradada 
da realidade atual. Partindo da noção de autenticidade como 
pressuposto primordial para definição das manifestações 
que merecem ser denominadas cultura, este viés folcloris-
ta 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 
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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 (2006, p. 268) explica que:

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 ci-
dade, 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 cultu-
ral, dizer urbano é falar o antônimo do popular. 

Se aceitarmos os critérios de conceituação e valoração 
da cultura folk, 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 folk era uma fanta-
sia romântica, construída através da negação e distorção. Era 
uma fantasia destinada a curar as feridas do presente e salva-
guardar 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 per-
dida, uma cultura de antes da queda da industrialização, ur-
banização e de inevitável visibilidade das relações de classe. 
Embora a cultura folk sobrevivesse na tradição oral do povo, 
eles realmente não entendiam o tesouro que detinham. Além 
disso, o povo estava desaparecendo como um grupo e, por-
tanto, 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 preser-
vavam e produziam, os intelectuais do romantismo tentavam 
tomar para si a legitimidade de definir um mundo ideal em 
contraposição ao mundo real de valores cada vez mais burgue-
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ses. Por esta razão Storey (2003, p.14) define o folclorismo como 
uma “inclusão abstrata e uma exclusão concreta” do povo.  Ain-
da de acordo com o autor (ibidem), o “resultado, assim que esta 
categoria vazia e impossível era valorizada, era a negação ativa 
das culturas reais vividas pelos trabalhadores, rurais e urbanos”. 

A noção de alta-cultura também é extremamente impor-
tante 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 estéti-
ca. Desse modo, fica evidente que, se comparada à noção de 
cultura folk 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 dis-
tanciamentos quanto nos pontos de encontro com a noção de 
cultura folk. 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, im-
porta. Se a alta cultura se define como universal, a baixa cul-
tura 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 alta-cultura a autenticidade é uma busca do indivíduo, 
para a cultura folk ela se caracteriza como uma particulari-
dade do grupo. Para a alta-cultura, a autenticidade é fruto de 
uma auto expressão em grande medida intelectualizada, pro-
duto do desenvolvimento de um estilo próprio ao passo que, 
para a cultura folk, é resultado de uma imanência, é a alma de 
um povo, algo singular, quase instintivo. 

Mas ambas – alta-cultura e cultura folk – tem outros pon-
tos de aproximação: enquanto a alta-cultura assume a postu-
ra da arte pela arte, como afirma Eagleton (2005, p. 28), uma 
posição de desinteresse por tudo que não seja a livre auto ex-
pressão, a cultura folk define-se como autotélica, holística, 
harmônica. As duas posicionam-se como representantes de 
ideais nobres que, em princípio, se contrapõem à corrida de-
senfreada pelo dinheiro, pelo lucro, desejo que aciona e mobi-
liza a criação da 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 contrá-
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rio dos folcloristas que criticam a cultura de massa por sua 
ênfase no progresso e na destruição das tradições, os repre-
sentantes da alta-cultura imputam a ela a pecha de não ser 
inovadora, de não ser produtora, mas, apenas mera consu-
midora 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 consume, mas, principalmente ao modo 
“como se consume”. O autor argumenta que (2003, 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 cultu-
ral, 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 cul-
tura 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, típi-
ca das massas, o consumo cultural dos representantes da al-
ta-cultura seria uma manifestação individual, contida, con-
templativa, 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 critica-
da 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 reque-
rido. 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 va-
lor 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 for-
ma 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 expres-
são, criatividade e autenticidade - prontos para o julgamento 
de qualquer objeto, obra ou produto, seja qual for, seja onde 
for. Opondo-se a tal ideologia e baseando-se no trabalho 
de Pierre Bourdieu, Heath e Potter (2004, p.125) descrevem 
como a alta cultura emana não de uma essência própria e 
superior, mas, principalmente, de práticas elitistas de distin-
ção 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 po-
pular? 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 populari-
dade, 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 
alta-cultura 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 toman-
do como critério e referência características materiais das 
obras, mas, esta distinção deve ser vista como uma estratégia 
de poder que busca ativamente legitimar as classes altas e 
depreciar as classes baixas. Ou seja, não é o que a elite con-
some que é melhor, mas, porque a 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 superiori-
dade com que se revestem certos objetos/fenômenos que 
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recebem o selo de ‘artísticos’, mas, especificamente o fato de 
receberem esse status a partir da depreciação do gosto popu-
lar. Dessa negação da elite, ao desprezar e depreciar o direito 
a existência de outros gostos, neste caso os populares, nos 
fala Martin-Barbero (2006, p.120):

Uma classe se afirma negando à outra sua existência na cul-
tura, 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 cul-
tura legítima rechaça antes de tudo uma estética que não 
sabe distinguir as formas, os estilos e sobretudo que não 
distinguem a arte da vida.

De acordo com o argumento de Storey (2003, p.100), a 
“instituição da arte é parte de uma máquina para pôr no lu-
gar a distinção entre arte e a cultura que não é arte”.  Embo-
ra polêmica, esta conclusão é importante, pois aponta para 
uma contradição nas críticas feitas pelos representantes da 
“alta-cultura” contra a massa consumidora da “baixa cultu-
ra”. Mas, se se critica a massa por conformar-se ao que lhe 
é disponibilizado pelos meios de comunicação, não seriam 
os consumidores da alta-cultura responsáveis pela manipu-
lação de que fala Storey, ou seja, o modo como a “máquina” 
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 deter-
minada qualidade, mas antes de se conformar com as de-
mandas mutantes das instituições de arte”. Nesse sentido, 
podemos afirmar que os regimes de avaliação são pré-cons-
truidos 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 acei-
tá-lo de antemão sem quaisquer considerações sobre suas 
contingências culturais e históricas. Com tais avaliações 
pré-digeridas, ele alerta, há o risco de que o pensamento 
crítico seja enfraquecido.

A cultura visual também rechaça distinções entre cul-
tura superior e inferior que privilegiam o estudo de objetos 
reconhecidos como parte integrante das belas artes. O obje-
tivo da cultura visual é compreender a dimensão cultural das 
experiências visuais - ver e ser visto. Por isso mesmo, não ha-
veria sentido em resumir sua atividade a imagens exclusivas 
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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, ante-
riormente e, com frequência, ignorados. Ao discutir a perti-
nência 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 rela-
ções com a subjetividade, reconstruindo o conceito de valor 
num mundo sitiado por imagens que preenchem e insti-
tuem a experiência do cotidiano. 

Tal inclusão é frequentemente motivo de rechaço por 
analistas interessados em distinções e repertórios conside-
rados elitistas. Uma crítica frequente se baseia no fato de que 
a cultura visual trata as imagens – de arte, de informação, 
ficção, entretenimento – sem hierarquiza-las. Sobre esta crí-
tica, Mitchell (2002, p.173) observa que “a abertura do campo 
geral do estudo não elimina a diferença, mas torna-a dispo-
nível 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 produ-
ção e o consumo de imagens estão envolvidos em diferentes 
critérios de classificação não nos autoriza a concluir que es-
sas distinções são metafísicas. 

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 pesquisa-los e compre-
ender os jogos de interesse e poder nos quais estão envolvi-
dos. Ou seja, quando pensamos a crítica de Storey sobre a 
ideia de arte como uma categoria de avaliação pré-definida 
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 mar-
cações de diferença para pensar sobre os tipos de unidade ou 
identidade que as classificações vigentes impõem.

Neste caso, a categoria arte poderia ser criticada pela 
problemática que configura sua unificação. Ao abrir um livro 
de história da arte, veremos uma série de imagens origina-
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das nos mais diferentes contextos, porém, unificada sob um 
único rótulo: arte. Os exemplos seguintes explicitam o argu-
mento e a crítica em questão.       

Após estas considerações, podemos perceber que as crí-
ticas à noção de cultura de massa que advêm das categorias 
‘alta-cultura’ e ‘cultura folk’, assim como as críticas a essas 
duas categorias estão, em alguma medida, em sintonia com 
as análises e críticas feitas por Guy Debord (1997). Ao discu-
tir e questionar as premissas que orientam a “sociedade do 
espetáculo”, os argumentos articulados pelo autor mantém 
relações estreitas com uma série de critérios prescritos tanto 
pela “alta-cultura”, quanto pela “cultura folk”. Por exemplo, 
sua noção tradicionalista de comunidade e o valor às noções 
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de autenticidade e individualidade. Isso fica evidente ao ob-
servamos o que diz Debord sobre o consumo de objetos pro-
duzidos 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 misé-
ria de sua produção. 

Ainda de acordo com Debord, algo produzido em massa 
jamais poderia adequar-se aos critérios de autenticidade, ja-
mais seria considerado produto da auto expressão de indiví-
duos livres e, consequentemente, teria significado inquestio-
navelmente 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 materialmen-
te iguais por todas as pessoas, produz apenas um “pseudo-
-gozo”. Mas, afinal, o que seria um gozo “verdadeiro”? Con-
siderando 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 menos-
prezo pela recepção/consumo, uma fetichização do mo-
mento 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 completa-
mente 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 publicitá-
rias. Como diz Martin-Barbero (2006, p. 292):

O consumo não é apenas reprodução de forças, mas tam-
bém produção de sentidos: lugar de uma luta que não se 
restringe à posse dos objetos, pois passa ainda mais decisi-
vamente pelos usos que lhes dão forma social e nos quais se 
inscrevem demandas e dispositivos de ação provenientes de 
diversas competências culturais. 
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Mais importante que artefatos, textos ou imagens, são as 
interpretações, os usos e os modos como os consumidores os 
inserem em suas táticas e práticas culturais. Outra questão so-
bre 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 con-
sumismo, mas uma mera reafirmação da crítica da sociedade 
de massa”. Nesse contexto, o consumo de elite, individualiza-
do, estaria fora do alcance da sua mordaz desvalorização. 

Arte, alta cultura e capitalismo

Este é, também, o caso das críticas da alta cultura ao capita-
lismo. A relação entre arte e capitalismo é mais profunda do 
que os representantes da alta-cultura parecem estar dispos-
tos 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. 

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 ambi-
guidade de tal posicionamento e considerando o valor estraté-
gico da “alta-cultura” como marcação simbólica de distinções 
sociais, torna-se evidente e questionável a ideologia do des-
propósito da arte, ou seja, a conhecida premissa que sustenta 
e justifica a ‘arte pela arte’. Ao expor as falácias do discurso da 
arte e sua suposta superioridade universal, fica claro o papel 
e função desses argumentos e falas como promotores de con-
sumo, 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) expli-
cita a necessidade de compreendermos e aceitarmos o mas-
sivo como uma nova forma de sociabilidade. Como o autor 
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especifica, são “de massa o sistema educativo, as formas de 
representação e participação política, a organização das práti-
cas religiosas, os modelos de consumo e os de uso do espaço”. 
Desse modo, todos somos afetados pela massificação. Porém, 
como explica Martin-Barbero, também é importante compre-
ender que não vivenciamos esta realidade da mesma forma. 
Ele detalha este argumento (2006, p. 227, grifos do autor):

As classes altas aprenderam muito cedo a separar a deman-
da das massas - com sua carga de periculosidade política e 
também seu potencial de estimulação econômica - da oferta 
massiva de bens materiais e culturais “sem estilo”, pelos quais 
não poderia sentir senão desprezo. Para as classes médias, 
pequeno-burguesas, aquelas que, por mais que desejassem, 
não podiam distanciar-se, a massificação foi especialmente 
dolorosa, “porque atacava aquela ânsia de interioridade que 
caracterizava seus membros, zelosos de sua individualidade 
e de sua condição de pessoas diferenciadas”. Para as classes 
populares, por outro lado, embora fossem as mais indefesas 
diante das novas condições e situações, a massificação trouxe 
mais ganhos do que perdas. Não só estava nela sua possibi-
lidade de sobrevivência física, como também sua possibili-
dade de acesso e ascensão cultural. A nova cultura, a cultura 
de massa, começou sendo uma cultura que não era apenas 
dirigida às massas, mas na qual elas encontravam retomadas, 
desde a música até as novelas de rádio e ao cinema, algumas 
de suas formas de ver o mundo, senti-lo e expressá-lo.  

De maneira ousada, ao apontar vantagens existentes para 
as classes populares na sociedade de massa, Martin-Barbero 
enfrenta um dos grandes pressupostos alimentados por te-
óricos como Debord: qualquer cumplicidade ou submissão 
ao “sistema” equivaleria a nada menos do que degradação e 
infelicidade. Esse pressuposto, em grande medida herdeiro 
da psicanálise e da noção de poder apenas como censura, ex-
clusão, impedimento e recalcamento, também desconsidera 
o caráter produtivo do poder, assim como identifica a crítica 
de Michel Foucault (1979) em A microfísica do poder. 

Por outro lado, em relação especifica ao posicionamento 
de Martin-Barbero, a visão de Debord também peca ao não 
identificar a possibilidade de sedução ou resistência nas clas-
ses populares, nas massas. Nesse sentido, nada sobre a re-
cepção importa, ela é sempre vista como passiva e alienada, 
apenas as imagens são consideradas como expressões puras 
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de interesses dominadores, nunca atravessadas por conflitos 
e contradições. Em contraposição a esta associação, Martin-
-Barbero (2006, p.114) ressalta que:

(...) nem toda assimilação do hegemônico pelo subalterno é 
signo de submissão, assim como a mera recusa não o é de re-
sistência, 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.”

Para Martin-Barbero, pensar o massivo não deve nos 
levar a conclusões generalistas sobre alienação ou manipu-
lação, 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 comuni-
cação. É necessário uma compreensão crítica do popular 
urbano que não o caracterize como infantil, inocente, to-
talmente vulnerável à alienação e à manipulação, nem tão 
pouco o oposto, definido por Kellner (2001) como o fetiche 
da resistência, condição em que o popular teria quase que 
um instinto imanente, uma pregnância para a resistência 
e a subversão. De modo semelhante, as teóricas da cultura 
visual, Sturken e Cartwright (2001, p. 56), ao analisarem o 
fenômeno da interpretação, nos alertam:

Se dermos demasiado peso à ideia de uma ideologia domi-
nante, 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 dema-
sia o potencial de interpretações que os telespectadores po-
dem 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 sig-
nificados das imagens são encaixotados em uma relação com-
plexa 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 interpreta-
ção de qualquer membro deste grupo. 
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Não somos totalmente dominados, nem totalmente domi-
nadores. Por esta razão a proposta de Martin-Barbero (2006, p. 
268), de compreendermos o popular urbano enquanto trama, 
“entrelaçamento de submissões e resistências, impugnações e 
cumplicidades”, ganha importância. Dimensionada e analisa-
da deste ponto de vista, a sociedade deixa de ser simplesmente 
um sistema de imposições verticais e passa a ser tratada como 
uma rede de negociações e disputas entre diferentes matrizes 
culturais marcadas por desigualdades de poder simbólico e 
econômico. Nesse sentido a sociedade torna-se mais complexa, 
porém, menos sinistra do que sugere o pensamento de Debord.

Notas de conclusão

Esta discussão sobre as imagens, os sentidos e polêmicas que 
envolvem os termos alta/baixa cultura, cultura de massa e cul-
tura folk, desenvolvida a partir das contribuições dos campos 
da Cultura Visual e dos Estudos Culturais nos ajuda a compre-
ender que análises sobre a experiência com imagens e arte-
fatos visuais na cultura contemporânea não devem se limitar 
apenas às noções de manipulação, alienação e degradação. 

Em primeiro lugar, destacamos que não desejamos negar 
a influência do espetáculo, da cultura de massa e do processo 
de tecnologização na construção de nossos repertórios cul-
turais, mas, rechaçar o argumento de que hoje, as práticas 
incorporadas nesses processos são únicas e/ou decisivas na 
formação de nossas identidades. Igualmente, rechaçamos a 
ideia de que tudo aquilo que se difunde, é aceito de forma pas-
siva, alienadamente. Em segundo lugar, argumentamos que é 
importante observar não apenas a dimensão ativa da recepção 
das imagens e artefatos visuais, mas, principalmente, o modo 
como eles falam das matrizes culturais, dos receptores, sejam 
eles da alta/baixa cultura, da cultura folk e de massa e não 
apenas dos interesses de emissores “dominadores”. 

O popular urbano não deve ser caracterizado apenas 
como uma “multidão de isolados”, culturalmente vazia. Ima-
gens e artefatos visuais agem pela sedução, pela persuasão, 
não somente pela simples alienação, e para analisa-los é ne-
cessário aproximar-se dos repertórios do público ao qual eles 
atingem. São repertórios diversificados, complexos e múlti-
plos. Desconsiderar tais repertórios implica não apenas em 
desconhecimento sobre as dimensões culturais do popular ur-
bano, mas, também, em uma depreciação da massa e de suas 
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matrizes culturais. Em contraposição a esta abordagem vale 
ressaltar que a depreciação da cultura popular na sociedade de 
massa não é algo natural, óbvio, porque os interesses elitistas 
que a promovem também podem ser questionados. 

Contra o viés iconoclasta que permeia e atravessa as te-
orias que demonizam as imagens e artefatos visuais, argu-
mentamos que eles não tem um ‘superpoder’ nefasto e, em 
consequência, análises consistentes em relação à sua influ-
ência sobre a sociedade devem sempre considerar o contex-
to cultural que lhes dá vida. 

A cultura visual, assim como os Estudos Culturais, são cam-
pos de pesquisa que tem como foco a importância da análise 
da cultura como teia de significados que medeiam nossa rela-
ção conosco mesmos, com a sociedade e com o mundo. Como 
o processo de produção de sentido é continuo, envolve poder 
e desigualdades distribuídos entre os grupos sociais, portanto, 
considerar o contexto cultural é fundamental para analisar fenô-
menos nos quais imagens e artefatos visuais estejam presentes. 

Em sintonia com certa concepção marxista de ideologia, 
esses teóricos (DEBORD, 1997) discutem e analisam o contex-
to cultural como realidades sem conflitos ou ambiguidades, 
apenas como reforços culturais dos interesses das classes do-
minantes do sistema de produção capitalista. Contra esta no-
ção de cultura como super-estrutura determinada pela econo-
mia, autores como Martin-Barbero (2006), Campbell (2001) e 
Canclini (2006) fazem as seguintes perguntas: Nossa relação 
com as imagens e artefatos direcionadas à promoção do con-
sumo se explicam exclusivamente pela análise do sistema de 
produção e dos interesses das elites? Que matrizes culturais 
próprias às classes populares permitiram o surgimento e de-
senvolvimento da cultura de massa?

Estas questões sugerem a necessidade de um olhar crítico 
sobre consumismo e consumidor na sociedade contemporâ-
nea, um olhar que reserva às imagens e artefatos visuais um 
papel importante, mas não fundante. A partir dessas pergun-
tas podemos concluir que para resistir ao consumismo pre-
cisamos antes de tentar subverter as imagens e artefatos do 
consumo, repensar as matrizes culturais das quais elas reti-
ram sua força de produção, circulação e recepção. 

O panorama visual contemporâneo ganha força e con-
tornos específicos à medida que o ciberespaço amplia sua 
capacidade de disseminação e de informação que não estão 
limitadas ao local, espaço e/ou presença física. Esta condição, 
configurada por uma ubiquidade tácita, cria inúmeros desa-
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fios para as práticas culturais e, por extensão, para as práticas 
educativas diante da necessidade de uma compreensão crítica 
que as coloque em sintonia com essa nova realidade para que 
elas possam utilizar esses canais e mecanismos.   

Como campo de estudo transdisciplinar, a cultura visual 
pensa e estuda os impactos das práticas culturais e, além do 
interesse de pesquisa, concentra atenção especial nos fenô-
menos visuais que estão acontecendo hoje, no uso social, 
afetivo, político e ideológico das imagens e artefatos visu-
ais, mas, principalmente, nas práticas culturais e educativas 
que emergem desse uso. 
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As peles da fotografia: fenômeno,  
memória/arquivo, desejo

EtIEnnE SAmAIn 

Resumo
 
O ensaio se propõe refletir sobre algumas dimensões 
profundas que fazem da fotografia um evento e uma 
revelação mas também um lugar de memórias, um arquivo 
vivo do tempo. Trataremos, deste modo, de interrogar 
as imagens e de lhes perguntar (enquanto arqueólogo e 
visionário que somos) o que significa pensar com elas a 
história humana e imaginar  com elas nosso próprio futuro.
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Tempos da imagem, memória 
e arquivo, Antropologia e arte, 
Georges Didi-Huberman
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The skins of the picture: phenomenon, 
memory/archive, desire

Abstract

The essay proposes to reflect on some deeper dimensions 
that make photography an event and a revelation but also a 
place of memories, a life time connected to other file.
We will, therefore, to examine the images and ask them 
(both the archaeologist as the visionary who are) which 
means they think about human history with them and 
imagine our own future.

EtIEnnE SAmAIn 

Keywords:
 Times of the image, memory 

and file, Anthropology and art, 
Georges Didi-Huberman
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1.”Cascas” ou como levantar e abrir  
um questionamento

Junho de 2011. Um domingo de manhã cedo, na Polônia. Um 
pequeno livro Écorces: 70 páginas, 19 imagens fotográficas, 
19 curtos capítulos. Um mês para terminar o ‘relato-photo’ de 
uma deambulação à Auschwitz- Birkenau. Um título vegetal: 
Cascas. Seu autor, Georges Didi-Huberman (2011b), filósofo e 
historiador da arte, visita pela primeira vez o campo de exter-
minação onde seus avôs morreram. O livro inicia-se:

Pousei três pedacinhos de casca [de bétula] sobre uma folha 
de papel. Olhei. Olhei pensando que olhar me ajudaria talvez 
a ler algo que nunca tinha sido escrito. Olhei os três peque-
nos fragmentos como se fossem as três letras de uma escrita 
- anterior a todo alfabeto. Ou talvez, como o começo de uma 
carta a ser escrita; mas para quem? [...] . São três fragmentos 
arrancados de uma árvore há algumas semanas, na Polônia. 
Três fragmentos de tempo. Meu próprio tempo em seus pe-
daços; um pedaço de memória, essa coisa não escrita que pro-
curo ler; um pedaço do presente, aí sob os meus olhos, sobre 
a branca página; um pedaço de desejo, a carta para escrever, 
mas para quem? (grifos meus).

Descobrir o tempo da imagem, o tempo na imagem. Falar 
do tempo plural presente na imagem, em todas as imagens 
quando, fortes e firmes, nos colocam em relação com elas, 
quando, humanas, nos convocam a olhar nossa história e nos-
so destino como sendo este tempo heterogêneo composto de 
passado, de presente e de futuro. Quando, recusando-se de 
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nos dizer de antemão o que elas pensam e pensarão conos-
co, se oferecem e se oferecerão, no nosso presente, ao mesmo 
tempo, como revelações, como memórias e como desejos. Eis 
o que será o argumento central deste ensaio.

***

O que foram as imagens na minha vida e por que preci-
sei de tanto tempo para depositar nelas minha confiança? 
Recordo-me, no entanto, de algumas imagens “sagradas” da 
minha infância. Entre elas, essa imagem, musical e quase ute-
rina, das ondas (ora potentes, ora repousadas) quando o mar 
avançava, quando se retirava. A imagem, também, de um pe-
queno carro vermelho com pedais que tinha visto, no final da 
segunda guerra mundial, dirigido por um menino da minha 
idade. Um carro com que sonhei mas, sobretudo, com o qual 
fiz viagens extraordinárias na “campagne”, nas “montanhas”, 
nos “subterrâneos” do pequeno quintal da família, um dos ter-
ritórios da minha infância.

Meu relativo interesse para com as imagens permanece, 
deste modo, paradoxal. Ao mesmo tempo vivia delas e, ao 
mesmo tempo, não me preocupava muito com elas.

Procuro possíveis razões. É, talvez, por eu ter nascido na 
escrita, no meio dos livros e das bibliotecas, numa cultura (a 
pós-segunda guerra mundial) predominantemente marcada 
pela escrita.  Não descarto, porém, o fato de que, no período 
de minha alfabetização, não tenha sido dada suficiente rele-
vância ao mundo das imagens. Na balança do conhecimento, 
elas não tinham um verdadeiro peso. Não eram consistentes. 
As letras, as palavras, as frases, elas sim. Sabiam se organizar, 
obedeciam a regras, a ordens, a gramáticas. Eram disciplina-
das, sérias e confiáveis, por serem domáveis.

As imagens, iguais a borboletas, voavam, passavam. Che-
gavam e, logo, iam embora. De um lado, um movimento das 
pálpebras e dos cílios, uma piscadela; de outro, um bater de 
asas, apenas. Efêmeras, fugazes, sempre de passagem, as ima-
gens, tanto quanto as borboletas, não mudarão tão cedo. Per-
manecerão inquietantes, intrigantes e insistentes.

Devo procurar outras razões por ter acordado tão lenta-
mente para o mundo plural das imagens. Precisava descobrir 
que Aristóteles não é Platão, que a poesia é uma escrita nôma-
de. Precisava mergulhar nos mitos de sociedades indígenas 
ágrafas para me dar conta que essas produções sofisticadas de 
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um pensamento selvagem (e, no entanto, “científico”) eram 
ninhos de imagens, verdadeiros roteiros fílmicos, jóias da ob-
servação e da imaginação.

Ia aprender, mais tarde, com Anne-Marie Christin (1995 e 
2011) que a escrita é, de nascimento, uma dupla imagem. Que, 
longe de serem a mera transposição e codificação da fala, as 
figuras e os signos que a constituem não podiam emergir e 
tomar corpo senão a partir de um suporte, de um fundo, de 
uma tela branca, a qual era uma outra imagem. 

Precisava, sobretudo, deste contexto histórico que pre-
senciamos nesses últimos trinta anos: a chamada “civilização 
das imagens”, isto é, essa chuva de imagens que, ao mesmo 
tempo, nos provoca, nos ensina, nos inunda e nos satura. Ima-
gens que chegam a nos fazer descobrir, é verdade, cantinhos 
de nossa aldeia planetária até que envesguemos. Imagens que, 
por outros motivos e segredos (de estado) nos mentem ou nos 
foram, de antemão, confiscadas.  Imagens que nos iludem, nos 
fazem perder a visão e, mais gravemente, a consciência, isto é, 
o discernimento e a responsabilidade face à nossa própria his-
tória. Temos, assim, que redescobrir não apenas as funciona-
lidades heurísticas diversas das imagens, mas seus profundos 
e necessários valores de uso. Imperativos esses, que são tanto 
as condições, como as exigências de nosso futuro, nesta virada 
cognitiva e comunicacional da qual participamos.

***

Sempre gostei da máquina que fotografa, desse pequeno 
olho de ciclope, único e redondo, que nos ensina a ver quando 
perdemos de vista o bom uso de nossos dois olhos. Magnífica 
máquina que nos permite questionar, pensar, sonhar com o real.

A fotografia, todavia, permaneceu, desde minha adoles-
cência, somente um hobby. Não a questionava diretamente. 
Interessei-me por ela em 1984 quando, com outros colegas, 
foi implantado, na Unicamp, o Programa de Pós-Graduação 
em Multimeios. Foi então que me debrucei sobre as imagens, 
sobre a imagem fotográfica em especial.

Levantei, de início, a questão de sua singularidade. Era 
óbvio que um desenho, uma fotografia, o fotograma de um 
filme, uma imagem videográfica, uma imagem numérica per-
tenciam ao mundo das imagens. Restava entender, todavia, 
que, se cada uma dessas “máquinas de imagens” era solidá-
ria e complementar das demais, cada uma, também, opera-
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va com originalidade e com potencialidades distintas. Este 
questionamento conduzia a um outro: a natureza, a essência 
da fotografia. Bastará lembrar aqui o que André Bazin intuía 
desde 1945, quando declarava que aquilo que, na sua essência, 
caracterizava a imagem fotográfica deveria ser procurado “não 
no resultado, mas na gênese [...] na moldagem, na inscrição 
da marca do objeto pela intermediação da luz” (XAVIER, 1983, 
p.124). Isso dito, foi necessário esperar a década de 80 – e a 
melhor exploração que se tinha feito pouco antes, na França, 
da obra complexa de Charles Sanders Peirce (1839-1914) – para 
ver publicados, quase que sucessivamente, três importantes 
trabalhos sobre a fotografia: a Filosofia da Fotografia (1983) de 
Henri Vanlier; O Ato fotográfico (1983) de Philippe Dubois e 
A Imagem Precária. Do dispositivo fotográfico (1987) de Jean-
-Marie Schaeffer. Essas questões relativas à ontologia da ima-
gem fotográfica me interessaram durante vários anos. Penso, 
hoje, após amplo debate relativo a essas obras, que convém 
perscrutar a fotografia (e toda imagem) sob outros ângulos.

***

Há mais de trinta anos, Roland Barthes publicava seu últi-
mo livro, A Câmara clara. Nota sobre a fotografia. O livro me 
tinha irritado logo após sua publicação (1980). Era por demais 
intimista. Rejeitei-o durante mais de dez anos por causa de 
sua subjetividade, sem ter-me dado conta  de que os livros que 
agente abandona são muitas vezes livros que nos inquietam, 
nos perseguem e devem nos purificar. Isso se verificou.

Numa semana de 1995, sem saber até hoje a verdadei-
ra razão, reli várias vezes, sucessivamente, esta obra de 48 
pequenos capítulos de um discurso amoroso. Pouco depois 
escrevi (1998, p.115-128) um longo artigo que era uma espé-
cie de dívida, uma demanda de redenção, mas, sobretudo, 
uma homenagem a Barthes. De fato, com a Câmara clara, 
passava-se de uma ontologia da imagem (fotográfica) a uma 
fenomenologia da imagem.

Nesses dias, mais uma vez, reabri essa obra lendária. 
Logo, noto o que Barthes escrevia: “Nessa procura sobre a Fo-
tografia, a fenomenologia emprestava-me, então, um pouco 
de seu projeto e um pouco de sua linguagem. Mas era uma 
fenomenologia vaga, desenvolta, cínica mesmo, de tal forma 
aceitava ela deformar ou esquivar seus princípios segundo o 
arbítrio de minha análise” (1984, p.37-38).
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Este afeto ia se tornar, sabemos, o  "Punctum", que Bar-
thes instalava ao lado do "Studium" (a imagem enquanto 
"campo de estudo") da fotografia.. Acrescentava: «Como 
Spectator, eu só me interessava pela Fotografia como ‘senti-
mento’; eu queria aprofundá-la, não como uma questão (um 
tema), mas como uma ferida: vejo, sinto, portanto, noto, 
olho e penso” (p. 39). 

Georges Didi-Huberman em Cascas (ao qual aludi no co-
meço deste ensaio) e em sua obra gigantesca e inconfundível 
(que, com urgência, temos que descobrir) nos propulsiona, nas 
pistas abertas por Barthes, em direção a novos horizontes: ou-
sar, agora, olhar para a imagem - apesar de tudo - como sendo, 
ao mesmo tempo, paixões e questões. Fazer delas os “olhos da 
historia” (DIDI-HUBERMAN, 2009b; 2010; 2011a), isto é, tanto 
suas montagens, como suas desmontagens e necessárias re-
montagens. Com poucas palavras: tomar, com elas, “posição”.

2. As imagens são “fenômenos”

As imagens pertencem à ordem das coisas vivas, ao mesmo tí-
tulo que os problemas de beleza, os caranguejos do mar, as or-
quídeas e os seres humanos. Explico-me. Se admitirmos que a 
imagem (toda imagem) é um fenômeno, isto é, “algo que vem 
à luz [phanein]”, “algo que advém”, um “acontecimento” (um 
“advento” como melhor se dizia, outrora), entender-se-ia que 
ela é, ainda, uma “epifania”, uma “aparição” [epiphanein], uma 
“revelação”, no sentido até fotográfico do termo.

A imagem é um fenômeno na medida em que torna sensí-
vel todo um processo que combina aportes dos mais variados. 
Tomemos como exemplo a imagem fotográfica. A que pro-
cesso combinatório ela deve sua existência? Para se moldar, 
precisou de um suporte: uma máquina captadora de luz, jo-
gos de lentes, diafragma e obturador, uma placa sensível. Para 
se construir, precisou de uma pessoa, do seu talento, de sua 
maneira de observar, de pensar e de expressar o que viu, de 
enquadrar, de retocar, de manipular. Para emergir, ela preci-
sou da existência do tempo, do espaço, da luz e da sombra, 
das cores, das linhas, dos volumes, das formas, do ambiente...  
Em poucas palavras, a fotografia precisou da longa história de 
uma “aventura” icônica. Para viver enquanto imagem, foi ne-
cessária a existência de espectador(es), isto é, de seres vivos, 
“aptos a saberem olhar uma imagem [...], capazes de discernir 
‘lá onde ela arde’” (DIDI-HUBERMAN, 2006a, p. 33).
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Se admitirmos, deste modo, que toda imagem pertence 
à grande família dos fenômenos, não poderemos mais equi-
parar uma imagem a uma bola de sinuca ou a um prego que 
a tábua engole quando, nela, o martelo bate. Sem chegar a 
ser um sujeito, a imagem é muito mais que um objeto: ela é 
o lugar de um processo vivo, ela participa de um sistema de 
pensamento. A imagem é pensante. 

Creio, assim, não fabular ao emprestar de Gregory Bateson 
reflexões que poderiam servir à emergência de uma nova epis-
temologia da imagem, quando ele escreve que “as idéias que se 
encontram nos fenômenos – não somente as idéias que estão na 
minha cabeça, mas as idéias que se entrecruzam nos fenôme-
nos organizados – se apresentam em forma de camadas” (2000, 
p. 318). Acrescentaria: a imagem participa, a sua maneira, do 
mistério, da complexidade e da profundidade que habitam as 
bonecas russas, as belas matrioshkas que contêm e escondem 
outras bonecas – da ordem de sete ou mais – cada uma menor, 
todas participando de um tempo anacrônico, quase mítico. O 
importante é o fato de que essas bonecas se encaixam num mo-
vimento materno e matricial expandido no tempo. O tempo da 
imagem nunca será o tempo da história. 

A imagem, assim entendida, é longe de ser uma abstra-
ção. Ela é a eclosão de significações, num fluxo, amplo e con-
tínuo, de pensamentos que sabe carregar. É por essa razão que 
a imagem pode-se tornar um clarão numa noite profunda, a 
aparição de uma espécie fantasmal esquecida, que, de repen-
te, se desvela por um curto instante, se revela, nos lembra de 
outros tempos e de outras memórias.

O tempo das imagens é um pouco como o tempo dos rios 
e das nuvens. Ele rola, corre, murmura, quando não se cala. O 
que faríamos sem as imagens?

3. As imagens são memórias 

O que as imagens nos mostram nunca será um pensamento único 
e definitivo. Eis que o cérebro – como assinala justamente Gilles 
Deleuze (2003, p.264) – é a “tela da imagem”. É com este cérebro 
– suas lembranças, suas memórias e esquecimentos nele contidos 
– que toda imagem se choca, arrebentando uma espiral de novas e 
outras operações sensoriais, cognitivas e afetivas.

Para falar do “trabalho da memória”, tal como o enten-
do, proponho  compará-lo ao “trabalho do mar”, isto é, a 
esse incessante movimento das ondas, a esse ritmo relojo-
eiro de seus fluxos e refluxos.
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Uma metáfora que poderia servir a expressar o que é uma 
imagem quando é criadora: uma varredura de tempos ana-
crônicos dos quais não conhecemos nem as origens, nem as 
andanças, nem os destinos. Além da questão do “movimento”, 
a analogia com o “trabalho do mar” poderia se estender em 
outras direções: os “mistérios do mar”, os “segredos do mar”, 
os “silêncios do mar”, esse guardião de destroços, de náufragos 
e de tesouros, de histórias e de outras memórias.

***

A imagem, em especial a imagem fixa, é complexa. Para se 
dar conta disso, basta prolongar o tempo de um olhar posto sobre 
ela, sobre sua face visível para, logo, descobrir que a imagem nos 
leva em direção a outras profundidades, outras estratificações, 
ao encontro de outras imagens. É necessário, pois, abrir a ima-
gem, desdobrar a imagem, “inquietar-se diante de cada imagem” 
(DIDI-HUBERMAN, 2006b). Furar e romper a superfície.

Pois, é verdade, não olhamos da mesma maneira uma foto-
grafia ou as imagens que um filme desenrola. Nossas posturas 
são fenomenologicamente diversas.Ver um filme não é olhar 
para uma fotografia. São atos de observação, posições do olhar, 
distintas. “Assiste-se” a um filme, “mergulha-se” numa foto-
grafia. De um lado, um olhar horizontal, do outro, um olhar 
vertical, abissal. Enquanto as imagens projetadas levam o es-
pectador num fluxo temporal contínuo, que procura seguir e 
entender, as fotografias, por sua vez, o fixam num congelamen-
to do tempo do mundo e o convidam a entrar na espessura de 
uma memória. Diante da tela, somos viajantes e navegadores; 
diante da fotografia, tornamo-nos analistas e arqueólogos.

Mas há de se ir mais adiante. É necessário interrogar nos-
sa maneira de olhar, questionar nossos próprios atos de olhar, 
nossos próprios olhos.

Em Écorces, Georges Didi-Huberman perambula dentro 
de Auschwitz-Birkenau, entre bétulas, fileiras de arames farpa-
dos que “aprisionam a vida como a vista”. Ele cava, escava seus 
próprios olhos. Como gotas de água que filtram e infiltram-se 
no solo, ele penetra, então, “nessa vegetação na qual dorme 
uma imensa desolação humana [...], toda a louca lógica de uma 
organização da humanidade entendida como matéria, como 
resíduo a ser transformado”. Afunda, finalmente, “nessas tran-
quilas superfícies pantanosas, [onde] repousam as cinzas de 
inúmeros assassinados” (p. 34-35). Acrescentará: “É necessário 
saber olhar como olha um arqueólogo. E é através de tal olhar 
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– tal interrogação - sobre o que vemos que as coisas começam 
a olhar para nós de dentro de seus espaços enterrados e de seus 
tempos desaparecidos” (p.61). Lembrará Walter Benjamim: “a 
arqueologia não é apenas uma técnica para explorar o passa-
do. É também e, sobretudo, uma anamnese para entender o 
presente [...], um bom relatório arqueológico não deve apenas 
indicar as camadas das quais provêm as descobertas e, sim, e, 
sobretudo, aquelas que, antes, foi preciso atravessar” (p.69).

As fotografias são tecidos, malhas de silêncios e de ruídos. 
Precisam de nós para que sejam desdobrados seus segredos. As 
fotografias são memórias, histórias escritas nelas, sobre elas, de 
dentro delas, com elas. É por essa razão, ainda, que as fotogra-
fias se acumulam como tesouros, dentro de pastas, de caixinhas, 
de armários, que elas se escondem dentro de uma carteira. Elas 
são nossos pequenos refúgios, os envelopes que guardam nos-
sos segredos. As pequenas peles, as películas, de nossa existên-
cia. As fotografias são confidências, memórias, arquivos. 

4. A memória dos arquivos 

Ao reler, pela terceira vez, Écorces, dei-me o tempo de uma 
pausa. E de outro questionamento. O que, para mim, evocaria 
e representaria a palavra “arquivo”? Rapidamente me chegou a 
imagem (clássica) de um espaço de cor azul marinho (escuro), 
frio, abandonado, poeirento, com cheiro de mofo. Com pou-
cas palavras, um lugar mortífero. 

Logo depois (estava no meu escritório), me surpreendi ao 
descobrir que o meu lugar de trabalho era realmente um grande 
arquivo, desta vez um emaranhado de coisas preciosas, ainda 
vivas e das mais diversas (pastas, relatórios, cadernos, diários de 
campo, fotografias, correspondências guardadas, estantes de li-
vros que até o diabo conseguiu ordenar minimamente e, ainda, 
pequenos objetos de que nunca se fala: um gancho de telefone, 
um teclado, um violão desafinado, uma mesa de trabalho, um 
chapéu de palha e um lenço de pescoço pendurados numa pare-
de clara). Muitas coisas, entre desastres e constelações.

O arquivo, penso, é uma memória em latência, uma me-
mória que cochila, que, encoberta, poderá ser, amanhã, des-
coberta, re-aberta. Uma memória, aliás, que nos habita a tal 
ponto, que se diz de uma pessoa assassinada que ele era um 
“arquivo vivo”. Um arquivo é, na verdade, um pouco como um 
dicionário, essa coleção de unidades vivas de uma língua, en-
clausuradas no papel e, no entanto, sempre em movimento, 
como um balde de minhocas...
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Os arquivos do tempo (refiro-me concretamente, desta 
vez, às 19 fotografias recentes do que foi o campo de exter-
mínio de Auschwitz-Birkenau, realizadas por Georges Didi-
-Huberman) são memórias de memórias. Memórias que, de 
novo, trabalham, que reacendem velhas lembranças e outras 
imagens e, com elas, sobretudo, interrogam nosso tempo 
presente. Essas fotografias, essas imagens não são mais sim-
ples objetos, nem meras lembranças. São questões e questio-
namentos postos ante o nosso dia-a-dia planetário. Elas são 
uma espécie de clarão na noite, um grito, um apelo, ao mes-
mo tempo recordação e convocação para aqueles que somos e 
para outros que nunca chegaremos a conhecer. Memórias que 
não morrem, que viajam, inquietas.

Ao lado da palavra “arquivo” deveriam, desta maneira, 
figurar duas outras palavras, duas profissões que, também, 
formaram-se em torno da raiz grega arkhé (começo). São elas: 
“arqueólogo” e “arquiteto”. O arquivo não pertence somente ao 
passado, não é fadado a permanecer num mero plano de des-
construção e de exumação. Sempre, confessará o seu desejo 
de um futuro, isto é, um projeto de construção, de reconstru-
ção possível, um recomeço. Os arquivos são, de certo modo, as 
articulações, as conjugações (passado simples, passado com-
posto, presente, futuro, condicional, imperativo, particípio) e 
as declinações de nossas aventuras humanas,

Eles não são apenas lugares de lembranças redescobertas 
que precisariam de reanimações. Devem ser encarados como 
sendo inquietações e questões para pensar, interrogar, levan-
tar nosso presente, o que melhor diz Jacques Derrida: 

A questão do arquivo não é [...] uma questão do passado [...] É 
uma questão de futuro, a questão do futuro mesmo, a questão 
de uma resposta, de uma promessa e de uma responsabili-
dade para amanhã. O arquivo, se quisermos saber o que isto 
queria dizer, isso somente será de nosso conhecimento no 
tempo que há de vir (1995, p 60).

As memórias de arquivos são sempre questões postas 
diante de nossa história, interrogações que olham para nós.

5. As imagens são desejos

O que poderia desejar uma imagem, uma fotografia se é ver-
dade que ela é um fenômeno que faz parte de todo de um sis-
tema, de um circuito de pensamento?
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Ela quer ser criadora. Eis o que, sempre, deveria lhe ser 
próprio. Ela não gosta da banalização, desses dilúvios de ima-
gens que conhecemos, excessos que nos cegam; ela não su-
porta as censuras e os amordaçamentos, privações que nos 
paralisam , nos silenciam e tornam-nos mudos.  Deseja, desta 
forma, “tornar sensíveis, visíveis, relações de tempo que não se 
deixam ver no objeto representado e que não se deixam redu-
zir ao presente” (DELEUzE, 2003, p.330).

Ela pede que agente se “inquiete” diante dela, que, com 
ela, se saiba fazer a “experiência” do que significa uma ima-
gem, “por exemplo a imagem de um soldado alemão que mata 
à queima-roupa uma mãe que segura sua criança nos braços 
[...], uma imagem que abre dentro de mim um mistério novo, 
uma inquietação maior, que, primeiro, é a inquietude do con-
tato entre esta imagem e o real, do contato entre imagem e 
corpo, imagem e história, imagem e política...” (DIDI-HU-
BERMAN, 2006b).  Ela demanda, desta sorte, que se olhe para 
ela “enquanto ela é um operador temporal de sobrevivências, 
portadora então de uma potência política que diz respeito ao 
nosso passado como à nossa ‘atualidade integral’, quer dizer, 
ao nosso futuro” (Didi-Huberman, 2009, p. 102).

Ela deseja ser contemplada, lá onde se origina, lá até onde 
chegará a desembocar, como procuram o arqueólogo e o visio-
nário. Para tanto, ela deve ser desdobrada, aberta, revelada no 
seu intimo, na sua profundidade, lá onde ela “arde” [e /ou quei-
ma]: “saber olhar uma imagem significaria, de certa maneira, 
tornar-se capaz de discernir lá onde ela arde, lá onde sua even-
tual beleza reserva um espaço de um ‘signo secreto’, de uma cri-
se não apaziguada, de um sintoma. Lá onde a cinza não esfriou” 
(DIDI-HUBERMAN, 2006a, p.33).

A imagem não é um objeto, não é uma coisa, Ela é um ato 
posto diante de nós, oferecido aos nossos destinos.

Ao fechar o pequeno livro Écorçes, Didi-Huberman deixa 
essa confidência (p.70): “A imagem, se fizermos a experiência de 
pensá-la como uma casca, é, ao mesmo tempo, um manto - um 
adorno, um véu - e uma pele, isto é, uma superfície de aparição 
dotada de vida, reagindo à dor e prometida à morte”. Falava de 
Auschwitz- Birkenau, de um campo de exterminação.

Urge saber que as imagens são nossos olhos passados, pre-
sentes e futuros, olhos da história, roupas, nudezas e paredes 
da história. Roupagens e montagens de tempos heterogêneos. 
De vivências presentes, de sobrevivências, de ressurgências, de 
tantas outras memórias (individuais e coletivas). Pensar deste 
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modo as imagens como lugares de questionamentos, lugares 
dentro dos quais, escrevemos, também, nossa história.

Campinas, Março de 2012
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Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela,
isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela,
isto é, estar por ela ou ser por ela.         
Antônio Cícero – Guardar

No contemporâneo a necessidade de atenção é premente. 
Na velocidade com que as sociedades ocidentais vem impri-
mindo suas emergências,  a novidade adquire um estatuto de 
importância que se sobrepõe a outros valores anteriormente 
apreciados, como a ética. Keyla Sobral vem constituindo um 
percurso de consistência  ao longo de sua produção artísti-
ca, no qual o desenho emerge como forma de relação com o 
ambiente em que se encontra, em um reflexo do seu estar no 
mundo e fruto de uma resposta atenta e ética a ele.

A artista não escolhe meias palavras, não coloca-se em 
lugar protegido, mas sim, põe-se à prova, dialoga com uma 
genealogia de artistas que vem compondo uma fala de si e se 
expõe, revelando suas fragilidades, nossas fragilidades, me-
dos, instabilidades. Olha para si e para o outro. E, entre as 
diferenças e similitudes, funda um lugar próprio, mas com-
partilhável, pois trata, ali, daquilo que nos é comum: a vida.

Em suas obras o que está em operação é a relação com as 
coisas, num fluxo de afetos, em que a artista por vezes obser-
va, como testemunha silenciosa dos eventos, em outras é su-
jeito partícipe, sendo invadida pelos acontecimentos. 

No conjunto de trabalhos aqui publicados, da série Meu 
Álbum de Fotografias, a artista explora, na velocidade de um 
“click”, aquilo que afeta o sujeito no pretenso pacto com a 
imagem, (mesmo que desprovidos das tais fotografias e jus-
tamente por essa ausência), nos convida a um deslocamento 
em direção a ao mais íntimo da experiência propiciada pelas 
imagens, apropriando-se do arcabouço fotográfico para mani-

Lá fora, onde a vida aporta 

OrLAnDO MAnESchy (cUrADOr)
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festar-se frente a ação do tempo sobre as relações e o sentido 
das imagens em sua própria existência.

Entre realidades, ficções, arquiteturas emocionais e metá-
foras, Keyla Sobral mantém-se atenta àquilo que é comum den-
tre essas coisas -> A potência emergente de dar sentido à vida. 
E ela não se esquiva, ou acelera o percurso. Não busca proteção, 
enfrenta e observa, e guarda tudo bem perto dos olhos, à vista.
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O discurso crítico e a Abstração Informal:  
da contradição à revisão de conceitos

Resumo

A projeção da Abstração Informal no pós-guerra gerou a 
necessidade de construir um novo vocabulário crítico que, 
somado às disputas pela hegemonia artística e por um mercado 
em afirmação, transformou essa vanguarda estética no estuário 
para onde iriam convergir inúmeras reflexões, interesses e 
posicionamentos críticos, polêmicos e contraditórios.
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Critical Speech and Informal 
Abstraction: from contradiction  
to review the concepts

Abstract

The projection of post-war Informal Abstraction developed 
the necessity to construct a new critical vocabulary, 
added to disputes for artistic hegemony and a market in 
accordance, changed this heroic vanguard into a place for 
several reflections, polemic and contradictory interests and 
esteemed critical positions.
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O registro, desde longa data de elementos abstratos em ar-
tefatos e toda a diversidade de objetos utilitários e ritualísticos 
de barro, couro e madeira, incisões em superfícies de pedra e 
pinturas produzidas por povos ancestrais, desde o neolítico, 
passando por antigas civilizações, períodos iconoclastas (is-
lâmicos, bizantinos), até criações pictóricas mais próximas do 
nosso tempo, não deixam dúvida que o homem, antes mesmo 
de se dedicar à imitação das coisas do mundo que o cercava, 
expressou-se ou se comunicou por meio de formas abstratas. 

E se existem registros de formulações geométricas e sig-
nos orgânicos desde os primórdios da humanidade, porque 
razão, quando do surgimento dos movimentos artísticos de 
natureza não figurativa no século XX, os mesmos terem cau-
sado toda a sorte de polêmica gerada pela crítica? E como ex-
plicar o longo período de rejeição e exclusão da abstração do 
âmbito das instituições culturais?

O distanciamento no tempo permite-nos hoje discorrer 
com maior compreensão e alguma consistência sobre a rele-
vância das premissas postuladas pelos artistas abstracionistas 
e a estupenda projeção e aceitação que essa linguagem teria 
mais recentemente. E se somarmos a isso os rumos empreen-
didos pela arte a partir do final da década de 1950, o grau de 
intolerância da crítica francesa à abstração, de modo especial 
à tendência informal acentua-se, e boa parte dos discursos 
emitidos sobre ela parece-nos ainda mais paradoxal. 

 Vale considerar preliminarmente que, desde o início do 
século XIX até a propagação do Impressionismo, o emprego de 
termos como abstrato e abstrair iria se tornar cada vez mais fre-
qüente nos escritos de alguns teóricos e artistas, embora com 
o intuito de opor as novas gramáticas visuais aos léxicos ante-
riores, e não com o sentido que os termos assumiriam depois.
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No limiar do século passado, um número cada vez mais 
expressivo de artistas europeus passou a desenvolver pesquisas 
individuais que propugnavam a substituição dos códigos re-
presentativos por formas e signos não figurativos ou abstratos, 
sendo atribuída ao russo Wassily Kandinsky, pela maioria dos 
historiadores da arte, a posição de deflagrador desse processo 
criativo. Essa posição tem sido, porém questionada por teóricos 
contemporâneos, que consideram que esse investimento não 
teria sido individual, nem ocorreu de maneira casual e isolada 
como alguns historiadores admitiram. Ao contrário, o apare-
cimento de formulações abstratas manifestou-se de maneira 
praticamente simultânea, na produção de artistas de diferen-
tes continentes. Por diferentes caminhos e propósitos, e talvez 
sem se comunicarem, artistas de regiões distantes iriam chegar 
a denominadores comuns, confirmando que a pesquisa de no-
vas gramáticas visuais foi provocada por uma necessidade ou 
anseio coletivo, ou quem sabe, universal.1

Assim, o conceito de Abstração embora fosse aprofunda-
do e ampliado após o surgimento de movimentos artísticos 
pautados nesse léxico, no início do século XX, a origem de ter-
mos como “abstrato” e “abstração” não é recente, consideran-
do que, na língua francesa e inglesa remontam à Idade Média 
(LEBENSTEJN, 2009, p.8). 

 Entretanto, o sentido que os termos tinham então, dife-
renciava-se daquele que as formas abstratas iriam assumir no 
campo artístico mais recentemente. A primeira das duas ten-
dências, a Abstração Geométrica, começaria se firmar e defi-
nir suas premissas estéticas, durante e após a Primeira Guer-
ra Mundial, contaminando rapidamente artistas de todas as 
latitudes. Assumiria denominações próprias, nos países onde 
mais se desenvolveram os conceitos e postulados poéticos das 
duas gramáticas formais, mesmo que eles não se revelassem, 
necessariamente, simétricos ou equânimes.

Isso significa que, a criação, no mundo ocidental, de mo-
vimentos artísticos, centrados em experiências e axiomas es-
pecíficos sobre as linguagens e os processos abstratos, deu-se 
somente com as chamadas vanguardas. Quando surgiram, 
de maneira quase simultânea, essas tendências não iriam se 
colocar em oposição, pois não deixavam de respaldar-se em 
premissas ou aspirações aparentemente comuns: romper com 
os valores do passado, refutando a representação ilusionista 
do mundo objetivo ou analógico. 

Com o desenvolvimento das pesquisas e adesão de um 
número cada vez mais expressivo de artistas, se definiam as 
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variações dessas gramáticas, que não pleiteavam se instituir 
como oposições, mas como reversos de um mesmo pensa-
mento poético ou proposição criativa. Assim, tanto a abstra-
ção de natureza construtiva, quanto a informal ou lírica, plei-
teavam se instituir como movimentos artísticos autônomos, 
cujos elementos formais substituíam os tradicionais códigos 
icônicos, por signos não representativos. 

A antiga idéia de imitar as coisas do mundo objetivo, por 
meio de artifícios visuais sobre uma superfície planar, cedia 
lugar a léxicos centrados, de um lado, no rigor e precisão de 
geometria - que alguns chamavam de formas de compreensão 
universal -, enquanto que os elementos visuais da outra ten-
dência assumiam uma configuração mais maleável: formula-
da por arcabouços imprecisos, manchas irregulares, formas 
orgânicas ou biomórficas, de natureza subjetiva. Portanto, os 
respectivos axiomas conceituais e estéticos, iriam fazer as duas 
modalidades de abstração “oscilar entre os pólos da razão e do 
instinto, da construção e do lirismo” (DAVAL, 1988, p. 127). 

Num mundo fortemente pautado na razão, a tendência 
informal ou lírica, por ser relacionada com o mundo subje-
tivo e a irracionalidade, iria ter ainda maior dificuldade para 
se expandir, e angariar reconhecimento e aceitação, gerando 
muito mais embates entre seus defensores e opositores, do que 
a geométrica. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra iria 
dividir a crítica em dois grupos antagônicos: o que entendia 
essa linguagem como uma gramática pautada na subjetivida-
de e na expressividade, e portanto, em sintonia com o clima o 
momento; e o que se opunha a ela, tentando salvaguardar a so-
berania da tendência geométrica ou racional. Se tais interesses 
e divergências não impediram que a pintura informal se propa-
gasse pelo mundo, isso somente iria ocorrer no final da década 
de 1940, quando se tornou verdadeiro fenômeno pictórico no 
mundo. Permaneceria, entretanto, pouco tempo em cena, pois 
ao final dos anos de 1950 cederia a vez ao espírito jocoso, des-
contraído e de fácil digestão das novas figurações pop.

 A atrocidade da Guerra e a Ocupação da capital francesa 
(1940-1944) puseram à prova ou em dúvida os investimentos 
na razão, tornando o momento propício ao desenvolvimento 
da Abstração Informal, tendência essa antecipada por Fau-
trier, que causaria grande impacto ao expor pela primeira vez 
a série de Otages (1942), o mesmo ocorrendo com as aquarelas 
e pinturas de Wols, mostradas em Paris, respectivamente em 
1945 e 1947. Por outro lado, o estado de crise e o recrudesci-
mento dos acontecimentos políticos que marcariam a França 
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no pós-guerra, entre eles o fortalecimento do Partido Comu-
nista (1947- 1953),2 tencionariam o interesse de alguns artistas 
para o lado oposto, fazendo com que nomes já estabelecidos 
como Léger e Picasso refutassem, contraditoriamente, a Abs-
tração, posicionando-se em favor do realismo socialista.

 Se a Abstração Informal ou Lírica na Europa surgia em 
meio a esse conflito de interesses e forças, isso não impediu 
que muitos artistas pautassem sua praxe em uma profusão de 
gestos, signos e cores explosivas ou soturnas. Sintonizavam, 
assim, o próprio fazer artístico com o tempo existencial, isto 
é, com o estado de instabilidade e de depressão, estabele-
cendo assim “uma ponte mais direta arte-vida, como haviam 
tentado antes os futuristas italianos e o Dada”, como bem 
observou Enrico Crispolti (1971, p. 24). Mas além do estado 
de instabilidade e crise, pesava sobre os ombros da França 
a longa tradição das gramáticas figurativas, que perduraria 
até as vanguardas, o que explica de alguma maneira, a razão 
de parte da crítica não ter visto de bom grado a ascensão da 
Abstração, chegando mesmo a refutá-la, laçando contra ele a 
pecha de modismo internacional. 

Em contrapartida, o Expressionismo Abstrato e a Action 
Painting (Pintura Gestual ou de Ação) - denominações que a 
abstração não geométrica recebeu nos Estados Unidos - fo-
ram exaltados, pela crítica americana com grande entusias-
mo. Clement Greenberg e outros confrades iriam conectar 
essa gramática expressiva ao espírito jovial, moderno e im-
petuoso da vida americana, além de associá-la ao ideal de 
liberdade tão almejado e propalado no pós-guerra. Tais po-
sicionamentos explicam, por si só, o enorme vácuo existente 
entre as duas realidades. 

País jovem, livre do fardo da tradição, passando por situa-
ção política privilegiada, em relação a uma Europa deprimida 
e esfacelada pela Guerra, os Estados Unidos, por não terem 
participado do conflito mundial saíram fortalecidos, e benefi-
ciavam-se do excepcional boom que sua economia atingia no 
pós-guerra. Assim, os gestos largos, impulsivos e descontraí-
dos, não seriam motivo para rejeitar essa nova pintura, ou para 
censurar seus respectivos signatários. 

Ao contrário, essa pintura seria aclamada pelo público, 
pela crítica e pelas instituições, o que fazia do Expressionismo 
Abstrato e da Action Painting poéticas afirmativas do chauvi-
nismo americano daquele momento. A euforia se justificava, 
pois os americanos iriam associar essas composições, elabo-
radas com trinchas carregadas de matéria, em pinceladas am-
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plas e vigorosas e cores orquestrais, ou com tintas respingadas, 
lançadas livre e diretamente sobre os gigantescos suportes de 
lona, com a jovialidade e o espírito democrático daquele país. 
A crítica americana, liderada por Greenberg, recorreu a um 
discurso direto, engajado, perspicaz e convincente, a crítica 
iria reforçar o discurso ufanista americano, proclamando a 
superioridade da abstração americana no mundo ocidental, 
como meio de reverter a baixa reputação desfrutada no pós-
-guerra pela cultura ianque.

 Entretanto, esse posicionamento não seria percebido 
pela crítica francesa. Ao discorrer sobre a Abstração Lírica ou 
Informal - também chamada por alguns de Tachismo - (ex-
pressão criada por Pierre Guégen, em 1951, para se referir às 
manchas e respingos), não iria revelar habilidade e poder de 
persuasão. Pautando-se em discursos tímidos ou pouco con-
victos sobre essa praxe artística, ou quanto ao seu significado 
de uma poética articulada por signos caligráficos e gestos ma-
téricos, a crítica ainda acusava os artistas de lançar as tintas 
nas telas, de maneira improvisada ou ao acaso. 

Os franceses não iriam se reconhecer nas linguagens abs-
tratas, ao chamá-las de “modismo estrangeiro”, nem atinar 
para a notável contribuição de uma plêiade de artistas estran-
geiros - que se fixaram em Paris durante e após o conflito bé-
lico – para a formulação da gramática informal francesa. Tal 
posição colocaria as gramáticas abstratas francesas, em posi-
ção de inferioridade e iria postergar a penetração das mesmas 
nas instituições e coleções daquele país.

Os artistas pareciam indiferentes aos impropérios dirigi-
dos aos seus léxicos, não se envolvendo na polêmica, prefe-
rindo envolver-se antes no corpo a corpo com a pintura. Atu-
avam isolados, imbricando nas respectivas telas processo/
ação/reflexão/criação, conscientes de que o ato pictórico é o 
resultado de uma vivência ou um processo de entropia: nas-
ce de uma necessidade interior e, portanto, não precisa ser 
demonstrada como válida, ou teorizada, fatores suficientes 
para justifica a elaboração das obras.

Por essas e por outras razões, que deixaremos de desta-
car, nos anos imediatamente posteriores à Guerra, a Abstra-
ção Informal seria avaliada com excessiva cautela, por uns e 
com desconfiança e impropérios por outros, postergando-se 
assim a sua exposição e incorporação ao acervo das institui-
ções culturais francesas.

 Basta citar que mesmo depois da reinauguração e abertu-
ra ao público do Museu de Arte Moderna de la Ville de Paris, 
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em 1947 - depois de permanecer fechado longo tempo para 
reformulação - a instituição ao iria  expor e adquirir telas in-
formais, a não ser muitos anos depois. E se é verdade que a 
partir da segunda metade da década de 1950, um número mais 
expressivo de críticos procuraria discorrer sobre a gramática 
informal, com maior convicção ou menos preconceito, esta 
continuaria a ser alvo de embates, polêmica e discursos con-
traditórios ou evasivos, por parte de seus opositores. 

Esses fatores se não impediram que a Abstração se desen-
volvesse e recebesse a adesão de jovens iniciantes e de notáveis 
artistas já estabelecidos naquele país, pelos fatores apontados 
foi alvo de incompreensão e teve sua aceitação e assimilação 
retardadas, o que contribuiu indubitavelmente para que os 
Estados Unidos assumisse logo depois da Guerra, a posição 
de capital artística do mundo, anunciando na Partisan Review 
(1948), a decadência da “Escola de Paris” e destacando a emer-
gência explosiva da Escola de Nova York. 

O peso da tradição figurativa iria levar os franceses a refu-
tar a abstração desde muito antes, ou desde que surgiram em 
Paris alguns esparsos grupos de abstracionistas geométricos, 
sendo o mais conhecido Circle et Carré (Circulo e Quadrado), 
liderado pelo uruguaio ali radicado, Joaquim Torres Garcia, e 
pelo artista e teórico Michel Seuphor (1929). Mesmo chegan-
do a congregar cerca de oitenta artistas, o grupo não iria re-
ceber o necessário apoio aos eventos e publicações da revista 
criada pelo grupo, o que explica sua curta existência.

 Com o intuito de atenuar o preconceito da velha metró-
pole européia à arte abstrata era inaugurado em Paris, em 
1943, o Salão de Realités Nouvelles. O evento não traria, po-
rém, resultados satisfatórios, pelo menos imediatos, consi-
derando que essa linguagem expressiva continuaria a ser alvo 
da intolerância e de análises contraditórias, ainda no final da 
década de 1950, conforme revelam os conturbados debates 
travados entre a crítica, numa época em que essa gramática já 
havia dado sinais de esgotamento nos países europeus onde 
mais se desenvolveu e projetou.

A crítica de arte francesa se mostrava, então, dividida em 
pelo menos duas facções: uma delas, provinciana, conserva-
dora ou retrógrada, continuaria a tentar salvaguardar a tra-
dição figurativa, propondo o “retorno à ordem”; enquanto o 
grupo oponente se mostrava mais aberto ao novo, e procu-
rava, mesmo que sem grande astúcia ou argumentação mais 
persuasiva, associar os postulados expressivos da Abstração 
Lírica ao clima existencial do pós-guerra.
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Os primeiros atacavam a linguagem informal, chamando-a 
de “corruptora do espírito”, “arte lúdica”, “transcendental”, “mo-
dismo internacional”, responsável pela “degradação da sensibi-
lidade e da consciência” e por propugnar a “desnacionalização 
da arte francesa”. Essa vertente pictórica era também considera-
da por alguns, como sendo processo de regressão criativa, arte 
fugaz, vazia ou desprovida de conteúdo estético, e de elabora-
ção formal inconseqüente, o que corrompia os valores e signifi-
cados artísticos e desvirtuava o sentimento nacional.

Assim, de nos anos de maior desenvolvimento e proje-
ção das linguagens não figurativas no mundo a crítica fran-
cesa não conseguiria discorrer com maior convicção sobre 
o abstracionismo informal, Greenberg se mostrava mais 
preparado e ardiloso. Valendo-se, entre outras questões, de 
um discurso direto e de grande poder de persuasão, ajudou 
a proclamar a superioridade do Expressionismo Abstrato 
americano, que dizia ser a linguagem mais original e “avan-
çada”, surgida em todo o mundo.

 Greenberg não negaria a herança recebida dos modernis-
tas franceses para a renovação das linguagens artísticas nos Es-
tados Unidos. Ao contrário, destacou o significado da presença 
de artistas europeus em Nova York, “durante os anos da guerra 
como Mondrian, Masson, Léger, Chagall, Ernst e Lipchitz, bem 
como de muitos críticos, marchands e colecionadores”. Mas 
o crítico também não deixava de destacar a ousadia do gesto 
dos artistas americanos que, segundo ele, souberam extrair da 
pintura francesa um “senso básico de estilo”, ao mesmo tento 
em que se libertaram de determinadas imposições “programá-
ticas”, como alternativa tara testar e romper com “os limites das 
formas e gêneros herdados”, e encontrar um caminho inventivo 
próprio para formular uma arte autêntica, resultante do cruza-
mento de aspectos herdados com elementos extraídos da cultu-
ra ancestral (GREENBERG, 1997, p. 77).

 Se os abstracionistas informais franceses não encontra-
ram o devido apoio e compreensão da crítica, também os 
marchands de arte figurativa, aos primeiros sinais de ins-
tabilidade econômica do pós-guerra, tentariam reverter a 
queda nas vendas voltando-se contra os léxicos abstratos. 
Posição semelhante era assumida, como já citado, por ar-
tistas reconhecidos e que disputavam até então boa fatia do 
mercado, com destaque para Picasso, Léger, André Lhote, 
Bernard Buffet, Fougeron. Simpatizantes, naquele momen-
to, do realismo socialista, esses e outros pintores sentiam-se 
ameaçados em seu prestígio, pelo interesse vertiginoso que 
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começavam a despertar nos marchands e no público as telas 
abstracionistas de Pollock, De Kooning, Gorky, Tobey, Rot-
thko, em  diferentes países europeus. 

 E não demoraria muito para que as telas gigantescas 
produzidas por esses e outros artistas americanos come-
çassem a ser adquiridas pelo empresariado, que deixaria 
de investir na pintura impressionista, e outras linguagens 
modernas europeias, para investir no Expressionismo Abs-
trato. Logo após o término da Guerra eram inauguradas em 
Paris galerias especializadas em arte abstrata, enquanto que 
outras - antes voltadas exclusivamente para as tendências 
figurativas -, logo passariam a expor e comercializar tam-
bém trabalhos abstratos (geométricos e informais), de ar-
tistas europeus e americanos.

 A contribuição, mesmo que isolada, do pintor e teórico 
Georges Mathieu também não pode ser menosprezada. Ao 
retornar a Paris, depois de realizar viagem dos Estados Uni-
dos - ali presenciando a euforia em torno do Expressionismo 
Abstrato, e onde se deixaria contaminar por aquele léxico - 
passava a executar, a partir de 1947, pinturas informais sobre 
grandes suportes. Nelas revelaria interesse particularmente 
pela pintura de Pollock, o que transparece na recorrência a go-
tejados e a gestos enovelados, construídos muitas vezes com a 
tinta esguichada diretamente das bisnagas. 

Todavia, mais que a praxe e a poética do artista, o que iria 
provocar reações extremadas de alguns críticos e instigar os 
interlocutores eram os títulos irônicos com que o artista cos-
tumava nomear suas telas. Por meio deles remetia a fatos e 
personagens históricos e culturais, peculiaridade que talvez 
possa ser tributada a Motherwell, artista americano que tam-
bém costumava batizar suas telas abstratas com títulos his-
tóricos (a exemplo de Elegy for the Spanish Republic, 1954). 

Mathieu também iria organizar na Galeria de Montpar-
nasse (1948), a primeira mostra que teve a intenção de pôr 
em confronto a tímida Abstração Informal francesa, com os 
gigantescos painéis de exuberante e o desbragado vigor de 
formas e cores de autoria dos congêneres americanos.3 A re-
percussão do gesto do artista parece ter sido maior do que a 
que ele certamente anteviu, pois essa mostra causar grande 
impacto e despertar o interesse dos marchands, que apostan-
do no sucesso das vendas das telas abstracionistas francesas, 
iriam inaugurar galerias especializadas, e criar revistas volta-
das para a difusão da pintura abstrata. 
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O objetivo desses periódicos era divulgar o trabalho dos ar-
tistas representados pelas galerias e incentivar a formação de 
uma nova crítica, disposta a refletir sobre essa produção, recor-
rendo a uma argumentação capaz de modificar a compreensão 
da poética abstracionista local, e estabelecer um diálogo com a 
gramática congênere de nomes de projeção internacional. 

Em virtude de sua formação filosófica e de sólida forma-
ção intelectual, Mathieu, além de pintor de telas informais, 
também iria legar à França uma significativa produção teórica 
sobre a Abstração Informal: publicação de livros, textos em 
revistas especializadas, depoimentos, alguns dos quais teriam 
ampla repercussão no Brasil, como veremos.. 

A criação de revistas especializadas e a 
reformulação do conceito de abstração

 Se a atitude tomada por Georges Mathieu parecia confirmar 
que diante da ameaça da supremacia da arte americana era ne-
cessário que os franceses encontrassem a saída da profunda e 
persistente letargia artística, para que a abstração se afirmasse, 
despertasse o interesse do público e do mercado, e rompesse 
as fronteiras territoriais. Para que isso de concretizasse seria 
necessário a formação de uma nova crítica, capaz de promover 
a revisão dos discursos, pautando-se em bases teóricas, e que 
facultasse maior compreensão das poéticas abstratas. 

Com esse propósito eram criadas as primeiras revistas de-
dicadas à abstração: Art d´Aujourd´hui, 1949, editada por An-
dré Bloc, daria ênfase à Abstração Geométrica e à Arquitetura 
moderna; e Cimaise, editada entre 1952 e 1959, em várias lín-
guas, voltada para “a arte atual”, era dirigida por J. R. Arnaud, 
proprietário da Galeria Arnaud. Grande parte dos textos críti-
cos publicados pela última revista seria dedicada à Abstração 
Lírica francesa, embora também houvesse aqueles que iriam 
discorrer sobre a gramática pictórica americana, e os que es-
tabeleciam diálogos entre a produção pictórica geométrica e a 
informal de diferentes países.4

 O foco específico não impediu que os críticos que es-
creviam para esses periódicos assumissem às vezes posições 
contraditórias, ou defendessem diferenciados pontos de vista. 
Reflexões evasivas e pouco significativas sobre a pintura cons-
trutivas e a informal também se fariam notar, em especial, nos 
primeiros anos de circulação dos periódicos, tornando paten-
te que o mofo da tradição francesa não seria facilmente elimi-
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nado, sem contar que nem todos os críticos assumiriam uma 
posição clara ou mais definida sobre as poéticas abstratas. 

A criação de Art d´Aujourd´hui pouco depois da já cita-
da proclamação da superioridade da Escola de Nova York na 
Partisan Review, não parece ter sido mera coincidência. Basta 
mencionar o expressivo número de matérias publicadas pela 
crítica francesa, naquela revista, que revelam o esforço de 
conceituar e destacar a existência de uma Escola de Paris, e 
diferenciá-la da chamada Escola de Nova York, também cha-
mada por alguns de Escola do Pacífico. 

 Em um texto denominado Alguns jovens americanos em 
Paris, publicado por ocasião da realização da mostra Véhé-
mences Confrontées (1951), organizada por Georges Mathieu e 
Michel Tapié, na Galeria do Dragon, em Paris, de propriedade 
de Nina Dausset, o crítico Julien Alvard tentava promover a 
aproximação entre abstracionistas franceses e americanos, e 
reconhecia, num misto de verdade e ingenuidade, que a ex-
pressão Escola de Paris fora criada anos depois da emergência 
da congênere americana (ALVARD, 1961, p. 27). 

O intervalo de três anos entre a criação das revistas ci-
tadas iria revelar considerável mudança na posição assumida 
pelos articulistas que escreviam para a Cimaise, em relação ao 
discurso da crítica ligada à Art d´Aujoud´hui. Os articulistas 
da primeira revista pareciam ter percebido a necessidade de 
lançar um olhar menos preconceituoso e contundente sobre a 
abstração, quando a vida social e política da França tornavam-
-se menos conturbadas. 

Mas a queda do prestígio do Partido Comunista, que dei-
xaria de interferir na produção artística iria refletir em mu-
dança no discurso, também dos articulistas de vários outros 
órgãos da imprensa. Vale citar o caso do jornal Lettres Fran-
çaises que, de veículo de defesa das idéias comunistas e do 
realismo socialista, iria se mostrar simpatizante da Abstração 
Lírica e do Surrealismo Abstrato, notadamente a partir de 
1953, quando assumiu a direção do periódico Maurice Nadeau.

As páginas das revistas Art d´Aujourd´hui e Cimaise 
abriam, então, espaço cada vez mais privilegiado para um 
persistente, e às vezes polêmico debate sobre o significado da-
quilo que se convencionou chamar Segunda Escola de Paris. 
Mas o assunto tornava-se um dos temas principais também 
dos articulistas de outros órgãos da imprensa. Com o intuito 
de tornar mais claro o processo seminal da Abstração, alguns 
críticos, a exemplo de Bernard Lourival, procediam a recu-
os no tempo, para explicar o surgimento de alguns dos mais 
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marcantes movimentos abstracionistas geométricos, com 
destaque para o entre guerras. Esse antigo defensor do realis-
mo social, que dominara os Salões de Outono, iria reconhe-
cer, mesmo que tardiamente, o significado da obra de artistas 
como Bazaine, Ubac, Poliakoff, Manessier, Lanskoy, Estève, 
De Stael, Bissière, Lapicque, Zao Wou-Ki, para a renovação da 
linguagem artística francesa, em texto escrito por ele para o 
catálogo da mostra Os Anos 50, realizada no Centro Cultural 
Georges Pompidou (1977).

O temário da Escola de Paris permaneceria ainda por 
muito tempo no centro dos debates das revistas francesas, 
o que permite reunir os discursos em torno de três questões 
fundamentais: os que defendem a consistência das gramáticas 
geométricas em relação à vertente lírica ou tachista; os que 
discorrem sobre o significado da Escola de Paris, para a for-
mulação das linguagens abstratas; os que destacam as pecu-
liaridades formais e cromáticas do léxico informal parisiense, 
para distingui-las das da tendência correlata nova-iorquina.

Assim, as abordagens dos articulistas de Art d´Aujourd´hui 
centram forças na primeira problemática; nos textos da Ci-
maise predominariam as outras duas preocupações. Esse foi o 
caso de artigo de autoria de Herta Wescher, publicado nesse 
último periódico, que ao tentar comparar o estilo francês em 
oposição ao da Escola do Pacífico, ampliava ainda mais a po-
lêmica, situando-as em duas polaridades: “formato limitado 
versus formato ilimitado, intensivo x extensivo, interioridade 
x exterioridade, cuidado exacerbado x desleixo, massa x cor, 
disciplina x vitalidade dispersiva”, oposições que, na prática, 
não poderiam ser tão categóricas nem revelariam tamanha 
nitidez (1956, p. 45).  

Em contraposição, uma matéria publicada pouco antes, 
denominada A Complexa Escola de Paris, Gindertael também 
procurava diferenciar a praxe francesa da concorrente ame-
ricana, mas também não aprofundava a questão. Esclarecia 
que, ao adotar o termo “complexo”, queria referir-se a um 
composto de diferentes concepções e visões de mundo, gera-
doras de associações de idéias, de sentimentos e lembranças 
inconscientes, tão variados quanto eram os respectivos inte-
grantes, o que tornava as gramáticas pictóricas diversificadas 
e singulares (1954, p.13-14).

Por sua vez, François-Albert Viallet iria admitir, mais 
pertinentemente, que o conceito de “Escola” não deixa de 
ser paradoxal, considerando que numerosos pintores man-
tiveram “uma concepção artística não só particular, mas tra-
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dicional, não renovando nem mesmo os temas e a técnica”. 
Outros artistas, segundo ele, “chegaram à abstração através 
da deformação do objeto real, mantendo alguns elementos 
de evocação, ou certa referência ao mundo objetivo”. Consi-
derava, ainda, que embora a “não-figuração tenha como ideal 
a libertação da pintura do referente externo, através da tran-
substanciação da matéria pelo seu criador, para que a obra se 
transforme em uma nova e verdadeira criatura, para a maio-
ria dos artistas franceses esses conceitos certamente não se 
aplicam. Mesmo que não tomem como modelo o real ou o 
alegórico, por pleitearem uma arte autônoma e inventiva, os 
franceses agem por simplificação, redução e despojamento 
das formas e das cores” (1957, p. 23-4).   

A Escola de Paris continuaria sendo, ainda por muito 
tempo o assunto mais palpitante, acabando por desencadear 
o surgimento de vários livros, ensaios e a teses sobre a Abstra-
ção, extrapolando o âmbito dos periódicos, como foi o caso 
da reflexão elaborada por Laurence Vialatte de Pémille, desta-
cando as qualidades e especificidades da mesma.  

Numa época em que a arte abstrata americana já impunha 
internacionalmente a sua supremacia, a Abstração Informal 
ou Lírica francesa continuava não obtendo da crítica engajada 
mesmo no periódico especializado, um contra-ataque à altura. 

A revista Art d´Aujourd´hui, por decisão de Léon De-
gand (antigo colaborador de revistas socialistas), procuraria 
reunir, em 1956, diferentes opiniões sobre o conceito de Arte 
Abstrata, em discursos articulados em resposta à questão: 
La peinture est-elle dans une situation critique? Seus prin-
cipais interlocutores Pierre Guéguen e Guy Habasque iriam 
enveredar por um viés que contrapunha figuração e abstra-
ção, o que, além de não ampliar a reflexão sobre a arte abs-
trata francesa, não encontraria unanimidade de opiniões, 
acirrando os ânimos entre os próprios críticos.

 Discorrendo sobre o mesmo tema Degand sustentaria a 
mesma linha de raciocínio que adotara no texto do catálogo 
da mostra inaugural do MAM paulista: Da Figuração à Abs-
tração (1949). Traçava com grande desenvoltura e lucidez 
um panorama artístico circunstanciado, que começava no 
Impressionismo, detinha-se nas simplificações e geometri-
zações de Cézanne, na implosão das formas pelos pintores 
cubistas e pela questão da simultaneidade e da sugestão de 
movimento, engendrada pelos futuristas, para situar as ra-
ízes da abstração (DEGAND, 1956, p. 10-13). No entanto, o 
crítico não avançaria muito além da formulação de um in-
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ventário que postulava diferenças e semelhanças entre figu-
ração e abstração. Esse mesmo balanço, embora com maior 
preciosismo, também prevaleceria no teor do livro publicado 
naquele mesmo ano por Degamd: Abstraction-Figuration: 
langage et signification, obra que já mereceu várias edições, 
e teve grande penetração no meio brasileiro. 

Na tentativa de caracterizar a singularidade da poética 
dos abstracionistas líricos franceses, Georges Boudaille iria 
afirmar que eles nunca conceberam a pintura como pura in-
venção, mas como um diálogo profundo com o visível. A gran-
de questão que se colocava para muitos artistas era, ainda se-
gundo o crítico, fazer a difícil síntese entre os procedimentos 
à linguagem abstrata e os elementos extraídos da velha figu-
ração. Citava como exemplo a produção de Bissière, Fautrier 
e Bazaine, concluindo que a premissa básica desses pintores 
resumia-se em “contar histórias improváveis, recorrendo a co-
res e a outros meios especificamente pictóricos” (1961, p. 39).

O crítico não deixava de ter razão, ao observar em parte 
das telas dos abstracionistas informais franceses o gesto in-
trospectivo ou contido, expresso por pinceladas curtas, ou 
pequenos toques de cores e gestos, e nas quais ainda é possí-
vel apreender alguns resquícios da tradição. E talvez se possa 
dizer o mesmo das pinturas de alguns expressionistas abstra-
tos, o que significa que, em sua verdadeira acepção, muitos 
artistas tidos como abstratos não comungaram única e exclu-
sivamente dessas premissas, ao imbricarem nas composições 
elementos extraídos do mundo analógico, com certas formu-
lações buscadas no imaginário e nos sonhos, em visível diálo-
go com o surrealismo. E ao atribuírem títulos às composições, 
tanto uns quanto outros induziam o espectador a estabelecer 
relações entre os códigos abstratos e os objetos e entes natu-
rais, não negando o trânsito que estabeleciam entre figura-
ção e abstração. Apesar de inegáveis diferenças formais que se 
desvelam nas obras de Bazaine, Bryen, Ubac, Mathieu, Este-
ve, Bazaine, Poliakoff, Vieira da Silva, Pollock, Mark Rothko, 
Hans Hofmann, Fautrier, Wols, Michaux, Dubuffet, Gorky, 
William Baziotes, Willem De Kooning, e do brasileiro An-
tônio Bandeira (então radicado em Paris), é possível buscar, 
ainda assim, alguma afinidade nas respectivas pinturas desses 
artistas, seja na maneira como cada um deles lida com as expe-
riências pessoais e cotidianas, seja como se relacionam, direta 
ou indiretamente, com a tradição moderna. Assim, por razões 
que não cabe detalhar, o próprio conceito de abstração foi se 
modificando ao longo dos tempos, embora a idéia corrente de 
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que a formulação da gramática abstrata constituía-se em uma 
espécie de simplificação das formas analógicas, até que a apa-
rência configuradora das coisas desaparecesse, ou se tornasse 
menos evidente, permanecesse até muito recentemente. 

Wols (alemão radicado na França) foi um dos articulado-
res da já citada Escola de Paris, iniciando-se na pintura a óleo 
por volta de 1946, embora realizasse aquarelas abstratas muito 
antes. Em suas telas escriturou com grande desenvoltura, uma 
caligrafia sígnica e gestos expressivos, que parecem extraídos 
do fundo de seu ser. No entanto, atribuiu às aquarelas e a algu-
mas pinturas títulos que remetem, ora a aspectos do mundo 
objetivo ora ao imaginário, por meio de associações insólitas 
ou surrealistas, que parecem religar figuração e abstração. 

Tal persistência figural foi assim ressaltada por Léon 
Degand, como uma peculiaridade de muitos pintores tidos 
como abstracionistas:

As primeiras pinturas qualificadas de abstratas, no sentido 
pictural não foram muitas vezes, é verdade, mais que pintu-
ras figurativas ou, por eliminação, não por abstração, os sig-
nos mais evidentes de uma representação foram abolidos. E 
muitos são, ainda hoje, os pintores pretensamente abstratos 
que simplificam ou tornam irreconhecível o contorno de 
um nu, de uma janela ou de outros acessórios, eliminam um 
conjunto de linhas, desordenam as significações figurativas 
persistentes, substituindo esses signos por outros signos e 
por outras linhas, e cobrindo as superfícies assim obtidas 
por aplats de cores que evoquem, o menos possível, os ob-
jetos representados. Outros partem de uma idéia figurati-
va, que eles tomam o cuidado de não revelar de nenhuma 
maneira, para escapar das improvisações pictóricas onde o 
lirismo remete, ele próprio, à figuração, por transposições as 
mais desconcertantes. (1988, p. 183). 

As telas de Hans Hartung, Pierre Soulages e Franz Kline, 
no entanto, colocavam-se quase como exceções ou oposições 
à maioria das sintaxes informais. As pinturas que os mesmos 
produziram revelam, em sua formulação, inteira liberdade 
na escrituração dos gestos impulsivos e impetuosos, pare-
cendo distanciar-se de qualquer preocupação em estabe-
lecer conexões com o referente, além deles não atribuírem 
títulos às respectivas telas.

Alguns articulistas da Cimaise, como foi o caso de Fran-
çois-Albert Viallet, se mostrariam cada vez mais convencidos 



193 Almerinda da Silva Lopes . o discurso crítico e a Abstração Informal: da contradição à revisão (...)  

VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 177-203, jan-jun 2012

de que para entender a abstração informal pictórica era neces-
sário relacioná-la à “sensibilidade do homem atual”, embora a 
argumentação utilizada nem sempre se revelasse coerente ou 
convicta. Assim, ao buscar respaldo em Bruno Brehm, com tal 
finalidade, o crítico destacaria alguns exemplos que pareciam 
mais condizentes com a racionalidade geométrica e não com 
a subjetividade da abstração informal, quando afirma: “da 
mesma maneira que quando o homem deixou de ser o cen-
tro do cosmos, sua efígie desapareceu da parede e da tela; a 
razão do florescimento da abstração em nossa época deve ser 
procurada na irrupção da mecanização universal que fundiu o 
homem com a máquina” (1959, p. 9). 

 Essa mesma postura seria assumida por Julien Alvard, 
articulista de Art D´Aujourd´hui e por Bernard Dorival, en-
tão diretor do Museu de Arte Moderna de Paris, no livro de-
nominado Images de La Peinture Française (Édition Nomis), 
que ele acabava de publicar. Porém os mesmos iriam pôr em 
dúvida a existência e a contribuição da Escola de Paris para a 
formulação da abstração, contra o que iria se posicionar Léon 
Degand, em um texto denominado: “Por uma revisão de va-
lores: Defensores da arte abstrata, não agravem a confusão!”, 
que não apenas iria acirrar os ânimos, como dividir as opini-
ões a respeito da abstração, dando origem a uma avalanche de 
textos em vários órgãos da imprensa, que se pouco contribuiu 
para iluminar a reflexão sobre as linguagens abstratas, rompia 
com a acomodação e o marasmo da crítica parisiense, que se 
via instigada a discorrer mais intensamente sobre o assunto.

 Nessa matéria denominada Degand, também lançava se-
veras críticas ao recém publicado Dicionário da pintura moder-
na, de autoria de Michel Seuphor, pela editora Hazan, por en-
tender que a obra confundia ainda mais o público. Entre outras 
questões, observava: “separar simplesmente arte abstrata e arte 
figurativa pretendendo que essa distinção seja suficiente para a 
compreensão das obras (...) é prova de sectarismo, de dogma-
tismo e de deselegância”, nada acrescentando à compreensão 
nem de uma nem de outra linguagem. Defendia que a abstra-
ção francesa, ao contrário do que propunha Seuphor, não deu 
as costas para o mundo exterior, considerando que dele extraiu 
alguns elementos, mesmo que eles não fossem “necessaria-
mente físicos ou de identificação imediata”. E concluía que, em 
qualquer das situações, a pintura era antes de tudo uma “cria-
ção pictórica que relaciona as formas e as cores sobre uma su-
perfície plana, definida pelo pintor, segundo um processo que é 
ao mesmo tempo sensível e mental” (1957, p. 30). 
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Passada a fase de caracterização da Escola de Paris, a pre-
ocupação das matérias críticas publicadas nas citadas revistas 
francesas passaria a deter-se na tentativa de conectar os códi-
gos informais às micro-estruturas psíquicas. As reflexões de 
alguns iriam associar o fenômeno da poética abstracionista 
informal, às investigações realizadas nos diferentes campos do 
saber, e com as descobertas da nova ciência, que permitiram 
alargar o sentido de arte e de “natureza”. Respaldaram-se, para 
isso, em idéias formuladas em escritos do lógico Stéphane Lu-
pasco, constantes, em especial, em seus livros: Les Trois Ma-
tières; L´Energie et la Matière vivante e Science et Art Abstrait 
(publicados na época em Paris, por P. Julliard). Nessas obras, o 
cientista fazia alusão à “matéria inorgânica, à energia, que se 
desprende gradativamente até a sua dissolução total, e à maté-
ria biológica, ou à vida que se desenvolve em sentido oposto”, 
diante de cujas constatações ele descobria a fonte e o sentido da 
arte informal. Para Lupasco é possível estabelecer relações en-
tre os procedimentos dos abstracionistas líricos e os adotados 
por cientistas e filósofos, mencionando, entre outros, os euro-
peus Herbert Kuhn (L´Ascension de l´humanité, 1958) e o já ci-
tado Bruno Brehn (Das Ebennild, 1954), autores que, depois de 
analisarem as diferentes imbricações da cultura e das condições 
humanas concluíam que, o fenômeno da abstração artística 
não era novo, aparecendo em períodos e culturas diferenciados. 

Tal tomada de posição não deixava de ser reveladora, 
pois a crítica francesa - ao contrário da americana que ad-
mitia ser o Expressionismo Abstrato tributário do Surrealis-
mo de Masson e Gorky - não traçava, até então, qualquer 
afinidade da Abstração Informal com o Surrealismo. Os 
franceses tiveram dificuldade de acatar as idéias referentes 
à emergência do inconsciente e às correntes do pensamen-
to irracional, enquanto critérios para a produção artística e 
cultural, na acepção que lhe atribuiu Merleau Ponty, para 
quem, “o inconsciente é consciência perceptiva”, pois é atra-
vés da percepção que o estabelecemos a ponte entre a expe-
riência e o pensamento. Ainda segundo o filósofo, “à medida 
que a física ´objetivista` revelava seu fracasso, a psicologia 
fazia emergia os ´fatos subjetivos` ou ´fatos interiores`, pos-
tos não mais como ordens opostas, mas como dimensões de 
uma mesma realidade ´interior e exterior`, ´mente e maté-
ria` do ser, exigindo uma nova ontologia, e o reexame das 
noções de ´sujeito`e ´objeto`” (1984, p. 32-3). 

Até o final dos anos de 1950, salvo raras exceções, não há 
nos escritos dos articulistas da revista Cimaise preocupação 
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em centrar o discurso especificamente nos atributos poéticos 
e estéticos da Abstração Informal ou Lírica. Posição ainda 
menos coesa ou mesmo contraditória, assumiram os analis-
tas críticos de Art d´Aujourd´hui, no que tange à tendência 
construtiva. Mas estes últimos mudariam de posição abando-
nando de vez os debates entre os defensores e os detratores 
da figuração e da abstração, articulando-se agora em torno de 
dois outros temas: uma parte passaria a defender a Abstração 
Geométrica e a rechaçar a vertente informal, enquanto a ou-
tra bajulava os adeptos da tendência lírica, rejeitando aberta-
mente o concretismo, que denominavam de “linguagem ra-
cional e fria”, posição que também seria adotada por críticos 
brasileiros como Mario Pedrosa. Entretanto, eles não iriam se 
espelhar nas especificidades e singularidades da própria pin-
tura para fundamentar as respectivas críticas, nem procurar 
tornar compreensíveis e acessíveis essas linguagens ao públi-
co não iniciado, preferindo, colocar as pretensas vantagens de 
uma linguagem em detrimento da outras. 

Percebendo tal tendência, Léon Degand também mu-
dava seu ponto de vista, não sustentando ou por não sus-
tentar mais a antiga preferência pelo léxico geométrico, ou 
por se mostrar agora menos cético em relação à pintura in-
formal, assim discorrendo:

Embora se tenha buscado certa superioridade, e mesmo 
exclusividade, para a Abstração Geométrica, me parece 
estranho, e eu nunca acreditei mesmo, que, um gênero de 
formas possa ser menos adequado que outro para traduzir 
o pensamento plástico, uma vez que o que importa, nesse 
caso, não é a aparência da forma, mas a sua qualidade. (...) 
Essas exclusividades sempre me pareceram muito estranhas 
e nunca acreditei que um gênero de formas possa ser menos 
apto que outro para traduzir o pensamento plástico. A meu 
ver, é necessário que a forma traduza sempre exatamente o 
pensamento (1956, p.12-13).

Quando a arte abstrata informal dava evidentes sinais de 
seu esvaziamento no mundo e outras tendências muito mais 
radicais iam assumindo a cena artística, é que alguns críticos 
deixariam de escrever para a revista Art D´Aujourd´hui para 
publicar na L´Oeil (criada em 1956) mostrando-se mais cons-
cientes dos exageros cometidos, até então, pela crítica fran-
cesa contra a abstração informal. Guy Habasque iria consi-
derar a respeito que esse léxico, foi o que melhor traduziu a 
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“evolução da arte moderna”. Todavia, a maioria dos discursos 
continuava a se deter na busca das origens e não em questões 
específicas dessa poética, desviando-se do foco do problema, 
como iria observar o crítico: assim como não se pode explicar 
o “cubismo como uma reação ao impressionismo”, são inteira-
mente inúteis e exasperadas as tentativas de opor Abstração 
Geométrica e Abstração Informal (1959, p.66). 

Todavia, os embates com as gramáticas informais esta-
vam longe de terminar, sem contar que repercutiram visi-
velmente nos discursos de alguns críticos brasileiros, con-
forme pontuaremos a seguir. 

Algumas considerações sobre a repercussão 
no Brasil dos discursos veiculados  
nas revistas de arte francesas 

As revistas francesas supracitadas, além de terem penetração 
nas instituições culturais brasileiras, integram hoje alguns 
acervos sob a guarda das mesmas, o que significa que desper-
taram interesse e repercutiram no ideário estético propugna-
do por alguns dos críticos mais atuantes no nosso país, nos 
anos 50, de modo especial nas reflexões daqueles que primei-
ro se filiaram a uma ou outra tendência abstracionista. 

Os discursos veiculados em Art D´Aujourdh´hui, parece 
ter influenciado, sobremaneira, o pensamento de Mario Pe-
drosa, enquanto o de Cimaise encontraria maior eco no tam-
bém professor e crítico Mario Barata. Além do amplo trânsito 
internacional, que levou várias vezes os dois críticos a viajar à 
capital francesa, onde tiveram contato e se revelaram leitores 
dessas e de outras revistas europeias.

 Ao retornar do exílio na metade dos anos 40, Mario Pe-
drosa iria incentivar artistas brasileiros a fazerem pesquisas 
pictóricas livres e mais ousadas do que as que já desgastadas 
figurações que adotavam até então. Pô-los em contato com 
algumas formulações abstratas internacionais, e instigava-
-os a empreenderem inclusive vôos ainda mais altos, recor-
rendo à tecnologia disponível na época, e a desenvolverem 
processos artísticos que sobrepujavam a pintura.  No início 
da década de 1950, o crítico assumia posição declarada de-
fesa em defesa do Concretismo, tornando-se um dos mais 
renitentes opositores da Abstração Informal.

 Esse então professor da Faculdade de Arquitetura da Uni-
versidade do Brasil (Rio de Janeiro), durante uma das viagens 
que realizou a Paris concedeu entrevista a Edgard Pillet, arti-
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culista de Art D´Aujourd´hui (1953), quando traçou uma longa 
trajetória da gênese e desenvolvimento da abstração, remon-
tando seus primórdios ao pensamento de Wölfflin, e pontu-
ando a contribuição de Matisse, Cézanne, Klee, Kandinsky, 
Mondrian, Delaunay, Calder e Moholy-Nagy para a continui-
dade das pesquisas que culminariam na abstração. Atribuía ao 
último artista, o importante papel de “integrar o espaço à obra 
de arte, sem prejuízo de suas qualidades plásticas e sem fazer 
concessões à imitação da velha pintura”. 

Se naquele momento, o Concretismo firmava-se no 
Brasil, no restante do mundo já havia praticamente com-
pletado seu ciclo, o que levou o entrevistador a indagar Pe-
drosa sobre o futuro da arte abstrata. Confirmando o seu 
engajamento na defesa da arte concreta, o crítico afirmava 
estar convicto que “a arte abstrata apenas dava seus primei-
ros passos”, o que lhe assegurava ainda um futuro longo. E 
conjeturava que até mesmo Max Bill, que se respaldara no 
pensamento matemático, “não passava de um primitivo” a 
balbuciar a “idéia de projeção, de vibração e de sucessão” 
das formas no espaço (PEDROSA, 1953, p. 14-15).5

Entretanto, os prognósticos do crítico brasileiro não iriam 
se confirmar. No final da década de 1950 (e apenas três anos 
após conceder essa entrevista), o Concretismo provocava con-
tradições, divergências e confrontos entre seus próprios signa-
tários, o que culminaria com a dissidência dos cariocas, quando 
saía da sombra e começaria a se impor a Abstração Informal. 
Com muita habilidade, no momento em que a tendência cons-
trutiva sinalizava a sua desarticulação e enunciava seu próprio 
esvaziamento, Mario Pedrosa, iria rever a posição e rapidamen-
te parecia ter mudado de lado ou de preferência, prática adota-
da também por alguns críticos franceses, como vimos.

 Em uma série de matérias, publicadas por ele no Jornal 
do Brasil, entre junho de 1959 e julho de 1960, tornava patente 
sua tolerância ou mesmo simpatia pela gramática informal. 
As pechas de “hedonismo” e “narcisismo” artístico, que dirigiu 
até pouco antes a essa poética pictórica, eram substituídas por 
“escritura pictórica”, “caligrafia sígnica”, “penetração intuiti-
va”, além de destacar nesse gênero abstracionista, o desvelar 
do gesto significativo do artista. 

A reformulação do posicionamento do crítico ocorria após 
a permanência de cerca de dez meses no Japão, onde realizou 
estudos sobre a arte oriental,6 o que certamente contribuiu 
para essa mudança de posicionamento. O crítico parecia ter 
compreendido e se convencido da verdadeira acepção dos sig-
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nos caligráficos, que perpassam as pinturas de muitos artistas, 
com destaque para as telas dos imigrantes japoneses aqui ra-
dicados, como arquétipos ou signos culturais. 

 Assim, em uma dessas matérias, denominada “Iniciação à 
arte oriental”, Pedrosa parecia procurar se redimir, ao chamar 
a atenção do homem ocidental para o significado da escritu-
ração signográfica oriental:

Toda a arte chinesa e mesmo a japonesa é (...) iconográfica, 
isto é, feita em função de uma idéia ou símbolo. (...).

E, realmente, eis aí o único critério válido para a aprecia-
ção ocidental. Mas, então, devemos perguntar a nós mesmos: 
De onde pode vir num apreciador ocidental essa indispensá-
vel ´penetração intuitiva`?. É claro: da ´análise e da aprecia-
ção formal`. Aliás, ainda filosoficamente falando, só há um 
meio de se manipular direito o perigoso conceito de intuição 
– é através da revelação de uma forma. Se o ocidental abre 
mão dessa análise, dessa apreciação formal, incapacita-se 
para apreciar e avaliar, e muito menos julgar, qualquer obra, e 
principalmente a oriental (1959, s.p.). 

Em outro artigo, publicado posteriormente no mesmo 
periódico, o crítico, embora não se referisse ainda à produ-
ção dos abstracionistas informais ou líricos brasileiros, reve-
lava simpatia pelo tachismo francês, de Hartung e Soulages, 
por entender que eles se debatiam “entre a pureza ancestral 
do signo e a necessidade por assim dizer cultural ou social de 
superá-lo”. Destacava também na pintura gestual de Pollock, 
o que chamava de “signo-raio, que fende o espaço: impossí-
vel de ser detido”, e chamava atenção para o exercício corpo-
ral que o artista empreendia para formular a tessitura sígnica 
gotejada de suas telas “com o signo inicial uma trama; mais 
do que uma trama, um ritmo, mais do que um ritmo um bai-
lado” (PEDROSA, 1960, s.p.).7

Em outro conjunto de textos publicados no início de 1960, 
também no Jornal do Brasil, Mario Pedrosa não deixava dúvi-
da de que conhecia realmente, tanto os discursos mal digeri-
dos da crítica francesa sobre a Abstração, como parecia ratifi-
car as reflexões postuladas ao longo deste texto:

...Paris se havia deixado ficar para trás no que diz respeito à 
arte abstrata em geral. Enquanto Kandinsky, Klee, Mondrian, 
Malevitch e outros mestres do abstracionismo já tinham sido 
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consagrados nos Estados Unidos, cujos museus e galerias 
contêm coleções completas desses mestres, na Alemanha, 
sobretudo em Berlim, Kassel, Munique, e na Suíça (...), Paris 
continuava a desconhecê-los e desprezá-los.

E depois dos primeiros movimentos abstracionistas, ou-
tros movimentos de mesma tendência apareceram, uma se-
gunda geração de abstracionistas surgiu sem que Paris, ofi-
cial, ou mesmo seus críticos mais titulados se dignassem sair 
de seu desdém provinciano, continuando a pôr em dúvida a 
legitimidade da arte abstrata (1960, s.p.).8

 O crítico também externava decepção com a escolha 
da representação de artistas brasileiros para a Bienal de Ve-
neza, acusando os membros da comissão de “saírem a catar 
tachistas para que o Brasil se apresente, sem qualquer ori-
ginalidade, como um país culturalmente subdesenvolvido”. 
E aproveitava a oportunidade para tecer também críticas à 
escolha dos pintores informais selecionados para a Bienal 
de São Paulo, afirmando que “só três tinham bagagem para 
essa representação: Manabu Mabe, Bandeira e Tanaka” (PE-
DROSA, s.p).9 Nesse sentido talvez se possa afirmar que a 
crítica de Pedrosa não era dirigida à Abstração Informal, 
como um todo, mas àquilo que ele chamava de “inconsis-
tente” e destituído de “originalidade”. 

Entretanto, não se deve descartar também o impacto 
que teria causado na crítica brasileira, a publicação na revis-
ta l´Oeil (abril de 1959), do já emblemático ensaio de autoria 
de Georges Mathieu, denominado D´Aristote. Nesse texto, 
o francês traçava um longo percurso histórico, para pontuar 
as origens seminais da linguagem informal, que chamava de 
“arte sígnica”, relacionando-a com os efeitos da destruição 
provocada pela explosão da bomba atômica em Hiroshima 
e com a revolução da ciência moderna. Segundo Matthieu, 
ao postular a permutação dialética matéria/energia e a gra-
vitação das forças eletro/magnéticas, a ciência moderna iria 
contribuir para que “a Física, tanto quanto a pintura se vol-
tassem para a procura de uma estrutura interna” (1959, p. 
29).10 Essa reflexão, que tece conexões entre ciência moder-
na e subjetividade poética também integrou os discursos de 
outros críticos e exerceu notável influência na crítica fran-
cesa, contribuindo para ampliar a compreensão da Abstra-
ção Informal ou Lírica, como já citado.
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notAS 

1. Entre outros artistas que teriam chegada à Abstração, na mesma época 
de Kandinsky, é citado Adolf Hölzel, que em 1905 pintara Komposition 
in Rot  (Composição em Vermelho), óleo s/tela, 68x85 cm, no Museu 
Sprengel, em Hanover.

2. Nessa época, o partido comunista francês aderia ao chamado Kominform 
- Agência de Informação dos Partidos Comunistas e Negócios, que irmanava 
os sete países da chamada Cortina de Ferro, do Leste europeu, mais o partido 
comunista italiano, contra os Estados Unidos. Visava combater especial-
mente a propaganda doutrinária do Presidente Truman (1947) e o plano 
Marshall (1948-1956), que oferecia apoio econômico à reconstrução da Euro-
pa, estratégia para barrar a penetração do comunismo no Ocidente.

3. Dessa exposição participaram Bryen, Gorky, Hartung, De Kooning, Ma-
thieu, Picabia, Pollock, Reihnardt, Rthko, Russel, Sauer, Tobey e Wols.

4. Escreveram para a revista, entre outros críticos: R. V. Gindertael, Michel 
Ragon, Herta Wecher, Dore Ashton, Michel Seuphor, Pierre Restany, Daniel 
Abadie, Pierre Cabanne.

5. Nessa entrevista, o crítico não tratou especificamente do concretismo 
no Brasil. Entretanto, embora sem citar o nome de Palatnik, referia-se a 
pinturas com luz, desenvolvidas no Brasil, por meio de “um aparelho capaz 
de projetar visões luminosas no espaço de uma tela”, não suscitando dúvida 
de que se tratava do “Aparelho Cinecromático”.   

6. Pedrosa viajou com uma bolsa da UNESCO, mediante indicação da AICA 
- Associação Internacional de Críticos de Arte, durante a realização de um 
congresso em Palermo (Itália).
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7. Id. , “Arte Signográfica”, Jornal do Brasil, 5 ago. 1959.

8. Id. “Imperialismo artístico”, Jornal do Brasil (RJ), 06 jan. 1960, s. p. 

9. Mario Pedrosa, “Chega de clandestinidade”, Jornal do Brasil (RJ), 12 março 
1960. Todavia, poucos dias depois, o crítico manifestava-se decepcionado 
com as obras de Tanaka (artista que adotou depois o nome de Shiró-Ta-
naka), que, segundo ele, apresentava uma pintura “ruim” e “inacabada”, para 
representar o país em evento internacional do Museu Guggeheim, em Nova 
Yorik. Sobre o assunto vide: M. Pedrosa, “Em busca de tachistas”, Jornal do 
Brasil, 18 março 1960.

10. O texto foi traduzido e transcrito com o título de “Georges Mathieu fala 
da Arte e das Ciências”, na Tribuna da Imprensa (Rio de Janeiro), 6 nov. 1959 
e era objeto também de comentários por parte de Ferreira Gullar, “Manifesto 
tachista na revista L´Oeil”, Jornal do Brasil, 7 jun. 1959.

Recebido em: 11/12/11
Aceito em: 27/02/12
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A arte pictórica de Artemísia Gentileschi  
nos olhares generificados da história

Resumo

O presente texto busca analisar duas imagens pictóricas: Il 
suicídio di Lucrezia (1640-1642) de Guido Reni e Lucrezia 
(1621) de Artemísia Gentileschi. Propomos, sobretudo, 
uma investigação em torno do que teria sustentado o 
temperamento desafiador de Artemísia Gentileschi diante 
da sociedade e da moral da Roma seiscentista. Entendemos 
que os dramas pessoais, dos quais destacamos a tortura 
das Sibilas, sofrida pela pintora quando jovem, o exame 
ginecológico do seu corpo e a luta por um espaço no mundo 
da criação artística, são questões que marcaram a vida e a 
obra da artista. Assim, realizamos um estudo interdisciplinar 
e norteado pelo conceito de gênero. 

CrIStInE tEDESCo
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Artes, gênero,
Artemísia Gentileschi



206 VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 205-225, jan-jun 2012

The pictoric art of Artemísia Gentileschi 
in the gendered views of history

Abstract

This text intends to analyze two pictorials images: Il 
suicidio di Lucrezia (1640-1642) by Guido Reni and Lucrezia 
(1621) by Artemísia Gentileschi. We propose especially 
an investigation about what would had been supported 
the challenge temperament of Artemísia Gentileschi up 
the society and the moral of Rome in the 17th century. We 
understand that personal dramas, especially the torture of 
the Sibyls, suffered by the painter when she was young, the 
gynecological exam of her body and the fight for a place in 
the world of artistic creation, are events that marked the 
life and the works of Artemísia. Therefore, we carry out an 
interdisciplinary study guided by the concept of gender.

CrIStInE tEDESCo

Keywords: 
Arts, gender, 
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Introdução 

Para discutirmos a presença das mulheres no mundo da cria-
ção artística, nesse caso representadas pela pintora Artemí-
sia Gentileschi, é necessário, conforme salienta Perrot (1995, 
p. 9), “[...] superar o espinhoso problema das fontes, (não 
se sabe nada das mulheres diz-se em tom de desculpa)”. Os 
trabalhos de diagnosticar a construção das lacunas sobre as 
histórias das mulheres, mapear as fontes que dizem respeito 
às mulheres em diferentes contextos, realizar a tradução dos 
textos, cartas, processos crime, tratados, entre outros mate-
riais produzidos por elas, são alguns dos desafios dos pesqui-
sadores que por distintos motivos acabam se dedicando aos 
estudos sobre as mulheres.

O presente texto é resultado de uma tentativa de extrapo-
lar tais desafios. O mapeamento das fontes é uma tarefa que 
por si mesmo cria desdobramentos que atingem as certezas 
da história, explicadas pela e através de uma lógica andro-
cêntrica. Estas questões, que nos últimos tempos estão sendo 
pensadas, foram estimuladas não apenas pelo alargamento 
dos campos de interesse da História, mas também pelo movi-
mento feminista – o qual atuou de forma significativa para a 
inserção das mulheres nos espaços da sociedade.

Queremos destacar ainda a utilização das abordagens me-
todológicas da micro-história, pois entendemos, como indica 
Henrique Espada Lima (2006), que a delimitação de um re-
corte mais circunscrito e voltado para uma trajetória indivi-
dual, pode demonstrar dimensões inesperadas dos objetos, 
perturbando afirmações já enraizadas no saber histórico. 

Salientamos que a escolha de utilizar a categoria de análise 
gênero elaborada por Joan Scott nos inícios da década de 1990, 
amplia a investigação sobre as mulheres no passado, pois afirma 
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que o mundo feminino faz parte do mundo dos homens, sendo 
resultado de uma criação masculina. Assim, ao estudar as mu-
lheres a partir do uso do gênero, se estuda também os homens, 
nessa dimensão relacional da qual ambos são constituídos.

Para o presente estudo, não podemos deixar de conside-
rar as reflexões de Natalie Zemon Davis elaboradas ao longo 
da obra Nas Margens: Três Mulheres do século XVII (1997). O 
texto constitui uma experiência de micro-história, guiada por 
uma inquietação, indicada pela historiadora no prefácio e di-
rigida às três mulheres – Glikl bas Judah Leib (comerciante de 
Hamburgo, mãe de 12 filhos e autora de uma biografia de sete 
volumes), Marie de l’Incarnation (fundou a primeira escola 
cristã para mulheres ameríndias na América do Norte) e Ma-
ria Sibylla Merian (naturalista protestante que se embrenha 
na selva do Suriname para desenhar flores, insetos e lagartas). 
Davis (1997, p. 13) dirigi-se às três mulheres: “Procurei desco-
brir se vocês tiveram de lutar contra a hierarquia dos sexos”. 
Esta concepção, demonstrada pela autora, estará inserida nas 
problematizações de Joan Scott (1990) quando define o con-
ceito de gênero enquanto um saber sobre a diferença sexual 
construída social e culturalmente.

As mulheres estudadas por Davis, ainda que vivessem na 
periferia dos centros políticos da Europa do século XVII, ou 
como dito pela própria pesquisadora: “nas margens”, reve-
lam questões importantes sobre os inícios do mundo mo-
derno. Mulheres que assumiram lugares diferentes daqueles 
criados para elas pelos diferentes discursos masculinos em 
voga naquele contexto. O questionamento feito por Davis, 
também é norteador para outras pesquisas que tenham 
como objetos as mulheres. 

Podemos nos perguntar, no caso da pesquisa aqui de-
senvolvida, por exemplo: Artemísia Gentileschi precisou 
lutar contra a hierarquia dos sexos? Ou ainda, utilizando-
-nos dos Estudos de Gênero: Como os discursos, direcio-
nados aos corpos sexuados, atuaram ou não sobre as mu-
lheres? Além disso, é possível perguntar: Que importância 
teria o estudo histórico sobre uma pintora do barroco ro-
mano para o saber histórico?

As pesquisas nutridas pelo interesse de estudar persona-
lidades individuais, têm perseguido “fios e rastros”, para usar 
uma expressão de Carlo Guinzburg (2007). Nossas aproxima-
ções sucessivas com o objeto de pesquisa, por vieses diferen-
tes, criaram possibilidades para lançar questionamentos a 
partir de uma inquietação que se demonstra interdisciplinar. 
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Do ponto de vista da produção pictórica, ainda que não 
sejamos historiadores da arte, podemos contribuir para uma 
compreensão mais aprofundada dos documentos figurativos 
– que se constituem, ao mesmo tempo, enquanto objetos – 
dentre os quais se apresentam as obras de Artemísia Genti-
leschi. Foi através dos códigos da linguagem imagética que a 
pintora nos legou sua visão de mundo e sua releitura sobre os 
dramas vividos pelas mulheres heroínas, os quais são narrados 
pelos textos bíblicos do Antigo Testamento ou pela história 
romana. Judite, Ester, Madalena, Jael, Susana, Lucrezia e Cle-
ópatra, representadas por Artemísia Gentileschi, em algumas 
de suas obras, remetem à posição da artista diante de suas his-
tórias e sugerem uma atitude assumida por ela diante de uma 
conjuntura marcada, também, pelas tensões de gênero. 

Um olhar generificado: aproximações  
entre a artista e a obra

Artemísia Gentileschi representa, em muitas de suas obras, 
mulheres presentes nas narrativas bíblicas e mulheres da an-
tiguidade. De acordo com Tiziana Agnati (2001), a pintora 
cria representações das heroínas com um profundo conhe-
cimento dos elementos dramáticos de suas histórias e evita 
a estética da nudez do corpo feminino. No legado pictórico 
de Artemísia, as mulheres perdem seu caráter decorativo e 
recuperam o caráter moral.  

Contrastando com figuras de mulheres-artistas que a 
precederam, como Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana e 
Elisabetta Sirani, as quais incorporaram modelos estilísticos 
mais conservadores em suas obras, Artemísia, a partir das 
orientações técnicas do caravaggismo, conferiu seu próprio 
olhar às mulheres, criou novos espaços para o feminino e pro-
duziu imagens de caráter único. 

O microuniverso da obra de Artemísia Gentileschi carre-
ga uma linguagem estética e figurativa anticonformista que 
configuram o posicionamento ousado da artista, num perí-
odo também marcado pela Contrarreforma. A própria ade-
são ao estilo de Caravaggio, já evidenciava o abandono das 
teorias clássicas da Beleza e o direcionamento colorido dos 
pincéis para criação de imagens inovadoras e dramáticas, 
com apelo significativo às emoções. Além disso, acreditamos 
como já afirmou Ulpiano B. T. de Meneses (2005) que: “[...] a 
imagem, também age, executa o papel de ator social, produz 
efeito”. (MENESES, 2005, p. 11).
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É necessário mencionar que os traços estéticos das obras 
carregam grande parte das inquietações e inconformismos 
com que Artemísia Gentileschi encarava sua própria realidade 
e o mundo que a cercava. O que teria sustentado o comporta-
mento desafiador da artista diante da moral e da sociedade da 
Roma seiscentista? O processo crime1 por Stupri et lenocinij 
Pro Cúria et Fisco requerido em 1612 por Orazio Gentileschi, 
pintor e pai de Artemísia, o qual através de uma súplica ao 
pontífice Paolo V, denunciou Agostino Tassi por ter forçada-
mente deflorado sua filha, produzirá desdobramentos que se 
farão presentes nas imagens. 

Além disso, a experiência estética possível através da pro-
dução pictórica de Artemísia, ou seja, a relação entre o histo-
riador (a) que olha e o objeto imagético (que acaba se transfor-
mando num sujeito, pois comunica algo, interage com aquele 
que olha e interfere nas formas de ver), faz das imagens não 
apenas suportes para uma investigação. As relações que se es-
tabelecem entre o olhar generificado e a pintura nos forçam a 
conversar com as imagens. A obra de arte pictórica nos obriga 
a perguntar a ela sobre a história de sua produção e, mais ain-
da, sobre as histórias dos personagens que representa. Nesse 
sentido, nos parece importante a afirmação de Pareyson: “[...] 
a obra reimerge na história: longe de reduzir-se a um simples 
momento do fluxo temporal, é capaz de, ela própria, produzir 
história [...]”. (PAREYSON, 1997, p. 133).

A história produzida pelas imagens pictóricas de Arte-
mísia está associada a uma série de elementos, entre os quais 
salientamos o processo crime e aquilo que dele emerge, como 
por exemplo, o exame ginecológico realizado por duas obste-
tras [parteiras] com objetivo de confirmar ou não a veracidade 
do desvirginamento de Artemísia. O exame ocorre no interior 
do tribunal da Tor di Nona, em Roma, onde se dá também o 
encarceramento do acusado pelo crime e de algumas das tes-
temunhas interrogadas ao longo do processo. 

Artemísia terá de suportar ainda, a tortura ou suplício das 
Sibilas. As Sibilas – profetizas da mitologia greco-romana, es-
tão relacionadas aos oráculos da antiguidade – eram conheci-
das por serem fiéis à verdade. A tortura consiste em posicionar 
as mãos do acusado (a) ou do indivíduo do qual se quer obter 
a verdade, diante do peito na posição de oração, enrolar uma 
espécie de barbante grosso ou corda entre cada um dos dedos 
e lentamente ir apertando com um torniquete, até que se con-
siga a verdade. O torniquete poderia ser apertado até cortar ou 
quebrar os dedos do interrogado (a). 
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Durante a tortura das Sibilas aplicada nos dedos das mãos 
de Artemísia Gentileschi, a pintora ratificou seu depoimento 
com as seguintes palavras2: È vero è vero è vero è vero, plu-
ries atque pluries praedicta verba replicando et postea dixit: 
Questo è l’annello che tu mi dai et queste sono le promesse3. 
(GENTILESCHI, apud MENZIO, 2004, p. 80-81). 

Conviveu ainda com uma sentença que no seu entendi-
mento não foi condizente com o crime – Tassi foi apenas ba-
nido de Roma por algum tempo. Assim, o estupro, a tortura, 
o exame público de seu corpo, o casamento tramado pelo pai, 
a luta pelo espaço no mundo artístico da pintura e contra as 
desigualdades do que hoje entendemos como gênero, são ape-
nas alguns dos aspectos da vida de Artemísia Gentileschi que 
permanecem nos inquietando.

Os estudos de Adriano Prosperi (2010) acerca de um 
processo crime ocorrido em Bolonha, durante o ano de 1709, 
onde Lucia Cremonini é acusada de infanticídio, são norte-
adores para a pesquisa que desenvolvemos.  Para Prosperi 
(2010, p. 26), “[...] o que interessa não é a tipologia do crime, 
e sim a história do que fez, pensou e sentiu aquela pessoa 
naquele momento de sua vida. A distância temporal torna o 
acontecimento irremediável: é inútil tentar tocá-lo e modifi-
cá-lo [...]”. Entretanto, o mesmo autor afirma ainda que isto 
não impede nossa tentativa de compreender as perguntas e 
respostas das fontes, mesmo sendo as palavras do proces-
so crime parciais e a nossa condição limitada e imperfeita. 
Segundo Prosperi: “[...] o que eles escreveram nos autos é 
apenas uma parte daquilo que sabiam e pensavam [...]. Será 
necessário tentar entender também o que ficou oculto nas 
entrelinhas dos autos, o que se sabia naquela época e que 
hoje não se sabe mais”.  (PROSPERI, 2010, p. 27).

Considerando estas questões e pensando no que teria sig-
nificado para Artemísia Gentileschi os dramas que experimen-
tou e as complexas e tensas relações que estabeleceu com o 
mundo masculino, selecionamos a obra Lucrezia produzida ao 
longo do ano de 1621 para a presente reflexão e análise. A pintu-
ra faz parte do acervo do Palazzo Cattaneo-Adorno de Gênova. 

Segundo Tiziana Agnati (2001), Orazio Gentileschi traba-
lhou em Gênova entre 1621 e 1624. Os indícios apontam para 
o fato de que Artemísia também passou algum tempo junto 
ao pai, pois duas de suas obras estão em coleções genovesas, 
são elas: Lucrezia (1621) e Cleópatra (1621-1622). Não se pode 
esquecer que nesse período Gênova era uma cidade cosmo-
polita, com grande potencial para o mercado das artes. Além 
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disso, circulavam em Gênova muitos artistas provenientes de 
toda Europa e foi seguramente ali que Artemísia conheceu 
Van Dyck. De acordo com Agnati (2001, p. 29), Van Dyck “ [...] 
nel 1625 realizzò una Susanna e i vecchioni che per la postura 
e la drammatica intensità dei gesti – inusuale in Van Dick – 
richiama significativamente la Susanna di Pommersfelden4”. 
A Susanna de Pommersfelden, da qual a autora se refere, faz 
parte do acervo do castelo Weissenstein e é a primeira obra 
de grande potencial expressivo produzida por Artemísia Gen-
tileschi quando jovem, durante o ano de 1610. A intensidade 
dramática da Susanna de Van Dick, produzida em 1625, e que 
chama a atenção exatamente por ser incomum aos seus traba-
lhos, é significativamente inspirada na Susanna de Artemísia. 

Para analisarmos a obra Lucrezia (1621) é especialmente 
importante refletir, ainda que brevemente, sobre a história 
da personagem representada na tela. A história do estupro 
da romana Lucrezia e de seu heróico suicídio em defesa da 
própria honra durante a Antiguidade Clássica significou para 
o período um alto exemplo da virtude feminina.  Segundo a 
versão do autor latino Tito Lívio5 (1989), narrada em sua obra 
Ab Urbe Condita Libri [História de Roma], o drama de Lucre-
zia tem início numa noite do ano de 509 a. C., durante o cerco 
de Ardea. No interior de uma tenda, filhos e aliados de Tar-
quínio, o Soberbo, preparavam as atividades do dia seguin-
te quando começaram a discutir os suposto méritos de suas 
esposas. Collatinus Tarquínio, que reivindicou a lealdade ex-
cepcional e fidelidade de sua esposa Lucrezia, desafiou seus 
companheiros a voltarem para casa para se assegurarem de tal 
comportamento da esposa. 

Os Tarquínios retornaram a Roma e descobriram que, en-
quanto suas esposas se deleitavam em orgias e banquetes, Lu-
crezia tecia na companhia de suas servas. A beleza e a virtude 
de Lucrezia deslumbraram o ardor do filho do rei, Tarquí-
nio Sexto,  o qual uma noite entrou no quarto da matrona ro-
mana e a ameaçou. Caso não se entregasse aos seus desejos se-
xuais: ele mataria a ela e a um dos seus escravos e lançaria seus 
corpos nus na cama, um ao lado do outro, de modo a encenar 
um assassinato por adultério. Conforme Agnati, “Lucrezia si 
arrese alla volontà dell’uomo, ma il giorno successivo richia-
mò a sé il padre, il marito, i fratelli e altri testimoni, e dopo 
aver confessato la propria colpa si uccise conficcandosi un pu-
gnale nel petto6”. (AGNATI, 2001, p. 22). 

A história de Lucrezia será amplamente representada 
na produção pictórica renascentista e barroca. Diferentes 
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artistas construíram diferentes imagens de Lucrezia. Na ver-
são de Guido Reni, Lucrezia (1640-1642) se mostra indefe-
sa, acuada, fragilizada. O olhar elucida sua dor e sua culpa 
pelo adultério. A imagem de Reni também representa uma 
Lucrezia jovem, bela, com o corpo parcialmente despido. O 
coltello [punhal] apontado para o peito indica que a decisão 
sobre o suicídio pode já ter sido tomada.

 
Ao refletirmos sobre alguns suicídios da história, para as 

figuras masculinas – podemos pensar, por exemplo, em Só-
crates, Judas, Marco Antônio, Brutus, Nero – são em grande 
parte “construídos” na arte e na literatura, de modo a possuir 
justificativas ideológicas, políticas e públicas. O suicídio mas-
culino confere dignidade ao sacrifício final. Por outro lado, o 
suicídio feminino é quase sempre a mulher imortalizada, o 
suicídio é um gesto de desespero privado. Os suicídios de Lu-

Figura 1 
Il suicídio di Lucrezia  
(1640-1642), di Guido Reni.  
Fonte: Pinacoteca Capitolina, 
Roma (apud AGNATI, 2000, p. 22) 
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crezia e Cleópatra funcionaram como exemplos para a socie-
dade, elas são protagonistas de um drama moral. 

As mulheres da literatura, da mitologia e a história si-
mulam figuras femininas que têm suas imagens construí-
das como mulheres belíssimas, quase sempre nuas e que se 
suicidam. As numerosas versões que realizaram os artistas 
do Renascimento e Barroco carregam um denominador co-
mum. As imagens de mulheres que apontam para o próprio 
peito um objeto fálico, uma espada ou uma serpente pos-
suem uma inegável conotação sexual e o espectador desfruta 
de uma posição dominante. 

Entretando, o instante vivido pela personagem femini-
na é marcado por outras questões: “[...] in quanto la morte 
imminente priva la donna delle sue potenziali componenti 
castranti, e la rende inerme oggetto di piacere su cui l’astan-
te proietta le proprie fantasie sadoerotiche7”, como indica 
Agnati (2000, p. 22). A autora afirma ainda que dentre os 
artistas da pintura que reproduziram a história de Lucrezia, 

Figura 2  
La morte di Lucrezia  

(1513), di Sodoma II 
Fonte: Szépmûvészeti Múzeum, 

Budapest (apud http://www.wga.
hu/index1.html. Acesso em 15 de 

fevereiro de 2012) 
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como um exemplo menos heróico e mais erótico, se pode 
destacar Sodoma (1513), e Lucas Cranach (1533). 

Lucas Cranach produziu, a partir de 1532, trinta e cinco 
versões de Lucrezia, de acordo com Tiziana Agnati (2001, p. 
23). A maioria das obras de Cranach coloca em evidência o cor-
po completamente nu de Lucrezia contrastando com fundos 
escuros. O olhar da personagem, mais que sedutor, é cúmplice. 
O lugar do corpo que é perfurado pelo objeto fálico varia, con-
forme o contexto de criação da obra.   

Sodoma propôs uma interpretação da história de Lucrezia 
que representa a personagem cercada por dois homens – o pai 
e o marido –, empunhando o punhal contra o peito e com um 
olhar estático e sedutor. Agnati (2001) destaca da obra de So-
doma elementos como o belo rosto de Lucrezia emoldurado, 
os cabelos encaracolados caindo sobre seus ombros e os seios 
fartos e brancos no centro da imagem. A interpretação do ar-
tista coloca em evidencia o corpo feminino e sua fragilidade, 
com um apelo erótico importante. 

Figura 3: Lucretia (1533),  
di Lucas Cranach 
Fonte: Staatliche Museen, 
Berlin (apud http://www.wga.
hu/index1.html. Acesso em 15 de 
fevereiro de 2012)
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Todavia, ao analisarmos a Lucrezia de Artemísia Genti-
leschi, não encontramos na imagem uma mulher indefesa ou 
uma mulher que se torna apenas mais um objeto da contem-
plação do olhar masculino. Na obra pictórica da artista, o ca-
ráter heróico do suicídio de Lucrezia suprime o erotismo do 
corpo da personagem representada.

Na Lucrezia de Artemísia, a mulher se demonstra vigoro-
sa e rege seu próprio punhal. Ao apontar o punhal para uma 
direção que não é a de seu corpo, Lucrezia também se mostra 
hesitante e ao mesmo tempo se prepara para um gesto trági-
co. Aqui Lucrezia parece interrogar-se sobre a possibilidade 
de cometer suicídio. Além de estar diante da dicotomia entre 

Figura 4 
Lucrezia (1621),  

di Artemísia Gentileschi  
Fonte: Palazzo  Cattaneo-Ador-

no, Genova (apud CONTINI; 
PAPI, 1991, p. 161)
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vida e morte, a representação feita pela pintora coloca a perso-
nagem como protagonista do drama de sua história. Um dra-
ma “[...] non metafisico o religioso, ma fisico, privato, quale 
può essere quello di qualunque donna che abbia affrontato il 
trauma dello stupro”8. (AGNATI, 2000, p. 25).

Artemísia Gentileschi, assim como pintores predecessores 
e contemporâneos, representa a heroína romana em seu quarto 
empunhando o objeto fálico, com o qual ela está prestes a suici-
dar-se. Estas são as únicas analogias entre as diferentes imagens 
de Lucrezia com a de Artemísia. No olhar da pintora, Lucrezia 
não possui os encantos de uma Deusa ou Musa e não se coloca 
em pose sedutora diante do observador. O corpo ocupa pratica-
mente toda a tela e chama atenção pelos traços que definem os 
músculos, indicando ser ela uma mulher forte. Os olhos volta-
dos para cima, a testa franzida, o cabelo em desordem sugerem 
um momento de tensão, um drama vivido pela protagonista. 
Segundo Tiziana Agnati (2000), a Lucrezia de Artemísia Genti-
leschi, em seu dialogo desesperado entre a vida e a morte repre-
senta uma significativa inovação para o período, indica o rea-
parecimento de um imaginário heróico sobre a história narrada 
por Tito Lívio e é desprovida de conotação religiosa. 

Se a arte pictórica exaltou o caráter erótico da história 
de Lucrezia, a arte literária também o fez. A Lucrezia que se 
mostra objeto sexual masculino foi, segundo Tiziana Agnati 
(2000), uma personagem recorrente na literatura de autores 
como Matteo Bandello – autor amplamente lido nos séculos 
XVI e XVII. Em seus textos, o literato “[...] metteva in dubbio la 
castità della donna e suggeriva che avesse goduto dello stupro”. 
“[...] colocava em dúvida a castidade da mulher e sugeria que 
havia gostado do estupro”. (AGNATI, 2000, p. 23).

A partir do olhar que explorou as diferentes imagens de 
Lucrezia, produzidas entre a renascença e o barroco, salienta-
mos que a obra de Artemísia Gentileschi interpreta a história 
da matrona romana de forma significativamente inovado-
ra. Da produção pictórica de Artemísia emerge um objetivo: 
construir imagens de mulheres de imponência física e peso 
moral (evidenciado ainda mais pela centralidade sempre ocu-
pada por elas nas pinturas).

Nas pinturas de Artemísia, os fundos das imagens são 
quase inexistentes, as paisagens e ambientações naturais são 
substituídas pelo aumento da dimensão dos corpos aliado à 
sombras intensas com pequenas réstias de luz artificial, que 
segundo Genova (2003), se projetam de forma a conferir di-
namismo às figuras e acompanham o olhar do espectador no 
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seu percurso de leitura. Conforme Roberta Genova (2003,  
p. 7) “Esso contiene in sé i propri principi di comunicazione”. 
“Contêm em si mesmo os próprios princípios de comunica-
ção”. Para a mesma autora, esses elementos trazem sobre a 
superfície bidimensional as inscrições de subjetividade e in-
tersubjetividade. É uma linguagem comunicativa que contri-
bui para sustentar a hipótese de uma complexa ligação entre a 
vida e a obra de Artemísia Gentileschi. 

A perspectiva do autoretrato nas obras de Artemísia se 
torna cada vez mais evidente, especialmente quando nos uti-
lizamos de uma abordagem interdisciplinar e permeada pela 
categoria de análise gênero. Os diferentes olhares por meio 
dos quais temos nos aproximado do objeto de pesquisa, per-
mitem estabelecer novas perguntas.

Foram necessários três séculos, segundo Sandro Barba-
gallo (2011), para a história da arte reconhecer o status de ar-
tista e a importância de Artemísia Gentileschi para a pintura 
barroca. Sandro Barbagallo, – um dos organizadores da pri-
meira exposição oficial de Artemísia Gentileschi no Palazzo 
Reale, em Milão, que ocorreu entre 20 de setembro de 2011 e 
29 de janeiro de 2012 – afirma ser a pintora: “La versione fem-
minile di Caravaggio9”. Não apenas por ter uma produção que 
retratou diferentes mulheres protagonistas de suas próprias 
histórias, mas principalmente pelo atrevimento de se inserir 
num mundo criado pelos homens e para os homens. Para Bar-
bagallo (2011), “La grandezza artistica di Artemisia Gentile-
schi va ben oltre le sue vicende personali e i luoghi comuni 
che da sempre l’accompagnano10”. (BARBAGALLO, 2011, p. 1).

Embora correndo o risco de utilizar um termo anacrônico, 
seria possível falar de discursos feministas nas obras de Arte-
mísia Gentileschi? Ainda que tenha convivido com excelentes 
colegas, primeiro o pai, Orazio, depois Caravaggio, Rubens, 
Van Dick, entre outros, as obras de Artemísia constituem re-
leituras próprias e particulares. Expõem, de certa maneira, 
sua postura feminista diante da sociedade, que consequente-
mente se reflete em sua produção pictórica, tanto através dos 
temas bíblicos quanto dos clássicos. 

A partir das problemáticas que surgem no processo crime 
e do potencial das fontes já mapeadas (cartas e obras pictó-
ricas da artista), que se demonstram importantes e significa-
tivas para a construção do conhecimento histórico, podemos 
pensar sobre as possibilidades de um estudo biográfico so-
bre Artemísia Gentileschi. A este respeito, a obra de caráter 
biográfico organizada por Ottavia Niccoli (1991) e intitulada: 
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Rinascimento al femminile, contribui para refletirmos sobre 
a presença das mulheres em diferentes espaços da sociedade: 
viúvas, humanistas, prostitutas, curandeiras, bruxas, frei-
ras da Contrarreforma. Através destas figuras, de diferentes 
particularidades, a historiadora pergunta-se na introdução 
da obra, se seria possível: Um rinascimento per le donne? Se-
gundo Niccoli (1991), a obra não pretende ser uma História 
das Mulheres no Renascimento, contudo é sim uma tentativa 
de refletir sobre as distintas faces do renascimento, inclusive 
para as mulheres. A pesquisadora afirma que: “[...] le serie 
di biografie femminili non sono una novità: anzi sappiamo 
che si tratta di un genere storiografico antico, inaugurato da 
Plutarco con le sue Mulierum virtutes e poi proseguito con 
grande fortuna nel medioevo e soprattutto nel rinascimen-
to11”. (NICCOLLI, 1991, p. 8). 

Nesse sentido, é possível pensar também o período bar-
roco italiano à luz das fontes sobre a vida pública e privada 
de Artemísia Gentileschi? A pintora, que era antes uma mu-
lher, constitui um dos casos mais conhecidos de participação 
feminina da arte pictórica barroca do século XVII.  Assim, 
teriam outras mulheres almejado ou mais legitimado sua 
presença em profissões artísticas no período barroco, con-
trariando as normas dirigidas a elas pelos discursos mascu-
linos? São alguns dos nossos questionamentos que surgem 
por meio de um olhar microscópico da sociedade aqui efeti-
vado através do estudo de Artemísia Gentileschi e a rede de 
relações estabelecida por ela, incorporando principalmente 
os debates relativos ao gênero. 

Considerações finais 

O olhar da historiografia, que se utiliza do conceito de gê-
nero, lançado hoje às temáticas sobre as mulheres, tem 
demonstrado que estudos e análises podem ser realizados, 
segundo Pinsky (2009, p. 164), “[...] sem definições preesta-
belecidas com relação aos significados ligados às diferenças 
sexuais”. As especificidades de cada contexto estão presen-
tes nas fontes, sejam elas escritas ou figurativas, já que as 
representações generificadas estão em diferentes espaços e 
são construídas e contentadas por meio tanto dos discursos 
como das práticas de uma sociedade.

Ao elucidarmos a fragilidade das explicações históricas que 
dizem respeito às mulheres, acreditamos ter contribuído com 
alguns dos principais desafios dos historiadores (as) que elegem 
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os Estudos de Gênero para suas reflexões acadêmicas: conferir 
sentido às relações de poder entre o feminino e o masculino e 
evidenciar que os significados de ser homem e mulher são mu-
táveis e não podem ser atribuídos apenas a um corpo sexuado.   

Ao questionarmos as estruturas de poder uniformizadoras 
que organizam a produção do saber histórico, olhando para 
aquilo que parece normal ou natural e que constituí os sujeitos, 
as lacunas – negligenciadas pela historiografia – e os espaços 
em branco começam a ser notados. Assim como o poder, os 
espaços de resistência não são sempre explícitos, nem sempre 
ocorrem no confronto. Dessa maneira, pensamos que a trajetó-
ria no mundo da criação artística, o legado pictórico e o drama 
pessoal vivenciado por Artemísia Gentileschi durante o desen-
rolar do processo crime, trazem à tona questões importantes, 
para o campo da História, das Artes e do Direito. Experiências 
que marcaram a vida de Artemísia Gentileschi e os discursos 
que atuaram ou não sobre ela, constituem o enredo do qual sua 
produção é o resultado. Isso também significa dizer, como já 
afirmou Leonardo da Vinci (1989) no Tratado da Pintura:

[...] ciò che è nell’ universo per essenza, presenza o imma-
ginazione, esso lo ha prima nella mente, e poi nelle mani, e 
quelle sono di tanta eccellenza, che in pari tempo generarono 
una proporzionata armonia in un solo sguardo qual fanno le 
cose. (DA VINCI, 1989, p. 7).

[...] aquilo que está no universo por essência, presença ou 
imaginação, esse [o pintor] o tem antes na mente, e depois 
nas mãos, e aquelas são tão excelentes, que no tempo justo 
geraram uma proporcionada harmonia em um só olhar como 
fazem as coisas. (DA VINCI, 1989, p. 7). Tradução minha. 

Parafraseando Leonardo Da Vinci (1989), a pintura é uma 
questão mental, ou seja, ocorre antes no interior do pintor, 
depois nas mãos. O artista, além disso, é fruto de um tempo, 
de um contexto. Convém, no entanto, salientar que quanto 
mais no aproximamos do objeto de pesquisa, mais complexa 
se torna nossa investigação, pois os horizontes se tornam mais 
amplos e diferentes caminhos nos parecem possíveis.

Queremos entender o dito e o não dito, legados pelas 
formas e cores elaboradas por Artemísia Gentileschi em suas 
obras. O novo recorte da pesquisa procura privilegiar o perí-
odo em que ocorre o estupro de Artemísia (1611), o desenrolar 
do processo crime contra Agostino Tassi (1612) e as obras pro-



221Cristine Tedesco . A arte pictórica de Artemísia Gentileschi nos olhares generificados da história

VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 205-225, jan-jun 2012

duzidas pela artista nos primeiros anos que se seguiram, num 
contexto marcado, principalmente, pelas relações de poder. 
A pesquisa busca também compreender como e em que me-
dida o poder, em suas formas capilares: “[...] alcança o âmago 
dos indivíduos, toca-lhes o corpo e insere-se em suas ações e 
atitudes, seus discursos, processos de aprendizagem e rotinas 
diárias”. (BURKE, 2002, p. 63). 

Entendemos que nossas reflexões se revestem de impor-
tância crítica, pois pretendem estabelecer um diálogo inter-
disciplinar sobre os lugares ocupados ou almejados pelas mu-
lheres na produção artística pictórica do século XVII. 
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notAS 

1. “Estupro e libidinagem. Em favor da Cúria [Romana] e do Fisco [Tesouro 
Romano]”. MENZIO, Eva. (Org.). Lettere precedute da «Atti di un processo 
per stupro». Roma: Abscondita, 2004. Aos autos do processo crime publica-
dos por Eva Menzio (2004) foram anexados outras fontes, como a súplica de 
Orazio Gentileschi, depoimentos de testemunhas, interrogatórios dos réus, 
acareações, declarações e vinte e seis cartas escritas por Artemísia Gentiles-
chi onde, através das quais, a artista discute os valores a que seriam comer-
cializadas suas obras. Os questionamentos feitos pelos inquisidores estão 
publicados em língua latina e as respostas na língua italiana do século XVII. 
A tradução da fonte é desempenhada, principalmente, por Celso Bordig-
non - Mestre (1993) e Doutor (2000) em Arqueologia Cristã pelo Pontifício 
Instituto de Arqueologia Cristã (PIAC) de Roma. A tradução, ainda inédita 
em língua portuguesa, conta com o apoio do Museu dos Capuchinhos do Rio 
Grande do Sul, localizado na cidade de Caxias do Sul. 

2. Traduzimos do latim para o italiano os nomes próprios, por exemplo: 
Tutia [Túzia]; Artemitia [Artemísia]; Horatio [Orazio]. As palavras entre 
colchetes ajudam a compreender melhor o texto que, por vezes, é bastante 
truncado, pois optamos pela tradução literal. Tradução Celso Bordignon e 
Vicente Pazinatto.

3. É verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro, muitas e muitas vezes 
repetindo estas [preditas] palavras e depois disse: Este é o anel que tu me dás 
e estas são as promessas [referindo-se às sibilas]. Tradução Celso Bordignon e 
Vicente Pazinatto. (GENTILESCHI, apud MENZIO, 2004, pp. 80-81). 

4. “[...] Em 1625 criou uma Susana e os velhos que pela postura e pelos gestos 
de intensidade dramática - incomuns em Van Dyck - inspira-se significativa-
mente Susanna Pommersfelden”. Tradução minha. (AGNATI, 2001, p. 29).

5. O texto de Tito Lívio é marcado pelo cunho moralizante, e pelas concep-
ções religiosas do período antigo. 

6. “Lucrezia se rendeu à vontade do homem, mas no dia seguinte ela cha-
mou o pai, marido, irmãos e outras testemunhas, e tendo confessado sua 
culpa ela se matou cravando um punhal em seu peito”. Tradução minha. 
(AGNATI, 2001, p. 22).
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7.  “[...] enquanto a morte iminente despoja [abstém, isenta] a mulher das 
suas potenciais componentes castradores, e a torna indefeso objeto de 
prazer sobre o qual o observador [espectador] projeta suas próprias fantasias 
sado-eróticas.” Tradução minha. (AGNATI, 2000, p. 22).

8.  “[...] não metafísico ou religioso, mas físico, particular, pode ser aquele 
vivido por qualquer mulher que tenha enfrentado o drama do estupro”. 
Tradução minha. (AGNATI, 2000, p. 25). 
9. “A versão feminina de Caravaggio”.

10. “A grandeza artística de Artemísia Gentileschi vai além de sua vida priva-
da e estereótipos que sempre a acompanharam”. (BARBAGALLO, 2011, p. 1). 
Tradução minha. 

11. “As biografias femininas não são novidades: na verdade sabemos que este 
é um antigo gênero da historiografia, inaugurada por Plutarco com sua Mulie-
rum virtutes, continuando com grande sucesso na Idade Média e, especial-
mente durante o renascimento”. Tradução minha. (NICCOLLI, 1991, p. 8). 
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Relendo a pintura contemporânea  
de Senise e Lambrecht: um caso escolar

Resumo

Este texto apresenta um recorte de uma pesquisa monográfica 
e o desenvolvimento do tema em uma prática de Estágio 
Supervisionado no Ensino Médio. Nele relacionamos as 
questões centrais acerca da pintura contemporânea tendo 
como referência as obras de Daniel Senise e Karin Lambrecht 
e relatamos como esse tema foi abordado em um projeto 
de estágio no qual buscamos proporcionar a ampliação 
do conhecimento sobre arte contemporânea a partir das 
pinturas dos artistas citados, proporcionando aos alunos uma 
experiência teórico-prática com a pintura contemporânea.

MArIA rEGInA JohAnn
GIcELDA DE LUccA FLorES

Palavras-Chave: 
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apropriação, arte/educação
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Rereading the contemporary painting 
of Senise and Lambrecht: a school case

Abstract

This paper presents part of a monographic research and a 
theme development in a supervised trainee practice in High 
school. It presents the key topics about the contemporary 
painting, using as reference works of Daniel Senise and 
Karin Lambrecht. The paper also describes the approach 
used in the trainee project in which we tried to provide the 
students the oportunity to improve their knowledge about 
the contemporary art through a theorical and practical 
experience on the work of the previously mentioned artists.

MArIA rEGInA JohAnn
GIcELDA DE LUccA FLorES

Key words: 
Contemporary paint,  

appropriation, art/education
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A pintura contemporânea no contexto 
da educação escolar: experienciando 
impregnações, acasos e marcas

“Foi interessante adquirir novos conhecimentos sobre conte-
údos e obras que antes nós desconhecíamos. Foi importante 
também para conhecer novos artistas com visões diferentes 
sobre a arte”. (Aluna Kaline Damiai)

Situando a proposta desenvolvida

Inicialmente, destacamos que este texto não tem a pretensão 
de dizer “como” ensinar sobre arte, se não, de socializar uma 
proposta desenvolvida, com a clareza de suas finitudes, pois 
entendemos que a proposição não significa, necessariamen-
te, prescrição. E, fizemos isso, justamente para romper com 
o sentimento que habita o imaginário de muitos professores, 
que é o medo de dizer como fez, assumindo as potencialida-
des e contradições de suas propostas. Desse modo, não temos 
a pretensão de substituir os sujeitos em seus contextos, pois 
cada um toma para si aquilo que lhe interessa e reinventa. 

Ensinar sobre arte contemporânea com ênfase para pin-
tura contemporânea foi o desafio da proposta construída 
para a 1ª Serie do Ensino Médio do Colégio Jesus Maria José, 
de Palmeira das Missões, no interior do Rio Grande do Sul. 
A intenção inicial era a de proporcionar aos estudantes do 
ensino médio uma experiência com a arte contemporânea, 
pois na grande maioria das escolas, essa serie é a última eta-
pa escolar na qual os estudantes têm o componente curri-
cular arte. Daí, a ênfase para o contemporâneo. Tínhamos 
como principal objetivo ampliar as referências conceituais, 
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mas também, proporcionar uma experiência artística que 
desinstalasse e subvertesse padrões e concepções de arte, 
para a maioria,  acadêmicos. 

Definido o tema, “pintura contemporânea”, o desafio era 
eleger obras que dessem conta de ampliar o repertório artís-
tico dos estudantes e que, principalmente, causassem um es-
tranhamento sobre o universo da arte. E foi no trabalho de 
Daniel Senise1 e Karin Lambrecht2 que encontramos os ele-
mentos artísticos e os conceitos básicos sobre o que desejá-
vamos ensinar: diferentes e inusitados materiais e suportes, 
também, ideias como apropriação e referências ao cotidiano.

A partir disso, elaboramos o projeto para vinte horas de 
aula e buscamos organizar os materiais didáticos para a sua re-
alização. As aulas foram conduzidas através da abordagem teó-
rico-prática dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitu-
dinais de modo dialógico, proporcionando uma compreensão 
crítica dos assuntos tratados. Através das vivências teórico-
-práticas dos conteúdos e, inspirados nas obras de Karin Lam-
brecht e Daniel Senise, os alunos puderam apreciar imagens e 
documentários, discutir e experimentar diferentes materiais, 
procedimentos e meios. Foram instigados a relacionar sobre 
o que estavam estudando em relação ao que experimentavam 
plasticamente. Também foi proporcionado aos alunos viagens 
de estudo para Porto Alegre, onde visitaram a Fundação Iberê 
Camargo, o Museu Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), a Usi-
na do Gasômetro e a Casa de Cultura Mário Quintana.

Nas aulas, apresentamos o assunto de modo diverso, pro-
porcionando a apreciação das reproduções das obras dos ar-
tistas mencionados e, algumas vezes, mostrando reproduções 
de obras da tradição para que, ao compararem, pudessem ob-
servar as rupturas artísticas e estéticas3, assim como, proble-
matizamos sobre as transformações relativas às concepções 
de arte, materialidades, meios e procedimentos.

Também apreciamos os DVDs4 sobre os trabalhos rea-
lizados pelos artistas, provocando o aluno a observar a par-
ticularidade de cada proposta e o modo como apresentam 
suas pesquisas. Nesse momento, a ênfase foi para o diálogo 
em torno do assunto, por considerar fundamental que os 
alunos reflexionem sobre o que perceberam. Diante disso, 
foram desafiados a escolher uma obra como mote para rea-
lizar uma experiência semelhante a dos artistas, ou simples-
mente experimentar materiais para verificar a plasticidade 
da técnica, percebendo os elementos formais e cromáticos 
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em diferentes suportes. Desejávamos que experienciassem 
o ato criador, sem a pretensão de condicionar a uma úni-
ca ideia ou obra, mas que pudessem se surpreender, assim 
como, ser surpreendido pela matéria.

Razões da proposta

A arte contemporânea mexe com nossas referências tradicio-
nais, rompe com paradigmas, categorias e padrões estéticos. 
Relaciona objetos do cotidiano com materiais tradicionais e 
inter-relaciona linguagens, meios e procedimentos. A produ-
ção artística se expandiu e se modificou, fazendo com que, 
muitas vezes, a própria obra necessite da participação do pú-
blico para existir plenamente. Com essa afirmação, não esta-
mos desmerecendo a arte do passado e, nem afirmando que 
a contemplação por ela proposta não proporcionava intera-
ção, reflexão e o conhecimento, pois, como nos lembram as 
professoras Gisa Picosque e Miriam Celeste Martins (2007, p. 
352) “[...] a sensibilidade não está exclusivamente naquele que 
olha, escuta ou toca a obra. A própria obra é ‘pregnante’ de 
sensibilidade que exalam na forma suas forças sensíveis”.

Assim, consideramos relevante tratar de arte contempo-
rânea na educação básica, pois abordar esse tema amplia a 
compreensão sobre o lugar da arte no mundo humano e tam-
bém possibilita a compreensão que a arte é social e histórica. 
Desse modo, se a sociedade se modifica em relação à ciência, 
às tecnologias e padrões sociais, também se modifica em rela-
ção à arte e aos padrões culturais.

Apresentar aos estudantes as principais transformações 
artísticas ocorridas ao longo da história humana, possibilitan-
do que problematizem sobre os padrões estéticos, as ideias e 
os materiais, auxilia também que compreendam melhor o que 
o artista faz no contexto atual.

A arte tem um lugar significativo no contexto social e, se 
entendermos que deve ser importante na escola o que tem 
importância fora de seus muros, seria de se esperar que ela ti-
vesse um lugar de destaque na instituição escolar. No entanto, 
mesmo tendo entre seus objetivos a transmissão de “cultura e 
conhecimento”, sabemos que, apesar de avanços e conquistas 
nas últimas décadas, a arte ainda ocupa um lugar bem menos 
importante do que poderia no cotidiano escolar.

Sabemos que ensinar sobre arte vai além da realização de 
técnicas e representação de narrativas; num contexto atual, 
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exige do professor uma postura propositiva e mediadora, aten-
ta às questões da arte e também da cultura visual, contem-
plando na medida do possível, as mestiçagens decorrentes da 
arte contemporânea. Para Imanoel Aguirre (2009, p. 157) “[...] 
parece irremediável é a urgência de renovar as ideias básicas 
e os imaginários que constituem o funcionamento da maioria 
das nossas atuais propostas em educação artística [...]”, sob 
pena de não darmos sentido àquilo que realizamos. Também 
os referenciais nacionais para a área, os PCNs Arte, indicam 
que devemos ampliar as narrativas de ensinar sobre artes visu-
ais, destacando as questões sobre a arte contemporânea.

A educação em Artes Visuais requer trabalho continuamen-
te informado sobre os conteúdos e experiências relacionados 
aos materiais, as técnicas e as formas visuais de diversos mo-
mentos da história, inclusive contemporâneos. Para tanto, a 
escola deve colaborar para que os alunos passem por um con-
junto amplo de experiências de aprender e criar, articulando 
percepção, sensibilidade, conhecimento e produção artística 
pessoal e grupal. (PCN, 2000, p. 61)

Ampliar as possibilidades de aprendizagem em ambiente 
dialógico faz com que o aluno se sinta autorizado a manifestar 
sua visão sobre o que está estudando e experimentando, mas 
também, permite a problematização sobre aquilo que é dado 
como conhecimento ou verdade histórica e, muitas vezes, 
absoluto. Nesse diálogo professor e aluno confrontam ideias, 
testemunham saberes e significam aprendizagens. 

Segundo Ana Mae Barbosa, “a arte leva os indivíduos a 
estabelecer um comportamento mental que os levam a com-
parar coisas, a passar do estado das ideias para o estado da 
comunicação, a formular conceitos e a descobrir como se co-
municam esses conceitos. Todo esse processo faz com que o 
aluno seja capaz de ler e analisar o mundo em que vive, e dar 
respostas mais inventivas”5.

Como um dos propósitos era causar estranhamento, 
principalmente em relação a materiais e procedimentos, en-
contramos nas obras dos artistas Daniel Senise e Karin Lam-
brecht um universo amplo de possibilidades, compostas de 
pinturas nada convencionais para o universo da arte, princi-
palmente em relação à arte da tradição6. As rupturas da arte 
contemporânea em relação à arte moderna têm suas origens 
em Marcel Duchamp7, na medida em que apresenta um ob-
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jeto do cotidiano como obra de arte e, faz dessa atitude, uma 
reflexão sobre quem diz o que é arte e quais os critérios que 
a valoram. Essa proposição tomou corpo e, nos meados dos 
anos sessenta, a arte amplia seus caminhos e passa também 
a incorporar com mais ênfase objetos do cotidiano, assim 
como, as tecnologias, por exemplo. De acordo com Cattani 
(2007, p. 25), “no momento contemporâneo constata-se que 
a arte é campo de experimentação no qual todos os cruza-
mentos entre passado e presente, manualidade e tecnologia, 
materiais, suportes e formas diversos se tornam possíveis”. 
Assim, na arte contemporânea existem diferentes estratégias 
criativas, como indica Cattani (2007, p. 29), que geram “pro-
blematizações internas ao conceito de mestiçagem nas pro-
duções artísticas atuais e em exemplos da modernidade, que 
constituem as poiéticas dos artistas ou as poéticas da obras 
que lhes dão consistência”.  Essa amplitude gera uma infini-
dade de termos e categorias para a arte contemporânea, ques-
tões pertinentes ao ensino de artes visuais.

Daniel Senise e as impregnações como pintura

Conhecido como um dos artistas pertencentes ao grupo Gera-
ção 80 Daniel Senise é sem dúvida um dos nomes marcantes 
do cenário artístico atual. Sua poética é fruto de uma arte feita 
com coerência e intensidade. Podemos dizer que Senise rein-
ventou as formas de pintar, retirando do chão, aparentemente 
vazio, os ‘pigmentos’ e suas formas. A pintura  emerge deste es-
paço impregnado em que ele recorta e rearranja em impressões, 
decompondo e recompondo os feixes impressos na matéria-
-prima. Seu trabalho sugere que pensemos em conceitos como: 
impregnação, apropriação e hibridismo.

Tendo como horizonte a obra e o atelier de Senise, o de-
safio para os alunos era de proporcionar experiências seme-
lhantes e, a partir disso, passamos a olhar para o espaço es-
colar buscando “encontrar” este lugar onde o tempo tivesse 
deixado suas marcas. Encontramos o galpãozinho da escola, 
um lugar onde se guardam os objetos inúteis. Ali, percebemos 
um ambiente semelhante aos lugares em que Senise buscava 
elementos para apreender os vestígios, pois havia azulejos e 
cadeiras velhas, objetos de ferro já enferrujados, arames, fer-
ramentas estragadas e muita poeira.

Foi neste lugar que os estudantes realizaram as primei-
ras experiências plásticas desta proposta. Receberam reta-
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lhos de cretone, cola diluída em água e tinta para tecido de 
seda. Com este material realizaram impregnações e também 
frottage8, colocando o tecido umedecido sobre os objetos, 
conforme ilustram as imagens.

Na medida em que vivenciavam uma pintura semelhan-
te à de Senise, os estudantes passaram a olhar o trabalho do 
artista de modo diferente, entendendo melhor o conceito de 
pintura contemporânea e visualizando como ela foi reinven-
tada ao longo da história. Relacionaram o que fizeram como a 
pesquisa do artista, percebendo a força expressiva e capacida-
de de Senise em reinventar e, por vezes, romper com técnicas 
e materiais artísticos convencionais.

Essa relação entre a apreciação de imagens e a experiên-
cia artística do aluno forneceu elementos para a professora en-
tender melhor o lugar da análise da obra na aula e, como isso, 
ajudou os alunos a perceberem que o artista é um pesquisador, 
e que também relaciona sua produção com a tradição. Compre-
enderam que Senise conhece sobre arte e busca no passado ele-
mentos para fomentar seu trabalho, como ilustra Ivo Mesquita 
(1994), quando afirma que as pinturas de Senise estabeleceram 

Figura 1 
Imagens de alguns  

alunos pesquisando 
 impressões com impregnação



235Maria regina Johann e Gicelda De Lucca Flores . relendo a pintura contemporânea de Senise (...)

VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 227-261, jan-jun 2012

uma relação direta com a história da arte, com o universo das 
imagens e os seus modos de construção e percepção.

Testemunhas do compromisso do artista com a pintura como 
linguagem, o conjunto delas demonstra uma articulada or-
questração de significantes – o próprio meio expressivo, a su-
perfície plana, apropriação, representação, percepção, cultura 
de massas e o seu imaginário pessoal – em trabalhos que, lon-
ge de ser pura expressão pictórica, inauguram o retorno à pin-
tura como diferença conceitual e positiva da modernidade que 
orientou as gerações precedentes. (MESQUITA, 1994, p. 13)

Figura 2 
Sem título 2002  
acrílica sobre algodão sobre 
madeira – 200 x 300 cm 
Coleção Galeria Britto Cimino, 
São Paulo

Figura 3 
Galician Center for Contempora-
ry Art, Acrílica em colagem sobre 
madeira,  
200 x 300 cm, 2000 
Retirado do site danielsenise.com 
em 30/01/11



236 VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 227-261, jan-jun 2012

Na obra de Daniel Senise evidencia-se o esforço em reco-
nhecer a tradição da pintura e, ao mesmo tempo, o desafio de 
ampliar essa tradição. Ao reler certas obras, ele empenha-se 
em dar-lhes um aspecto contemporâneo.

Ao estudar sobre pintura contemporânea e, em especial, 
as pinturas de Senise e Lambrecht, os alunos ampliaram seu 
entendimento sobre arte, sobre o lugar do artista e algumas 
possibilidades de criação. Observemos o que o aluno Vini-
cius comentou a respeito das obras que estudou, uma vez 
que elas eram feitas com materiais pouco convencionais para 
o seu entendimento de arte e pintura: “O que eu achei in-
teressante foi a mente dos artistas, por eles fazerem coisas 
que ninguém imagina, e ainda pôr-las em prática e ficar um 
trabalho bem feito. No geral, o que mais me surpreendeu foi 
a inovação”. Para Vinicius, o horizonte estético se ampliou, 
porque, ao vivenciar algo parecido com o que os artistas fi-

  
Figura 4 

Ilustração de pinturas/
impregnações com tecidos 

umedecidos com cola sobre 
superfícies empoeiradas
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zeram, passa a compreender que os mesmos têm propósitos, 
que estão em busca de “respostas” para suas “perguntas” e, 
que a responderem, inauguram o ser. 

Ao compararem as obras dos artistas com suas produções, 
os alunos verificaram elementos comuns: acasos, surpresas, 
frustrações, ludicidade, tempo. 

A partir destas comparações, foi possível discutir com a 
turma o modo como Senise e Lambrecht provocam rupturas 
significativas na arte, pois ao capturar marcas, manchas e for-
mas, reinventam a pintura. Aqui, a ênfase foi para a ideia de 
pintura que o artista apresenta e sua capacidade de ampliar 
os meios e os procedimentos de pintar. Tanto Senise, quan-
to Lambrecht trabalham com a apropriação e isso, de certo 
modo, autorizou os alunos a buscar diferentes modos de im-
pregnar cores, formas e texturas. 

Mesquita (1994) observa que Senise foi se dando con-
ta do esgotamento ou das limitações das estratégias “neo” e 
como que para encerrar o que se pode chamar de seu perío-
do de formação “lança-se, em seguida, num embate direto 
com a tela e com a criação de imagens, que, embora às vezes 
preexistentes e referenciais, são indissociáveis dos proces-
sos de fatura investidos em sua formação”. Ele destaca ainda 
que, “[...] as cores passam a ser mais intensas e variadas e as 
formas sobre as telas, mais pictóricas do que gráficas, reco-
locando-se a questão figura e fundo, ausente na produção 
anterior [...]” (MESQUITA, 1994, p. 13).

Conhecer e problematizar sobre o trabalho dos artistas 
relacionando às experiências vivenciadas na escola contri-
buiu para que os estudantes pensassem sobre o fazer artístico 
como uma ação intelectual e não somente prática. Por isso, 
ao pesquisarem impregnações em superfícies empoeiradas, 
os alunos exploraram outros materiais, como a impregnação 
da ferrugem sobre o tecido, por exemplo, observando a ação 
do tempo como elemento constitutivo da pintura. Umede-
ceram o tecido com álcool, espalharam sal grosso e coloca-
ram o objeto de ferro e arame sobre este tecido e tiveram que 
esperar alguns dias para verificar o que aconteceria. Nesse 
caso, questões como tempo, imprevisibilidade, acidente e 
ação (também da ferrugem sobre o tecido) foram discutidas 
como elementos plásticos e estéticos.

Os procedimentos de impregnação e frotagge não são 
novos nas aulas de arte, mas nessa proposta assumiram ou-
tra conotação. Essas técnicas foram tratadas como pintura 
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e, assim, foi possibilitado aos estudantes que continuassem 
trabalhando nelas, interferindo ou agregando outros mate-
riais. A professora se empenhou em relacionar a prática dos 
estudantes com a pesquisa dos artistas, desse modo, contex-
tualizou o fazer artístico e possibilitou que ampliassem o sig-
nificado do que estavam fazendo. Tomamos como referência 
o próprio conceito de pintura de Senise e, ao capturar formas 
e texturas das superfícies de objetos do cotidiano, os estu-
dantes ampliaram sua visão sobre pintura. Desse modo, foi 
possível relacionar essa experiência com a vivenciada pelo 
artista, pois Senise conta como chegou neste processo.

[...] Ah, isso foi um acidente. Eu tinha sido convidado a par-
ticipar de uma exposição coletiva em Paris, uma exposição 
brasileira no Museu de Arte Moderna de Paris. Paralelamen-
te, havia uma exposição em um outro espaço, dessas que 
não têm verba. Você ganhava a passagem e levava o trabalho 
debaixo do braço. Eu pensei em fazer telas muito grandes e 
comprei um rolo de tecido. Preparei as telas no chão, que era 
o chão impregnado do meu ateliê, e na hora em que tirei a 
tela, o lado que estava contra o chão parecia uma tela minha, 
até porque, era o material que eu retirava das minhas pintu-
ras que estava naquele chão9.

Figura 5 
Ilustração de pinturas/

impregnações com  
tecido umedecido

em álcool e sal sobre  
objetos enferrujados
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Ao observar o acaso na sua tela e assumir isso como pin-
tura, Senise passa a trabalhar nessa perspectiva e investigar 
também novos suportes e maneira de compor e criar formas. 
Com a mudança das telas de lona para cretone, tecido mais 
permeável, e com a adoção de procedimentos técnicos como 
o frottage e marouflage10, a pintura de Senise ganha espe-
cificidade e adensamento. Desse modo, Mesquita (1994, p. 
14), destaca que “tais procedimentos resultam em uma pin-
tura desenvolvida em muitas etapas, dando ao artista uma 
elasticidade espacial, o que lhe permite fazer coexistir simul-
taneamente, na mesma superfície, áreas de opacidade e de 
vertiginosa profundidade”.

As obras de Senise passam essa ideia de que tudo pode ser 
registrado, nem que apenas um traço permaneça, pois esse já 
poderá relatar parte da história, que algumas vezes fica gra-
vado somente na memória do artista. O procedimento que 
desenvolveu para mostrar esses vestígios é assim descrito por 
Arthur Omar (2002, p. 22-24):

Exerce-se pressão sobre essa tela para que a mesma adqui-
ra intimidade absoluta com o chão que será o seu destino. 
Quando retirada, a tela traz consigo a poeira invisível do 
chão, as marcas, sulcos, restos, imperfeições, desgastes, der-
rapagens, frutos do uso, do percurso, do tráfego humano, e 
todos os seus acasos, que largaram ali micro-índices mate-
riais de um tempo que já é pura memória. [...] Pintura abs-
trata, sem intervenção de mão humana. Pintura ‘aplicada’, no 
sentido literal do termo.

Os recortes formam quase uma fotografia decalcada 
desse ambiente em que o fundo e os recortes praticamente 
se fundem, eles podem ser as paredes de um museu ou do 
próprio quarto do artista, ou seja, ele vai “buscar” a pintura, 
percebendo onde ela pode estar.

Karim Lambrecht e a pintura como  
registro e memória

Muitas das questões já referidas a Senise também valem para 
Karin Lambrecht. Com ela a pintura ganha novos contornos, 
pois pintar pode ser muito mais do que preencher um supor-
te com tintas e figurações. Pintar, para Lambrecht é, também, 
acontecimento. Ao contemplar o conjunto de sua obra, é pos-

Figura 6
Daniel Senise trabalhando em 
uma de suas pinturas11
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sível relacionar a pintura com um modo particular de fazê-la. 
O espaço, o dia, os materiais, as pessoas e o acontecimento da 
pintura. Sobre isso Agnaldo Farias (2002, p. 14) comenta:

O projeto artístico de Karin Lambrecht avança ignorando a 
arte. As cores de suas telas não são extraídas de tubos de tin-
tas industrializados, mas de pigmentos naturais, dos grãos da 
terra ao sangue derramado do abate dos animais. Muitas ve-
zes são realizadas ao ar livre, com a artista tomando uma vas-
soura como pincel, para, depois, deixá-las ao relento, sujei-
tas a ação do sol, do vento e da chuva, que lhes vai alterando 
ainda mais a aparência, como se fossem co-autores da obra, 
que não compartilham com a artista o rumo que está sendo 
dado. Como o tecido e a estrutura de madeira, as cores que 
vão sobre as telas pertencem ao mundo, não são elementos 
idealizados; dele trazem o peso, a textura, o cheiro.

Farias (2002), destaca inclusive que a artista se acostumou 
com o silêncio, enquanto sua geração, a Geração 80, trouxe 
para si as luzes, ela rumou solitária em seu ateliê em Porto Ale-
gre. Lá foi fabricando seus meios de expressão, usando supor-
tes diferenciados, fugindo dos cânones da pintura, trazendo 
para a sua pintura outros elementos, como tecidos rasgados e 
queimados, sucatas industriais, sobras de utensílios, chapas e 
ripas de madeira, entre outros. A própria artista comenta sobre 
seu trabalho, confirmando a tese do crítico: “Trago para dentro 
da pintura o próprio rio – a água e a terra – o barro [...]; vou ten-
tar uma unidade entre a gestualidade, o material e uma forma 
central que pode se expandir até as bordas da área12”.

Os alunos estudaram a série Registros de Sangue, em que 
a artista realiza a pintura  com sangue e as vísceras de car-
neiro. Refletiram sobre o sacrifício/abate do mesmo, e pro-
blematizaram sobre a experiência em determinado contexto, 
como ocorre nessa Série. Nesse momento, foi fundamental o 
conhecimento da professora sobre a pesquisa da artista, pois, 
desse modo, pôde apresentar aos alunos a visão de Lambrecht 
sobre o abate do animal, assim como, o drama diante dessa 
prática. Com isso, os alunos desconstruíram a ideia de que a 
artista estava compactuando com a violência ou praticando 
rituais do mal, como muitos, a princípio, pensaram.

Os trabalhos que realizei até hoje recolhendo o sangue do 
abate de carneiros (ou ovelhas), especificamente em lugares 



241Maria regina Johann e Gicelda De Lucca Flores . relendo a pintura contemporânea de Senise (...)

VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 227-261, jan-jun 2012

escolhidos a priori e sempre muito isolados, geralmente luga-
res muito simples onde, às vezes nem havia luz elétrica, nunca 
foram fáceis, porque exigem que haja confiança dos peões em 
mim. Quando eles realizam o abate, precisam estar à vontade 
e aceitar a minha presença. Eu nunca interferi no método do 
oficio deles. O meu trabalho tem que estar nos ‘conformes 
éticos’ aos olhos do abatedor para que eu possa estar presente 
junto a eles. É um momento horrível. Sei de antemão o que 
será visto, a morte de um carneiro, os sofrimentos do animal 
sendo abatido de um só golpe de faca. Creio que o trabalho 
que apresento contém a memória destes fatos, porém é uma 
memória invisível ao olhar, mas esta lá. [...] Eu considero a 
mancha de sangue como uma sombra da matéria, algo como 
uma tensão contínua da existência orgânica gerando cons-
tantemente um conflito entre corpo e espírito. [...]13

Nas pinturas realizadas com sangue a artista foi mais a 
maestra do que a executora. Respeitando o significado daque-
le ato para quem o realizaria, Karin Lambrecht se limitou a 
disponibilizar os tecidos no entorno do animal abatido, assim 
como a sugerir que cada um dos participantes daquele ritual, 
pintassem com as vísceras do animal. Aqui, temos mais um 

Figura 7
Imagem extraída do catálogo de 
exposições “Karin Lambrecht” – 
MARGS, 2002
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elemento significativo para refletirmos que é a ideia da pin-
tura “feita a muitas mãos”, ou seja, a pintura como um acon-
tecimento coletivo em que a própria autoria é compartilhada.

Já mencionamos que, na série de Registros de Sangue, 
Lambrecht apresenta novas formas de fazer pintura e, sobre 
elas, Farias (2002) comenta que o trabalho foi realizado a vá-
rias mãos, é compartilhado, e começou com o contato dela 
com os homens que se ocupam do abate de ovelhas numa re-
gião próxima a Bagé, interior do estado do Rio Grande do Sul. 
Esses homens não são sacerdotes nem açougueiros, mas tra-
balhadores que desempenham tarefas do cotidiano da estân-
cia. O abate dos animais acontece com uma série de cuidados 
que aproxima de um ritual. A artista teve que provar a serie-
dade de seu trabalho e, como um acontecimento ela assistiu, 
junto com seus convidados, o animal ser suspenso e sangrado 
até o fim, a maneira do rito judaico.

Lambrecht utiliza materiais diferenciados em suas obras, 
desde os pigmentos até os suportes que são utilizados. Os 
pigmentos são extraídos da natureza, da terra, da chuva, do 
sol, do sangue e das pegadas de animais. São materiais que 
também se transformam, sofrem alterações pela sua própria 
natureza e, com isso, vão alterando o seu trabalho, como se 
estivessem ajudando-a. Muitas vezes, os suportes da pintura 
estabelecem relações com o passado, com a história familiar e 
com a espiritualidade. Como é o caso das roupas, das toalhas e 
dos objetos particulares que a artista, por vezes, utiliza14.

Quando os alunos conheceram as pinturas de Lambre-
cht, o estranhamento em relação à arte aumentou, pois a ma-
terialidade do sangue foi um elemento perturbador. Vejamos 
o modo como o aluno Victor explicitou sua compreensão das 
pinturas estudadas e, observemos que, mesmo impactado, 
ele reconhece a força expressiva da obra: “Eu achei o aspecto 
denso e questionador que exigem uma interpretação mais 
profunda”. O aspecto marcante foi à percepção de que as 
pinturas, mesmo realizadas com materiais como sangue ou, 
cola e poeira, eram consistentes e convincentes. Para ele, as 
obras de Lambrecht e Senise provocaram um pensamento 
perturbador. O que Victor percebeu é que a arte tem conte-
údo, ou seja, é filosófica, pois coloca questões para pensar, 
além dos aspectos plásticos para fruir. As obras estudadas e 
a experiência artística vivenciada desvelaram, entre outras 
coisas, a “densidade” da obra e o caráter filosófico da arte.

Se, para Senise, o pigmento pode estar nos resíduos do 
chão, para Lambrecht, pode estar nas vísceras de um carnei-
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ro. Mostrar isso aos alunos foi um desafio para a professora, 
pois algumas das pinturas da artista não são agradáveis de ver 
(especialmente para um público de adolescentes), por outro 
lado, elas tocam justamente por esta plasticidade que eviden-
cia o sangue, por exemplo.

Para Cattani15 “as obras de Karin pegam pela emoção, 
mas possuem uma enorme carga de reflexão por trás [...]. 
Estética não é forçosamente o belo, mas aquilo que provoca 
uma reação e, este trabalho nos confronta com questões es-
senciais do ser humano, que são a vida e a morte”. Isso foi um 
dos enfoques dados pela professora no momento de analisar 
as pinturas da série com sangue.

Ao apresentar o modo como a artista encara a sua pro-
dução, a professora explicou alguns elementos importan-
tes que desconstruíram um viés de violência e insensibili-
dade por parte da artista. Lambrecht sempre se preocupou 
em não atrapalhar e não interferir no trabalho dos peões 
durante o abate, pois ela está lá nesse momento para re-
gistrar a morte do animal, não de forma explícita, mas de 
forma memorial, num ‘confronto’ entre corpo e espírito. 

[...] trata-se de jogos especulares, nos quais nos vemos no 
corpo figurado ou sugerido; corpos que se transformam, que 
se desdobram em nossos corpos. Trata-se ainda de ambigui-
dades de sentidos, no vai e vem entre o Eu e o outro, que es-
tabelecem múltiplas e variáveis relações. Quando o corpo do 
animal entra em cena, substituindo o humano, levantam-se 
questionamentos sobre o sujeito: até que ponto nos asseme-
lhamos a esses corpos, que queremos acreditar irracionais, 
até que ponto nos diferenciamos? Outras são as questões pro-

  
Figura 8
Imagem extraída do catálogo de 
exposições “Karin Lambrecht” – 
MARGS, 2002
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vocadas pelo corpo materializado pelo sangue e pelas vestes, 
ou pelo sangue nas vestes em obras de arte: corpo conteúdo/
continente, presente/ausente, vivo/morto. Faz-se presente 
uma tensão permanente: entre vida e morte, entre animal e 
humano. Essa tensão não é, no entanto, negação da possibili-
dade da convivência. (CATTANI, in Araújo, 2008, p. 30)

Para Cattani (2002, p. 22), “a artista jamais se interessou 
pela representação, mas segundo suas palavras, ‘mais pela ma-
téria da pintura’, a matéria, isto é, o suporte, os materiais (in-
clusive os diversos materiais agregados às pinturas ao sabor de 
seus impulsos)”. Conforme a autora,  Lambrecht não interferiu 
durante o “derramamento” do sangue do animal, , apenas foi 
organizando os tecidos sob o pescoço do animal para o sangue 
jorrasse sobre os mesmos. Aqui, fica evidente uma das caracte-
rísticas da arte contemporânea, que é a relação entre a ideia e a 
execução da obra. Nem sempre o trabalho, ou seja, a feitura da 
obra será realizada integralmente pelas mãos do artista. Muitas 
vezes, ele será o ‘mago inspirador’, o sujeito da ideia, da autoria.

Para Miguel Chaia (2002, p. 37), Karin realiza uma obra 
que tem como referência a vida e a arte, pois ela:

[...] não quer representar a natureza, mas sim estabelecer 
um constante diálogo com ela, através da observação da sua 
lógica e requisição da sua materialidade. Recolhe temas que 
nascem do meio natural e do ambiente transformado pelo 
homem; utiliza como recursos de visualidade vestígios deixa-
dos pela vegetação, animais e minerais. Aquilo que a natureza 

Figura 9
Imagens extraídas do  

livro “Eu e Você” (2001)
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descarta Karin recolhe, seleciona e utiliza para transmutar a 
natureza em signos plásticos, em recursos de linguagem, para 
criar uma nova realidade na esfera da arte.

Desse modo, é evidente que a artista busca ampliar a re-
lação entre a materialidade e a natureza, se apropriando de 
imagens, formas, cores e, inclusive, rastros de animais.

Chaia (2002) observa ainda, que Lambrecht produz uma 
obra viva, que procura estimular a percepção e o sentimen-
to, procurando não deixar que se esqueçam da natureza e dos 
seres vivos. Através da arte, ela faz ligações entre o indivíduo 
e sua relação com o outro. “Cada obra de Karin propicia um 
momento particular de reflexão, que trás a consciência de que 
o Eu e o Nós podem se encontrar na arte” (CHAIA, 2002, p. 
37). Nesse momento, o expectador pode se igualar ao animal, 
ou a árvore, ou a terra. Por mais que Lambrecht concentre 
seus pensamentos na arte, ela não possui uma visão antropo-
cêntrica, “faz de sua vida uma experiência estética e, de sua 
obra uma proposição ética” (CHAIA, 2002, p. 37). A artista é 
daqueles exemplos de quem dá significado a ideia da “estética 
da existência”, remetendo a relação do eu com o mundo, assim 
como, uma obra de arte.

Karin Lambrecht e Daniel Senise nos convocam a olhar 
para o entorno e ver aquilo que muitas vezes está velado, pois 
levados pela lógica do cotidiano vamos transformando valores, 
modificando comportamentos e nos afastando cada vez mais da 
natureza, assim como, esquecendo da nossa historicidade. No 
bojo da pós-modernidade, os artistas nos lembram das coisas 
vitais para a condição humana, como por exemplo, o pertenci-
mento, a história e a inter-relação entre o humano e a natureza.

Provocados pela ideia de que podemos inventar ma-
neiras de pintar, os estudantes foram estimulados a pensar 
diferentes pigmentos, e instigados a experimentarem uma 
pintura semelhante a que Lambrecht realizou. Assim, usa-
ram terra, café, beterraba, anil e também sangue de galinha. 
Após o preparo dos ‘pigmentos’, pintaram os pedaços de cre-
tone para, depois, realizarem a composição a partir dos pe-
daços de tecidos que receberam.

Nessa experiência, os alunos demonstraram curiosidade 
em pintar com materiais não convencionais, expressando re-
lutância somente em relação ao pigmento sangue. Sobre isso, 
a professora observa que as dificuldades foram mais comple-
xas, pois eles sentiam “nojo” só em pensar que iriam trabalhar 
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com sangue16. Somente um grupo se disponibilizou em traba-
lhar com o material, os demais optaram por outros pigmentos.

Na medida em que os alunos foram refletindo sobre as pes-
quisas dos artistas e relacionando com seus trabalhos, foram 
compreendendo que as coisas não estão dadas, mas que é uma 
questão de construção. O que torna uma ideia válida é o modo 
como a potencializamos. Em nosso entendimento, refazer (na 
medida do possível) uma experiência semelhante a do artis-
ta potencializa o debate sobre o fazer artístico como algo que 
tem um propósito e, que não é tão simples como, muitas vezes, 
parece. Ela fornece ao professor e seus alunos elementos para 
reflexão sobre a arte do artista e a arte escolar17. Com isso pode-
mos tematizar qual é a diferença entre a especificidade da arte 
e a especificidade do ensino da arte. Acreditamos que, com esse 
debate, o aluno aceita melhor as finitudes de suas realizações 
artísticas e, compreenda que, o que está em questão, não é o 
padrão da execução de uma técnica, mas sim, a ideia, a expe-
riência, a aprendizagem e o sentido que assume para cada um.

Pensamos que cabe ao professor proporcionar experiên-
cias com diferentes meios e modos de expressão artística, 
contemplando aspectos da arte da tradição até o contem-
porâneo. Seria muito salutar, se os alunos construíssem, ao 
longo da sua vida escolar, um conhecimento das principais 
transformações ocorridas ao longo da história da arte, mas 

  
Figura 10 

Trabalhos dos alunos  
com tingimento de  

anilina, café e beterraba
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também pudessem vivenciar de forma mais alargada expe-
riências com a arte contemporânea. O depoimento da aluna 
Bárbara, por exemplo, nos faz acreditar nisso: “achei muito 
interessante por conhecer novos tipos de pintura, que não 
sabia que existiam, por aprender novas culturas e me sentir 
mais preparada”. Observamos que conhecer sobre arte indi-
cou caminhos e possibilidades para Bárbara, porque apre-
ciando diferentes obras e experimentando procedimentos 
semelhantes, ela alargou sua bagagem técnica e conceitual. 
A aula de arte possibilitou para a aluna aquilo que talvez 
fora dos espaços escolares, ela não conhecesse. Seu depoi-
mento ilustra uma das funções da escola que é proporcionar 
o contato com a diversidade de manifestações artísticas e 
culturais e ampliar as possibilidades de escolhas, na medida 
em que o aluno expande seu repertório e constrói critérios 
para analisar e, também criar.

Compreendemos que a arte deve ser vista como campo 
de conhecimento, produto da cultura e parte da história 
com códigos e gramática própria. Se entendermos que a arte 
é uma linguagem, então o aluno tem o direito de conhecê-
-la e, por ela saber se expressar. Como linguagem universal, 
contribui na formação do sujeito para o desenvolvimento 
de seu autoconhecimento, do conhecimento do outro e das 
culturas de diferentes tempos e espaços. Para Ana Mae [...] 
“O fazer é muito importante para despertar a capacidade 
perceptiva para as nuances da construção artística” [...]18 
e, como fica evidente no depoimento da aluna Vitória que 
achou “ interessante e ao mesmo tempo diferente o modo 
como eles se expressam através de suas obras”. Abre-se uma 
compreensão das possibilidades de produção artística, a 
experiência com a arte contemporânea ajudou no entendi-
mento que na arte, a regra é “não ter regra”.

O arte/educador David Thistlewood (2005, p. 114) argu-
menta sobre o sentido da experiência com a arte contemporâ-
nea e sugere aspectos sobre como pode ser ensinada nas esco-
las, questões pertinentes ao foco deste trabalho:

Acho pertinente sugerir que os estudantes têm direito ao aces-
so à arte ‘contemporânea’ através de suas práticas. O perigo 
está, neste caso, na simples imitação. [...] Mas a simples imi-
tação das técnicas – mais exatamente a carência de técnica e 
a subsequente perda da ‘naturalidade’ (artiessness) – de algu-
mas das expressões contemporâneas é considerada improdu-



248 VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 227-261, jan-jun 2012

tiva pelo critério educativo normal. Deste modo, o que estou 
sugerindo é um meio de ensinar arte ‘contemporânea’ produ-
tivamente, baseando-se nos conceitos de construção (de uma 
experiência prática de arte ‘contemporânea’, de des-constru-
ção do anterior (para acomodar critérios pessoais) e da cons-
tante re-construção dos conceitos estéticos resultantes.

É possível observar nos argumentos do autor a relevância 
de o professor assumir que sobre arte se ensina e, nesse caso, 
a arte contemporânea requer, por parte dele, um conheci-
mento conceitual e, também, metodológico. A pergunta que 
fica, a partir das afirmações de Thistlewood, vai em direção 
do modo como propomos a aprendizagem aos nossos alu-
nos, ou seja, se conseguimos proporcionar uma experiência 
teórico-prática capaz de significar e gerar a compreensão da-
quilo que estão fazendo. Para o aluno Vitor, essa experiência 
contribui para que percebesse que o artista inventa procedi-
mentos e experimenta materiais surpreendentes, ou, pouco 
convencionais para a arte: “Gostei que os autores faziam coi-
sas inimagináveis pelas pessoas, coisas que ninguém pensa-
ria”. Talvez o que fica para Vitor seja a compreensão de que o 
limite da criação está na ideia do artista. Além das tintas... O 
sangue, a terra, a poeira... A memória.

Neste sentido, Thistlewood (2005, p. 125) argumenta que:

[...] arte ‘contemporânea’ – e até sua extrema variante, a 
‘vanguarda’ - pode ser ensinada. Nós podemos fazer cate-
góricas distinções entre ‘moderno’ e “contemporâneo”. O 
“moderno” pode ser ensinado por meios teóricos, mas nós 
também podemos recordar alguns de seus aspectos na ‘con-
temporaneidade’ para a assimilação prática. Conceitos ‘con-
temporâneos’, e outros conceitos que são re-citados para a 
‘contemporaneidade’ podem ser absorvidos através da des-
-construção – uma importante tarefa face as grandes com-
plexidades de informação no domínio público.

Quando o professor conhece sobre o assunto que se pro-
põe ensinar e, consegue construir situações didáticas efica-
zes para atingir seus objetivos, temos como resultado um 
ensino mais coerente com os propósitos escolares. O desa-
fio proposto neste estágio possibilitou a aluna Isadora viver 
uma experiência singular, aquilo que Jorge Larrosa19 chama 
de “experiência que nos atravessa”. Disse ela:
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Realizar uma pintura com sangue na aula de educação artística 
foi uma experiência realmente muito diferente, que eu nem se-
quer imaginava que teríamos a oportunidade de realizá-la. Eu 
achei muito legal poder fazer isso. Para mim, foi fácil, pois não 
tenho ‘problemas’ com sangue como muitas pessoas têm, não te-
nho nojo, então foi normal, como trabalhar com uma tinta qual-
quer, a única coisa que me incomodou foi o odor que ficou depois 
de pintar, e o sangue com qual realizei o trabalho era de galinha, 
e ele estava um pouco coagulado, então tive que misturá-lo com 
água e mexer para depois poder pintar. (ISADORA, 2011)

Para Isadora, a experiência foi além da plasticidade da 
pintura, mexeu com vários sentidos possibilitando vivenciar 
uma pintura que, além de “ser muito legal”, nem sequer ima-
ginava. Para ela, a arte desinstalou a ordem, pois foi uma ex-
periência fora do convencional. Seu depoimento nos estimu-
la a ousar em nossas proposições, pois nos surpreendemos e, 
também, os surpreendemos. 

A experiência com diferentes materialidades e concep-
ções artísticas pode empoderar o aluno a criar diferentes 
respostas plásticas para sua produção escolar. Abaixo, ima-
gens de pinturas a partir da experimentação com diferentes 
tintas e pigmentos, tendo como conceito central a ideia de 
impregnação. Nesse caso, decalcaram tecidos com cola sobre 
superfícies empoeiradas, enferrujadas e também produziram 
a partir da relação entre tinta, álcool e sal.

Figura 11 
Trabalhos dos alunos com 
álcool, ferrugem, sal e tinta.
Tecidos umedecidos e dispostos 
sobre ferramentas como enxada, 
arames, folhas de zinco para 
impregnação da ferrugem. Cola 
para superfícies empoeiradas.
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A partir desse trabalho, constatamos o que a professora 
Ana Mae afirma quando se refere à arte e seu ensino. Para ela, 
“[...] Por meio da Arte é possível desenvolver a percepção e a 
imaginação, apreender a realidade do meio ambiente, desen-
volver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar a 
realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a 
mudar a realidade que foi analisada” (BARBOSA, 2003, p. 18).

A experiência artística além da escola

Mencionamos que também era objetivo dessa proposta pos-
sibilitar aos alunos uma experiência cultural diferenciada; 
entendíamos que o contato com exposições em diferentes 
espaços daria conta de mostrar o lugar da arte no contexto 
social. Com isso, pretendíamos que eles relacionassem a arte, 
o artista, os espaços de cultura com o lugar da arte enquanto 
componente curricular e, principalmente, estar na presença 
da obra, que entendemos ser uma experiência insubstituível. 
Assim, os alunos realizaram uma viagem de estudos a algumas 
instituições artísticas de Porto Alegre. 

No Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS), apre-
ciamos a exposição “Guignard”; na Casa de Cultura Mário 
Quintana, a Exposição Coletiva de Artistas Vidreiros e na 
Usina do Gasômetro, observamos algumas obras semelhantes 
àquelas em que trabalhamos com ferrugem e, vale destacar 
que, nesse momento, houve o reconhecimento e a identifica-
ção do grupo, a partir daquilo que estudaram nas aulas.

Figura 12
Obra exposta na Usina do Gasô-

metro20 – POA em 29/10/10
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Por último, fomos ao Museu Iberê Camargo que apresen-
tava a exposição “Desenhar no Espaço” de artistas abstratos do 
Brasil e da Venezuela. Além dessa mostra, também havia a ex-
posição de Iberê, “Os Meandros da Memória”. Apreciamos suas 
pinturas e constatamos que, além dos materiais e procedimen-
tos utilizados pelos artistas estudados, as técnicas de pintura 
tradicional continuam sendo utilizadas, embora com propó-
sitos diferenciados em relação à tradição. Essa viagem serviu 
também como encerramento do estágio, possibilitou alargar a 
experiência com a arte e a cultura, relacionaram o que estuda-

Figura 13
Visita ao Museu Iberê Camargo  
e MARGS – Museu de Arte do  
Rio Grande do Sul
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ram ao que viram nos museus; compreendendo que a arte for-
nece subsídios para a arte escolar e que ela se legitima na escola 
quando faz sentido na vida escolar de professores e alunos.

Olhar/ver a obra nos lugares instituídos também contribui 
para legitimar o trabalho da professora, isso fica como testemu-
nho do lugar que a arte se apresenta. A expectativa era de que 
voltariam com suas “mochilas” recheadas de arte e cultura e, as-
sim, teriam mais bagagens para suas futuras criações escolares.

Conforme Martins (2004, p. 238):

Olhar a arte, especialmente quando se tem a tarefa desafia-
dora de ensinar e aprender, é também perceber a alfândega 
interpretante – o ponto de passagem entre o dentro e o fora – 
de crianças, jovens, adultos que conosco caminham no cam-
po da arte, da cultura, da ciência. No cruzamento desses dois 
mundos, cada um desses aprendizes carrega suas bagagens, 
lotadas de repertórios pessoais, recolhidos dentro de deter-
minado tempo, cultura, valores, de ideias e produções para a 
troca com os outros. Bagagens singulares!

Ampliar a bagagem dos alunos, proporcionando “viagens 
artísticas” é um dos compromissos do professor. Levá-los aos 
espaços legitimados da arte é um desafio, tanto físico, quan-
to cognitivo, pois ajudá-los a perceber a relevância de uma 
mostra artística não é tarefa das mais fáceis, isso porque, não 
temos a cultura de valorizar a arte como valorizamos outras 
coisas, por exemplo, as áreas científicas. 

O que nos ajuda é considerar que na educação as coisas 
são mais lentas, ou seja, temos que investir na aula e apos-
tar no aluno, embora, às vezes, parece que fica pouca coisa, 
seguidamente somos tomados pela sensação de que algo nos 
escapa. Faltam-nos mecanismos mais objetivos para mensu-
rar aprendizagem21 e, diante disso, nos resta apostar na singu-
laridade e no tempo de cada aluno. 

Potencializar a percepção e autorizar o pensamento crí-
tico, fez com o aluno Leonel, por exemplo, se surpreendesse 
com o que viu nas obras de Lambrecht e Senise: “O interes-
sante nesta obra é a dúvida que deixa sobre o que se refere 
à obra, o estranhamento das imagens e de suas leituras, o 
artista contemporâneo critica muitas coisas em suas artes”. 
Para Leonel, a arte deixou mais perguntas do que repostas. 
Ele se inquieta diante da obra, e percebe que a arte apre-
senta questões do “ser no mundo”, pois como diz Gadamer 
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(apud PALMER, 1989, p.172), “[...] é a obra de arte que nos 
coloca uma questão, a questão que provocou o seu ser. A 
experiência de uma obra de arte é englobante e surge na uni-
dade e continuidade do nosso próprio auto-conhecimento”. 
Provavelmente, o aluno foi tocado pela especificidade da 
obra, por aquilo que a própria obra diz, pois como mencio-
na Gadamer (apud LAWN, 2007, p. 41), “os trabalhos de arte 
nos chamam a atenção e nós temos a responsabilidade de 
‘ouvi-los’”. Leonel percebeu a complexidade da arte, para a 
qual seu olhar, talvez não seja mais ingênuo.

Através da apreciação crítica o aluno desenvolve a habilida-
de para ver, que é mais do que simplesmente olhar, pois será ins-
tigado a buscar informações sobre diferentes aspectos da obra.

Segundo Meira (1999, p. 136):

Não é mais possível pensar-se numa educação para a cidadania, 
muito menos numa educação que assuma a função de cons-
truir sujeitos, sem a garantia de uma educação estético-visual. 
A relação estética, as ações ético-estéticas, a contextualização e 
leitura estética dependem da percepção estética e da consciên-
cia imaginária sobre o sentido dessa relação. A possibilidade de 
pensar, agir, interagir e intervir por meio de imagens garante as 
condições estruturais e estruturadoras para se construir formas 
de aprendizagem, conhecimento, comunicação que sejam in-
trínsecas à via figurativa. As intervenções sociais e culturais de-
mandam conhecimento estético que permite resolver proble-
máticas relativas à sensibilidade, à criatividade, mas dentro de 
formas de consciência e de ação, gesto, performance que pos-
sam produzir as transformações que a humanidade como um 
todo requer. Não basta, simplesmente, saber editar imagens ou 
jogar aleatoriamente com formas visuais, sem contextualizá-las 
num processo mais amplo de visibilidade estética, o que exige 
um olhar onde o emocionamento esteja sempre presente.

Meira destaca a figura do professor, enfatizando que conhe-
cer sobre a área e saber testemunhar sobre o saber específico 
é pressuposto para a docência. Diante disso, fica evidente que 
o professor não só transpõem didaticamente o conhecimen-
to, mas também necessita vivenciar e exercitar a arte para que 
as questões da especificidade da linguagem artística também 
se coloquem a ele. No movimento dialógico e interdisciplinar 
do ensino/aprendizagem, o professor anuncia questões sobre 
“o que ensinar”, “porque ensinar” e “como ensinar”. Já, “o que 
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aprender”, “para que aprender” e “o que fazer com esse apren-
dizado” deve ser discutido com o aluno para que compreenda o 
que está estudando e dê sentido aos saberes construídos.

Para a professora Marilda Oliveira (2006, p. 66) “um 
professor não é competente porque ‘dá uma boa aula’. Ele é 
competente quando consegue articular os diferentes saberes 
e dar significado ao que ensina”. Observa, ainda, que “o pro-
fissional precisa de tempo para trabalhar sua competência, 
precisa experimentar, ousar, planejar, rever, refazer [...]”, ou 
seja, pensar e qualificar a docência.

A experiência artística que o aluno João Francisco viven-
ciou, por exemplo, proporcionou perceber que “[...]as pinturas 
eram desafiadoras e infringiam as regras, pinturas totalmente 
surreais que por trás delas havia algo que nos fazia pensar”. Já 
para João Pedro, conhecer novos procedimentos e materiais 
serviu para entender que o artista é um ser no mundo e, está 
atento às coisas do seu tempo: “eu achei a forma com que os 
artistas transformaram lixo em arte muito interessante, assim 
como a forma que os artistas vêem o feio como bonito”. Para ele, 
o entendimento dos conceitos de belo e feio se expandiram e a 
percepção de que o artista tem uma questão a tratar, também.

O desafio de cada aula é estabelecer relações entre as 
expectativas dos alunos e os propósitos do professor dando 
sentido à aula, evitando transformá-la num desfile de infor-
mações, como datas, nomes, estilos ou fatos pitorescos. No 
entanto, o modo como os tempos e os espaços escolares estão 
organizados, muitas vezes, não contribuem para o aconteci-
mento de uma aula articulada, em que seja possível verificar 
com mais complexidade um determinado assunto. Ana Mae 
sugere pensar a sala de aula como um lugar de pesquisa e in-
vestigação. O ensino da arte deve estar em consonância com 
as questões atuais e a sala de aula deve ser um espelho do ate-
lier do artista ou do laboratório do cientista, ou seja, um lugar 
para experimentar, verificar, analisar22.

O que Ana Mae nos faz pensar é que as aulas de arte este-
jam atravessadas pela experimentação, pela busca constante 
de informações e pesquisas, desenvolvendo novas técnicas e 
desafiando os educandos a descobrirem novas formas de pro-
dução da arte escolar e com isso, quem sabe também, reinven-
tamos a própria arte/educação. Para ela,

esta maneira de propor o ensino da arte rompe barreiras de 
exclusão, visto que a prática educativa está embasada não 
no talento ou no dom, mas na capacidade de experienciar 
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de cada um. Dessa forma, estimulam-se os educandos a se 
arriscarem a desenhar, representar, dançar, tocar, escrever, 
pois se trata de uma vivência, e não de uma competição. Uma 
proposta em arte que parta deste princípio traz para as suas 
atividades um grande número de interessados. Estas crianças 
e estes jovens se reconhecerão como participantes e constru-
tores de seus próprios caminhos e saberão avaliar de que for-
ma se dão os atalhos, as vielas, as estradas. A arte fará parte de 
suas vidas e terá um sentido, deixando de ser aquelas coisas 
incompreensíveis e elitistas, distantes de sua realidade23.

As intenções pedagógicas claras e consistentes do professor, 
aliadas à cumplicidade com os alunos, tendem a gerar sólidas 
e enriquecedoras experiências, contribuindo para a multiplici-
dade de trocas e qualidade das interações. Através da arte, os 
alunos interagem com diferentes situações, tornam-se capazes 
de conhecer a si mesmos, sua cultura e o mundo em que vivem, 
expressando-se com palavras, imagens, sons, gestos e movimen-
tos, gerando, com isso, um sentimento de significação e perten-
cimento. Isso é, passam a fazer parte de um grupo que valoriza 
os fazeres humanos em geral e as práticas artísticas em particu-
lar, incluindo aí, as próprias produções, o desenvolvimento da 
curiosidade intelectual e do gosto pelo conhecimento.

Para continuar pensando

Daniel Senise e Karin Lambrecht são exemplos de artistas que 
criaram uma arte diferenciada e de grande valor estético. Suas 

Figura 14
Imagens de alguns alunos 
pesquisando pintura
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obras evidenciam a maturidade de suas pesquisas assim como 
a ousadia e a coerência de suas propostas. Apontam questões 
como o que é arte, quando é arte e quem é o artista; aspectos 
fundamentais para a compreensão da arte contemporânea, 
por apresentarem elementos pertinentes para à compreensão 
do processo e das questões que norteiam suas pesquisas. 

Essas, entre tantas outras questões, podem ser tematiza-
das a partir das obras de Senise e Lambrecht, porém, para isso, 
é preciso que o professor conheça o assunto e tenha repertório 
para problematizar e relacionar questões da área, ou seja, que 
ele tenha conhecimento e vivência o suficiente para testemu-
nhar sobre aquilo que vai ensinar. Também se faz necessário 
conhecer diferentes metodologias de ensino e operar com 
diversos procedimentos e meios de produção artística; essas 
habilidades são critérios relevantes para a docência artística, 
embora não sejam garantias de qualidade. Meira (1999, p. 137) 
destaca que “o papel político do professor como mediador es-
tético depende de sua consciência sobre as questões funda-
mentais que nas artes se traduzem como elementos sensíveis”.

Abordar o fenômeno artístico na instituição escolar, pre-
servando sua especificidade e garantindo uma experiência 
sensível, cognoscível e, também poética, é um dos objetivos da 
arte/educação. Dessa forma, o desafio é conduzir a aula numa 
relação dialógica entre professor e aluno. Criar um ambiente de 
investigação acerca de algo, proporcionando a problematização 
dos conteúdos, sendo o professor o propositor e mediador dos 
processos de ensino/aprendizagem e, o aluno, aquele que se 
lança numa busca por respostas, mesmo que provisórias e con-
tingenciais das perguntas que faz a si, ao conhecimento e, nesse 
caso, ao universo da arte e da arte contemporânea.
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notAS 

1. Daniel Senise “nasceu em 1955 no Rio de Janeiro. Em 1980, se formou 
em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo 
ingressado na Escola de Artes Visuais do Parque Lage no ano seguinte, onde 
participou de cursos livres até 1983. Foi professor na mesma escola de 1985 a 
1996. [...] Tem exposto individualmente em museus e galerias no Brasil e no 
exterior. Atualmente, o artista vive e trabalha no Rio de Janeiro. Fonte http://
www.danielsenise.com/daniel-senise/biografia/ - acesso em julho de 2011. 

2.  Karin Marilin Haessler Lambrecht (Porto Alegre RS 1957). Pintora, 
desenhista, gravadora e escultora. [...] Em sua produção dos anos 1980, 
emprega detritos industriais, dialogando com a arte povera e o expressio-
nismo. Nesse período, dedica-se ainda à pintura, em busca de novas possi-
bilidades formais, elimina chassis e costura pedaços de tela. Na década de 
1990, começa a agregar materiais orgânicos, como grãos de terra e sangue, 
à superfície das telas. Fonte: http://www.itaucultural.org.br/aplicex-
ternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_
verbete=2390&cd_item=2&cd_idioma=28555 – acesso em julho de 2011. 

3. O aspecto artístico diz respeito ao modo como a obra foi realizada: 
materiais, procedimentos, meios. Já o aspecto estético diz respeito à com-
posição/articulação da obra, sua plasticidade, fundamento filosófico e ao 
padrão de beleza. 

4. DVDs do Arte na Escola, “Karin Lambrecht: de corpo e alma”, e “Daniel 
Senise: A construção da ausência” doado pelo Instituo Arte na Escola e 
disponível no acervo do Pólo Unijuí da Rede Arte na Escola – Unijuí. 

5. (http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&source=hp&q=ana+mae+
barbosa&aq=0&aqi=g8g-s1g1&aql=&oq=ana+mae&gs_rfai= em 24/04/10). 

6. Destaca-se que “os paradigmas modernos foram reforçados e, parado-
xalmente questionados pelas segundas vanguardas dos anos 1960 e 1970. 
As práticas artísticas que começam ao mesmo tempo que aquelas nos anos 
1970 e, sobretudo, a partir dos anos 1980, apresentam novas problemáticas 
que permitem considerações sobre a possibilidade da existência de uma 
produção artística pós-moderna” (CATTANI, 2007, p. 24). No caso de Se-
nise e Lambrecht, a questão está centrada no conceito de pintura que rein-
ventam, contrapondo-se com a arte moderna brasileira em que a pintura 
estava centrada na figuração e nas abstrações, enfatizando materiais como 
acrílica, óleo e colagens. Num contexto de abertura política, os artistas em 
questão se voltam para a experiência artística, para uma dimensão mais 
introspectiva da criação, em que as questões históricas (políticas, sociais) 
se apresentam transversalmente e/ou sutilmente. 

7. Marcel Duchamp, artista dadaísta que incorporou objetos de cotidiano 
em suas obras e também criou categorias como Ready-made e Objet-
-trouvé. É de 1917 a obra Fontain que ficou referenciada como um marco 
simbólico entre arte moderna e arte contemporânea.   

8. Frottage: No frottage o artista utiliza um lápis ou outra ferramenta de dese-
nho e faz uma “fricção” sobre uma superfície texturizada. O desenho pode ser 
deixado como está, ou pode ser utilizado como base para aperfeiçoamento.
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9. Texto publicado no catálogo da exposição do artista no Museu Oscar 
Niemeyer, Curitiba, em 2006. Entrevista de Daniel Senise a Agnaldo Fa-
rias. (Retirado do site seeartadvisory.com em 08/02/11). 

10. Maruflagem: Processo da pintura que recebe esse nome por causa da 
cola que utiliza, chamada “marufle”, muito forte e resistente, normalmente 
usada por pintores para reforçar uma tela com outra ou para aplicar um 
suporte sobre outro, como, por exemplo, colar uma tela sobre parede ou 
madeira ou uma pintura feita sobre papel numa tela.  

11. Fonte da imagem: http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://
www.nossadica.com/fto_exposicao/Daniel%2520Senise.
jpg&imgrefurl=http://www.nossadica.com/casa-franca-brasil.php&usg=__
oNtsAZUeTRl8Zd7dWNFjPXewxS4=&h=332&w=500&sz=41&hl=pt-
-BR&start=8&zoom=1&tbnid=DIy1QD-1pnUhDM:&tbnh=86&tbnw=130&e
i=8ShETr6kEOLa0QHRiazYCQ&prev=/search%3Fq%3Dfotos%2Bdo%2Ba
rtista%2Bdaniel%2Bsenise%2Bpintando%2Bno%2Batelier%26um%3D1%
26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26biw%3D1003%26bih%3D529%26rlz%3D
1W1ADSA_pt-BR%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1 – acesso em julho de 2011. 

12. Depoimento retirado do documentário “Karin Lambrecht: de corpo 
e alma” Disponível na DVDTEca do Pólo Unijuí da Rede Arte na Escola - 
Instituto Arte na Escola.

13. Depoimento de Karin Lambrecht em entrevista a Camila Gonzatto para 
a Revista Digital do site da Fundação Iberê Camargo – 2009. Acesso em 
28/08/10.

14. Viviane Gil (2007, p. 183) cita Cattani (2004) para mencionar que esses 
suportes não são neutros, mas investidos de lembranças da sua história 
pessoal, como as toalhas que pertencem à sua avó materna, vinda da Rússia 
e, que se oferecem como uma nova base para a pintura. Elas estão gastas, 
remendadas, tendo servido durante três gerações para decorar numerosas 
reuniões e festas familiares.

15. Trechos extraídos do DVD “Karin Lambrecht: de corpo e alma”, doado 
pelo Instituo Arte na Escola e disponível no acervo do Pólo Unijuí da Rede 
Arte na Escola – Unijuí.

16. É necessário observar que na hora de realizar a pintura com sangue 
o mesmo já estava coagulado, dificultando um pouco o manuseio que 
precisou ser feito com a ajuda de um pincel. Também teve o problema 
do cheiro, pouco tempo depois estava muito forte e ninguém queria ficar 
perto. Os trabalhos foram jogados fora e não foi possível registrar com fo-
tografias. Após analisarem como era o resultado do sangue sobre o tecido, 
fazendo comparações entre o trabalho deles e o de Karin, disseram que o 
dela estava com mais “vida”, talvez pela quantidade e vitalidade do sangue 
utilizado.

17. Maria Regina Johann usa o termo arte escolar para designar as realiza-
ções artísticas escolares, porque se valem da arte tomando emprestadas 
suas ideias, mas não tem a pretensão de ser arte, uma vez que os estudan-
tes não possuem as mesmas intencionalidades do artista ao realizarem 
suas produções. 

18. (Entrevista concedida por Ana Mae Barbosa a Agência USP de Notí-
cias.) FONTE: http://www.usp.br/agen/bols/2000/rede529.htm ensinan-
doartesvisuais.blogspot.com em 17-09-10. 

19. Jorge Larrosa é professor da Universidade de Barcelona e doutor em 
Filosofia da Educação. Ver texto “Notas sobre a experiência e o saber de 
experiência” disponível em http://www.anped.org.br/rbe/rbedigital. 

20. Não identificamos o autor da obra, assim como, seu título. 
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21. Aspectos próprios da dimensão humana. 

22. Trechos extraídos de entrevista pessoal com Ana Mae Barbosa e entre-
vistas concedidas a Agência Repórter Social (jornalista Flávio Amaral) e 
Museu de Arte Contemporânea da USP. 

23. (http://caracol.imaginario.com/paragrafo_aberto/rml_arteduca.html 
em 24/04/10).

Recebido em: 07/10/11
Aceito em: 07/02/12
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Ecos visuais: um olhar fenomenológico  
sobre criações de Picasso

Resumo

Escrevo este texto após relembrar uma visita ao acervo do 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, onde me detive 
na observação das imagens criadas pelo mestre espanhol em 
1937. As obras admiradas trouxeram-me à lembrança outra 
mostra: “Picasso anos de guerra – 1937-1945”, no Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro, em um já distante 1999. 
Essas experiências como espectadora a tal ponto tocaram-
me, que desejo falar não da visita às exposições, mas através 
delas. Para isso, em uma atitude interdisciplinar, apoio-me na 
fenomenologia de Gaston Bachelard e na contra-interpretação 
de Susan Sontag para refletir sobre as emoções sentidas.

SUELI TErESInhA DE AbrEU bErnArDES

Palavras-chave:
Arte e filosofia, fenomenologia 
bachelardiana, criações  
artísticas de Picasso



264 VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 263-281, jan-jun 2012

Abstract

I write this article after remembering a visit to the collection 
of the Museum Art Center Queen Sofia, in Madrid, where 
I dwelt on the observation of the images created by the 
Spanish master in 1937. The masterpieces brought to 
memory another exhibition: “Picasso war years – 1937-1945”, 
in the Museum of Modern Art in Rio de Janeiro, in the now 
distant 1999. The experiences as a spectator touched me to 
such an extent, that I want to talk, not about the visits to the 
exhibitions, but through them. Thus, in an interdisciplinary 
attitude, use the support of Gaston Bachelard’s 
phenomenology and Susan Sontag’s counter-interpretation 
in order to reflect on the emotions felt.

Visual echoes: a phenomenological 
look on artistic creations by Picasso

SUELI TErESInhA DE AbrEU bErnArDES

Key words: 
Art and philosophy, 

bachelardian phenomenology, 
artistic creations by Picasso
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Introdução

As primeiras tentativas de eliminar fronteiras disciplinares tra-
zem reações agradáveis de surpresa. Penso que é porque nos 
sentimos sintonizados com o mundo, pois não é possível dei-
xar de enxergar que o saber, acompanhando os vários aspectos 
da vida humana, adquiriu uma nova cartografia, superando ou 
enfrentando tensões disciplinares. Um mundo globalizado, o 
poder dos ambientes virtuais e a vasta bibliografia relatando 
experiências, pesquisas e tentativas de ensino inter, multi e 
metadisciplinar desafiam as certezas adotadas durante épocas.

Pensando em tudo isso optei por relatar minha experiên-
cia de pensar a partir da emoção sentida diante da beleza da 
criação artística de Picasso. Busco não só uma experiência de 
superar limiares, mas me aproximar do mundo que nasce dos 
sonhos: a arte. Para isso, busco uma metodologia de interpre-
tação que se fundamenta principalmente em Gaston Bache-
lard (1993, 1994) e Susan Sontag (1987), procurando construir 
um olhar de síntese. Este texto, que integra arte e filosofia, 
fundamenta-se em uma proposta que se aproximaria de uma 
“fenomenologia da alma”, como expressa Bachelard (1993, p. 
5), ao procurar trazer à luz o sentido apreendido e a toma-
da de consciência de uma pessoa maravilhada pelas imagens 
da pintura. O alcance deste texto é, portanto, a interpretação 
da obra do pintor de Málaga, por meio da minha sensibili-
dade que se abre diretamente a sua arte. Lembro aqui Susan 
Sontag, para quem o tipo de crítica e de comentário desejável 
hoje, não só à obra de arte, mas a outras produções humanas, 
é a interpretação que “pressupõe a experiência sensorial da 
obra de arte, e avança a partir daí. [...] O que importa é recupe-
rarmos nossos sentidos. Devemos aprender a ver mais, ouvir 
mais, sentir mais” (SONTAG, 1987, p. 23).
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Não quero me deixar levar pelo entusiasmo das interpre-
tações dos críticos ligadas ao contexto existencial deste ob-
jeto de reflexão. Por isso, não abdico de Sontag e igualmente 
de Bachelard. Da metodologia deste trabalho ressalto alguns 
pontos que se aproximam do olhar bachelardiano: a busca 
do sentido; o compromisso com as questões formuladas e 
as emergentes no processo de diálogo com a obra de arte; o 
entendimento do fenômeno — no caso a imagem poética — 
como algo que se manifesta à consciência do artista e da qual 
devo aproximar-me se quiser compreender o real. 

Na medida em que existem várias e não apenas uma fe-
nomenologia, ao anunciar um procedimento metodológico 
que busca uma aproximação ao método fenomenológico pro-
posto pelo filósofo do devaneio poético, estou propondo uma 
análise que, ao invés de procurar a essência, explora o sentido 
da experiência vivida. À luz de Bachelard penso que é inicial-
mente necessária a definição de uma consciência do vivido 
que, como toda experiência, deve ser apurada em incessantes 
análises. É ainda no filósofo de Bar-sur-Aube que me funda-
mento quando ele afirma:

[...] a palavra “vivido” é, com frequência, uma palavra que rei-
vindica. É escrita então contra outros filósofos que, julgados 
um pouco precipitadamente, não tocam o “vivido”, se conten-
tam com o jogo fácil das abstrações; afirma-se que eles deser-
taram a “existência” para se consagrar ao pensamento. [...] O 
vivido conserva a marca do efêmero se não puder ser revivido. 
[...] (BACHELARD, 1990, p. 40).

Parti da compreensão do meu viver e do diálogo com a 
arte, a eles acrescentei reflexões e conceitos e procurei novos 
sentidos, para desvelar como a poiésis da criação artísticas e 
apresenta a mim e não como é a sua realidade. 

Penso que é necessário educar nosso olhar para a percep-
ção de um horizonte aberto, no qual cada área de conheci-
mento seja vista como um universo cujo centro pode deslo-
car-se segundo a indagação de quem o focaliza. Assim, o que 
desenvolvo “não é uma tentativa de abarcar o máximo de ex-
tensão possível em um mesmo olhar. É mais um contemplar 
pontual que faz convergir o movimento de vários territórios 
do saber, aqueles que se revelam aptos à aventura desse en-
contro” (ABREU-BERNARDES, 2010, p.16). Trago ao leitor 
uma postura investigativa de abrir um espaço de respiração 
para a circulação de ideias e de emoções. Procuro fundamen-
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tos teóricos para as minhas indagações, mas enfatizo o traba-
lho de refletir nas emoções vividas com a arte de Picasso, bus-
cando uma atitude ao mesmo tempo pensante e poetizante, o 
que a fenomenologia bachelardiana me possibilita.

Imagens de Picasso

Ao aproximar-me da obra tão manifestamente criadora, senti-
-me aproximar dos devaneios e dos temas alquímicos funda-
mentais da intuição do pintor espanhol. Se antes da obra o 
artista vive o devaneio da criatividade, se não se acrescentar a 
contemplação e a meditação a sua arte, as reservas do devaneio 
serão mutiladas. Mas penso também que essa observação é de-
licada. Necessita de longa companhia. É preciso sonhar muito 
e deixar fluir a sensibilidade requerida pelos mistérios da arte. 
Que sonhador de imagens poderia deixar de devanear quando 
observa Femme assise aux bras croisés [Mulher sentada com os 
braços cruzados] (1937), um retrato de Marie-Thérèse Walter — 
a jovem amor-modelo envolta em atmosfera lúgubre.

Porém, a musa mais presente nos “anos de guerra” foi Dora 
Maar. De temperamento impetuoso, inclinada a explosões sú-
bitas, ela encarna a imagem dos anos que antecedem a Segunda 
Guerra Mundial. Nas telas em que está, apreende-se a essên-
cia da apreciação estética por meio da congruência simbólica: 
o “encaixe” da mente individual com o objeto estético, de tal 
modo que as fronteiras se confundem como no sonho, e, mes-
mo assim, afirma-se a integridade dos dois mundos — o inter-
no e o externo. A resposta estética lembra e mantém o gosto de 
um sonho, pois reconhecemos, mas não podemos nomear, não 
podemos relembrar por um simples esforço da vontade, como 
ao sonhar. Abordar uma obra de arte significa, para mim, assu-
mir o seu mistério e, mesmo não alcançando a mesma felici-
dade de expressão do artista, dizer as experiências emocionais.

Sei que o encontro com a arte, especialmente com a obra 
Picasso, constitui uma das experiências formadoras de mi-
nha vida, uma espécie de identificação com a essência de 
uma situação emocional. 

Observei obras do artista espanhol e comprometo-me 
com o processo de fabricação de êxtases e de sentido. Sinto 
que o silêncio rodeia a grande obra de arte. Ela se mantém 
“lá fora”, mas, apesar disso, ela me envolve; não apenas a ab-
sorvo, mas fico absorvida.

Em nenhum dos muitos e variados contatos com as re-
produções e com os estudos sobre a arte, e especialmente so-
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bre Picasso, recebi um tão decisivo impacto na observação de 
obras como no encontro, que finalmente tive, com a pintura, 
o desenho, a gravura e a escultura desse pintor. Compreendi 
em sua profundidade as palavras de Benjamin (1994, p. 167): 
“mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está au-
sente: o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no 
lugar em que ela se encontra”. Permiti-me admirar o aqui e 
agora do original visitado, a aura das criações artísticas. Senti 
que a arte é apreensível em si mesma; que as palavras tornam-
-se incômodas ao não dar conta de fatos pictóricos e que elas 
só fluem com agrado quando buscam descrever o conteúdo 
das emoções vividas, como o faço agora.

Ao olhar, extasiar-me, deleitar-me, emocionar-me, lem-
brei-me igualmente de Merleau-Ponty. Assim como os artis-
tas que conseguem expressar as emoções que sentimos, em 
sua totalidade, também o filósofo francês, ao concluir que “a 
visão do pintor é um nascimento continuado”, reflete sobre a 
pintura de tal modo que aplico suas palavras a este momento:

O pintor vive na fascinação. Suas ações mais características — 
aqueles gestos, aqueles traçados de que só ele é capaz, e para os 
outros serão revelação, porque não têm as mesmas carências 
que ele — parece-lhe que emanam das próprias coisas, como 
o desenho das constelações. Entre ele e o visível, os papéis se 
invertem inevitavelmente. É por isso que tantos pintores disse-
ram que as coisas olham para eles. [...] Isso a que se chama ins-
piração deveria ser tomado ao pé da letra: há deveras inspiração 
e expiração do Ser, respiração no Ser, ação e paixão tão pouco 
discerníveis, que já não se sabe mais quem vê e quem é visto, 
quem pinta e quem é pintado (MERLEAU-PONTY, 1980, p. 92). 

Merleau-Ponty sintetiza o que vi: um pintor trespassado 
pelo universo.

Ao ver quadros e esculturas, recordei-me de fotografias 
que me chamaram a atenção no Museu de Arte Moderna. E 
não deixei de comparar o que senti ao ver as fotos do pintor 
e ao contemplar as suas telas, desenhos e gravuras. Uma re-
flexão de Picasso me fez pensar sobre a autonomia da criação 
artística que ele chamava ao seu domínio:

Quando vemos o que pode ser expresso pela foto, nos damos 
conta de que tudo aquilo não pode mais ser preocupação da 
pintura... Por que o artista insistiria em realizar aquilo que, 
com a ajuda da objetiva, pode ser tão bem feito? Seria uma 
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loucura, não? A fotografia chegou na hora certa para liberar 
a pintura de qualquer literatura, anedota e arte do tema. Em 
todo caso, certo aspecto do tema pertence, daqui por diante, 
ao campo da fotografia... Não deveriam os pintores aprovei-
tar sua liberdade reconquistada para fazer outra coisa? Seria 
muito curioso fixar fotograficamente, não as etapas de um 
quadro, mas suas metamorfoses. Talvez percebêssemos por 
quais caminhos o cérebro envereda para a concretização de 
seus sonhos (PICASSO apud DUBOIS, 2004, p. 31). 

O mestre espanhol não usou a fotografia para produzir ima-
gens. Não parecia querer ater-se ao real, mas se prendia à liber-
dade de criar. As imagens a que me refiro são as de suas obras. 

Pensei igualmente em palavras de Rodin: 

É o artista que é verídico, e a foto é que é mentirosa, por-
quanto, na realidade, o tempo não para’. A fotografia mantém 
abertos os instantes que a arrancada do tempo logo torna a 
fechar; ela destrói a ultrapassagem, a invasão, a ‘metamorfo-
se’ do tempo, que, ao contrário, a pintura torna visíveis [...] 
(RODIN apud MERLEAU- PONTY, 1980, p. 107).

Essas palavras fizeram para mim ainda mais sentido, ao 
olhar, por exemplo, La fermière [A fazendeira] (1938). Nela, 
o fluir do tempo está presente. Picasso deixa rastros do que 
pintou antes, deixa expressas as etapas que percorreu. O im-
portante não é ‘o que’ pinta, mas ‘como’ ele pintou. Deixa 
o tema à fotografia e não entrega a mensagem pronta, mas 
oferece possibilidades de interpretação. O olhar de um é tão 
importante quanto o do outro.

Penso que a imagem fotográfica produz uma composição 
especial entre o fato representado e as interpretações levan-
tadas sobre ele, estando essa correspondência submetida às 
convenções de símbolos culturalmente construídos. Dessa 
forma, a fotografia, além de constituir uma técnica, é também 
um artefato cultural. E foi como tal que observei as fotografias 
de Picasso em diferentes momentos de sua vida.

Arte e verdade

“Há que compreender o olho como a janela da alma”, como diz 
Rilke, (apud MERLEAU-PONTY, 1980, p. 108). É “pelo olho 
que a beleza do universo é revelada à nossa contemplação e a 



270 VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 263-281, jan-jun 2012

vista das obras da natureza faz a alma ficar contente na prisão 
do corpo”. É através do olhar do pintor que “tocamos o sol, as 
estrelas, estamos ao mesmo tempo em toda parte, tão perto 
das coisas longínquas como das próximas.” E, como também 
comenta o filósofo da percepção, “se um cartesiano pode pen-
sar” que “o mundo existente não é visível, que a única luz é 
do espírito, que toda visão se faz em Deus”, louvo os pintores 
que, como Picasso, aceitam “o mito da janela da alma”, pois é 
por meio deles que vemos o mundo sob a leitura da emoção e 
do abrir-se à beleza, ainda que esse ver não alcance a ampli-
tude da objetividade, segundo critérios positivistas e, sim, o 
que se reflete sobre arte e verdade. 

Nesse sentido, trago palavras do mestre espanhol: “todos 
sabemos que a arte não é verdade. A arte é uma mentira que 
nos faz compreender a verdade, pelo menos a verdade que po-
demos compreender” (PICASSO apud VILASECA, 1999, p. 36).

Quando Picasso pinta o que sente, não o que vê ou o que é 
verdadeiro, ele vai além da sensação, ou mesmo da percepção 
na linha empirista, e abrange o sentir, a construção interior do 
pintor. Dentro do gozo paradisíaco da invenção, “o pintor olha 
aquilo que não vê: ele cria” (BACHELARD, 1994, p. 9). Como a 
natureza não nos deu o sentido da vista perfeito, o artista não 
enxergaria, mais que os demais? No nascimento de uma obra 
de arte o que nos é apresentado é a transformação da visão do 
artista em um novo visível, pois o que é o criar senão dar à luz?

Metáforas da guerra

O período das obras contempladas, que gerou as reflexões 
deste texto, tem como pano de fundo, sobretudo, a Guerra 
Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, 
Picasso pintou algumas de suas telas mais importantes e mais 
conhecidas, como Chat saisissant un oiseau [Gato pegando 
um passarinho] (1939), retrato da violência, e L’homme au 
chapeau de paille et au cornet de glacê [Homem com chapéu 
de palha e sorvete de casquinha] (1938), com seu olhar en-
louquecido, a boca desdentada e a pele azul, dentre outras. 
Em todas elas, alude à guerra, mesmo sem pintar soldados, 
tanques de guerra, canhões ou multidões massacradas, como 
observei, igualmente, em Cabeza de caballo [Cabeça de ca-
valo] (1937). Vi metáforas da violência, espaços confinados e 
restritos, a experiência da derrota e da ocupação e uma terrível 
visão do mal, como em Guernica (1937), um grito de terror, 
que todos os olhos procuram e admiram no Reina Sofia. Vi a 
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concordância ao que o próprio pintor afirmou: “Eu não pinto a 
guerra porque não sou o tipo de pintor que, como um fotógra-
fo, vai à cata de um tema. Mas não há dúvida de que a guerra 
existe nos meus quadros” (PICASSO apud LEAL, 1999, p. 26).

Mas as telas não são uma alegoria militante da guerra civil. 
São antes a expressão da condição humana na guerra e, trans-
cendendo tempos e espaços geográficos, a universalização do 
sofrimento, como em Sueño y mentira de Franco I [Sonho e 
mentira de Franco] (1937]. Se um sentimento político o mo-
veu, ele o transcendeu ao criar. Isto traduz o que retive e senti 
ao olhar Picasso e é também ressonância da leitura do mesmo 
texto de Merleau-Ponty, para quem o artista não se limita “à 
restituição diversamente intensa do visível”, mas estende-se 
ao invisível, pois seu coração bate para levá-lo às profundezas. 
Para ele “ao escritor e ao filósofo [...] não se admite que man-
tenham o mundo em suspenso, quer-se que tomem posição. 
[...] O pintor é o único que tem o direito de olhar para todas 
as coisas sem nenhum dever de apreciação.” Seu dever seria 
“transformar o mundo em pintura”. A verdade é que “a lingua-
gem da pintura não foi ‘instituída pela natureza’: tem de ser 
feita e refeita” (MERLEAU-PONTY, 1980, pp. 86, 98). 

Nosso artista sempre negou que fizesse pinturas simbó-
licas, pretendendo restringir-se ao cerne do real. Cabeza de 
mujer llorando con pañuelo [Cabeça de mulher chorando com 
pano] (1937), expressão do sofrimento, síntese entre retrato 
privado e história, chegando a ser considerada um emblema 
do martírio do povo espanhol, é uma mulher em prantos, 
desfigurada; é uma representação do desespero, reivindicada 
por Picasso como sendo uma imagem objetiva de Dora Maar: 
“Para mim, Dora sempre foi uma mulher que chora. Então, 
um dia consegui pintá-la. Foi só isso. Foi importante porque 
as mulheres são máquinas de sofrimento” (PICASSO apud 
DUPUIS-LABBÉ, 1999, p. 29). 

O devir da obra de Picasso

Recordo aqui Heráclito. Faço esta referência para salientar o 
contraponto entre duas preocupações e, ainda, para expressar 
o sentido que apreendo no movimento da obra de um pintor 
de nossa época. A discórdia ou guerra é a metáfora favorita 
do filósofo grego para explicar o predomínio da mudança no 
mundo. O símbolo está obviamente relacionado à reação entre 
contrários. Ele censura o autor do verso: “quem dera que a dis-
córdia desaparecesse de entre os deuses e os homens, pois não 



272 VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 263-281, jan-jun 2012

haveria escala musical, se não existissem os sons agudo e grave, 
nem seres vivos sem fêmea e macho, que são opostos” (KIRK et 
al., 1994, p. 201). O mundo é a tensão dos contrários múltiplos 
e essa multiplicidade tensa constitui a unidade do uno. 

O pensamento heraclitiano preocupa-se com o devir, 
isto é, com a kínesis, com o movimento e com o repouso. 
Para o filósofo de Éfeso, pánta reî - tudo flui, tudo passa, 
tudo se move sem cessar. A vocação de Heráclito é metafísi-
ca. Isso é típico da visão grega. 

Mas, e o significado de devir hoje? O fluxo contínuo da 
obra de Picasso pode ser interpretado como em Heráclito, 
como o questionamento do ser? 

Na cosmovisão de Picasso, propõe-se um novo modo de 
ver a realidade e não de dizer o que ela é. É a nova visão que 
está presente, é o ver do artista que pretende apreender to-
dos os possíveis fragmentos do espaço e não explicar o sentido 
de sua totalidade, como o grego antigo buscava fazer. Existe, 
portanto, uma impossibilidade teórica de fazer uma remissão, 
pois são duas cosmovisões diferentes. Heráclito está preocu-
pado com o movimento do ser; Picasso está preocupado com 
o movimento do ver. O filósofo grego tem uma preocupação 
cosmológica, interroga o ser; o pintor espanhol questiona o 
vir-a-ser existencial, o fluir da condição humana. Essa percep-
ção situa-se muito mais no desejo de captar, de ver a fragmen-
tação do espaço. Ele não está preocupado em traduzir a ideia 
do real, mas em apreender o real de todas as formas possíveis, 
como expressa em Madre con niño muerto [Mãe com meni-
no morto] (1937). Ao filósofo, pedem-se conceitos; ao pintor, 
pede-se a expressão do ser.

Ao observar a multifacetada arte exposta, vi um fluxo diver-
sificado, híbrido e mestiçado de criação. De toda cor, de toda 
luz, de toda obra em que Picasso deixou uma linha sonhar, o 
que igualmente despertou eco em meu corpo, talvez até pela 
curiosidade despertada nas leituras dos críticos de sua arte, fo-
ram as inúmeras mulheres que ele amou e como as levou para 
os seus quadros. Como as séries que tiveram por modelo Dora 
Maar. Não há, porém, nenhum intento de recorrer à teoria psi-
canalítica nestas reflexões. Isso é apenas um pensamento es-
pontâneo, e, assim, penso não prejudicar a tentativa de inter-
pretação da variedade artística do gênio espanhol. 

Relembro frase ouvida do público: ”se ele as amou, por que 
as retratava tão feias?” Mas esse julgamento estético logo era, 
geralmente, substituído por admiração, quando os reclaman-
tes se deixavam impregnar pela obra, com a sensível orienta-
ção do olhar que mestres e monitores faziam no museu. 
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Essa procura de expressão do belo admirado é na verdade 
a busca de conformidade aos padrões assimilados, pois como 
não ver a beleza de Étude pour “L’Aubade”: femme nue étendue 
[Estudo para “Matinada”: mulher nua sentada] (1941)? Há, po-
rém, obras em que a beleza se transforma em monstro. Na ver-
dade parece mesmo que Picasso utilizou o rosto e o corpo de 
suas mulheres para imprimir na obra sua perplexidade como 
artista e as rupturas de linguagem, pois reinventava estes ros-
tos e corpos com total liberdade plástica, tratando-os como 
pura matéria pictórica.

Picasso também pintou séries. Sobre essa peculiaridade, 
assim escreve Morais:

Uma das características do processo criador de Picasso é es-
tudar temas, exaustivamente, em desenhos preparatórios, e, 
concluída uma obra, realizar inúmeras variações da mesma, 
empregando técnicas ou meios de expressão diferentes. Pin-
turas gerando pinturas, ou esculturas, ou desenhos, e a seguir 
novos estudos gerando pinturas, desenhos, etc (MORAIS, 
1999, p. 23).

As “pinturas que geram pinturas” nem sempre são as 
suas. Ao contrário, são de outros pintores, grandes mestres 
admirados por Picasso que enuncia: “Nunca hesitei em tirar 
dos outros pintores o que queria. Tenho horror é de copiar a 
mim mesmo” (1999, p. 17). Muito conhecidas e admiradas, 
são, por exemplo, as dezenas de variações sobre Las meni-
nas, o La família de Felipe IV (As Meninas, ou a família de 
Felipe IV) de Velázquez (1656), admirada no Museo Nacional 
del Prado. Apesar de estarem ausentes do foco das mostras 
em análise, considero oportuno citá-las para, ao refletir so-
bre suas idiossincrasias, expressar minha compreensão das 
séries de Picasso. Nessas, a enigmática natureza da com-
posição foi explorada não apenas como uma interpretação 
livre, mas como uma verdadeira autópsia de uma obra pri-
ma, acrescentando um toque de humor e metamorfose. O 
artista de Málaga não apenas desconstruiu a tradição, mas 
forçou um confronto entre a arte moderna e a sua própria 
arte. Picasso representa Velázquez em enormes proporções 
no quadro, abarcando um espaço maior do que o da família 
real espanhola e seus servos. Penso que esse alargamento da 
representação do primeiro autor pode significar maior im-
portância atribuída ao artista enquanto tal e como alguém 
que participa de um momento histórico. 
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Diferente das reações à arte de Picasso, quando vejo sé-
ries de Claude Monet, o pintor da luz, observo que sua preo-
cupação constante é captar o instante que passa, o momento 
da impressão visual. A natureza bem real — ele pintava ao ar 
livre — e o seu reflexo na água fundem-se num todo. Jardins, 
água, luz são ao longo de seu trabalho artístico, pintados como 
experiência visual, subjetiva. Tanto na série Ninféias, na qual 
Monet procurou deter as variações luminosas de seu jardim 
em Giverny, como ao estudar um mesmo tema em diferentes 
horas do dia, nas imagens sobre a Catedral de Rouen, Monet 
conserva a preocupação de registrar os efeitos óticos criados 
pela luz natural numa paisagem, e busca registrar a realidade 
fugaz do presente: o fugidio instante que passa. O instante 
efêmero é o que o pintor quer reter com suas tintas.

A pintura de Monet ressoa fortemente no pensamento de 
Bachelard: 

No lado diurno de sua obra, Bachelard repete e desenvolve in-
sistentemente a tese: o tempo possui apenas uma realidade, a 
do instante. Opondo-se à duração contínua de Bergson com 
argumentos baseados na psicologia e na teoria da relativida-
de de Einstein, Bachelard afirma a descontinuidade essencial 
do tempo, que confere ao instante caráter dramático e o torna 
elemento temporal primordial. [...] Sabe também o Bachelard 
noturno que o instante é solidão, mas que essa solidão pode 
ser feliz, em atos instantâneos de criação, como nos artistas. 
Como em Claude Monet (MOTTA PESSANHA 1988, p. 158).

Penso não ser possível considerar semelhantes as séries do 
pintor das ninfeias e as do mestre espanhol. Enquanto Monet 
pinta com um propósito primariamente ótico, de modo ho-
mogêneo a instantaneidade, em Picasso, a atitude do artista 
muda constantemente o caráter essencial de uma obra para 
outra, vendo o modelo de formas sempre diferentes, redefi-
nindo-o em versões diversas. Picasso, ao contrário de Monet, 
assimila o vir-a-ser, como nos vários retratos de Dora Maar 
(criados na década de trinta). 

Olhando as gravuras, as telas e as esculturas em si, sem 
estarem reproduzidas ilustrando livros de arte, elas são como 
contos sem palavras. Não contam nada. Mas por isso mesmo 
me obrigam, espectadora que medita, a narrar a pessoalidade 
da interpretação. E elas passam a contar tudo. É que a obra de 
arte atravessa um tempo de silêncio, aguardando completar-
-se no envolvimento do espectador. Olhei as obras sem o pas-



275Sueli Teresinha de A. bernardes . Ecos visuais: um olhar fenomenológico sobre criações de Picasso

VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 263-281, jan-jun 2012

sado de uma crítica de arte. Mergulhei na espontaneidade da 
criação, incitada pela espontaneidade do olhar. Compartilhei 
estranhezas e admiração com um público carioca. Ouvia in-
terpretações, comentários, recusas, que, como os meus, iam 
modificando-se a cada novo olhar, como se Picasso nunca se 
desse inteiro na primeira visão. Os elementos de sua criação 
são organizados de modo inesperado e perturbador que os es-
pectadores são forçados a interrogar.

Quem busca uma arte que aceita a escravidão da cópia da 
natureza, decepciona-se. Mas os que buscam ver o irreal in-
quietando a realidade e a realidade aprisionando o fantástico 
sentem-se em momento prazeroso e único. Para Picasso, a re-
alidade sempre deve ser ultrapassada. 

As sínteses homem-melancolia, mulher-desespero, crian-
ça-erotismo, mulher-sensualidade, frente-perfil, curvas-geo-
metria, suavidade-violência deixam a todos perplexos. Essas 
totalidades abriram o meu pensamento pelas imagens admi-
radas e tornaram perenes as imagens por meio dos pensamen-
tos construídos como o de que os instantes de síntese do artis-
ta nascem juntos. Um não é requisitado pelo outro. Quando 
se quer comungar com o pintor seu instante poético, é preciso 
desvendar no coração as intuições ambivalentes. E talvez por 
isso o público e eu vimos revelado, fato deduzido das expres-
sões comuns, um instante andrógeno: nem arrojado e valente 
apenas, nem doce e submisso totalmente. O mistério da cria-
ção de Picasso é uma androginia.

Os rostos, peles e corpos humanos expressam o lirismo 
com impetuosidade, o erotismo com rosto infantil, a perma-
nente beleza com faces distorcidas, o som com imagens, a al-
tivez na infelicidade, o desgosto de viver no envolvimento do 
gozo. Como se quisesse unir a aurora com o luar. A Picasso 
não parece importar se o coração bate, se a alegria impulsio-
na. Mas se para ele o coração baterá, se a alegria explodirá na 
comunicação das suas emoções no ato de criar. O que pre-
valece é o que jorra da ambivalência apreendida. Tudo o que 
se afasta da causalidade formal é o que parece aproximar-se 
mais da obra de Picasso.

Nesse período de guerra e de expressão de angústia, a ten-
dência de Picasso para a ruptura o faz criar o alegre e colorido 
Café à Royan [Café em Royan] (1940). É uma beleza que no fun-
do a época não permitiria. A tela mostra que não se pode so-
breestimar a temática do sofrimento na sua obra deste período. 

É inserido em um cenário de realidades conceituais, po-
éticas e artísticas, das quais Picasso provavelmente tem mais 
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consciência do que qualquer outro artista de sua época, que se 
deve entender o conceito de homem e de mundo que ele ex-
pressa em sua obra. Um mundo caótico, fugaz, atroz, que con-
testa os paradigmas na arte e na literatura, enaltece a liberdade 
e que, igualmente, é muitas vezes poético, erótico e metafóri-
co. Um mundo de muitos conflitos políticos e econômicos que 
opõem as nações entre si e onde fortes ideologias como fascis-
mo, nazismo, socialismo, capitalismo provocam confrontos 
radicais. Época de guerras, de revoluções, de novas perspecti-
vas no âmbito das ideias com a fenomenologia, a psicanálise, 
o marxismo e a teoria da relatividade. Em suas criações vejo 
presentes inúmeros temas. Ele conseguiu captar em sua obra 
aquilo que a cosmovisão de seu tempo tinha de mais significa-
tivo: a desconstrução. Não é possível enquadrar Picasso em um 
movimento, em uma teoria, em um partido político, porque ele 
é exatamente a ruptura. Se o ponto de convergência entre a sua 
arte e o seu mundo é o aspecto revolucionário de criação, ele, 
no entanto, não se identifica com nenhum movimento, com 
nenhum estilo. Ele os transcende e produz: Picasso!

Considerações finais

Parece que fui tão longe, que habitei um mundo tão cheio 
de mistérios, que conservo no fundo de meu devaneio a 
impressão de que ainda não voltei. Procuro ver mais, ou-
vir mais, sentir mais, reduzindo o conteúdo para ver a arte 
em si. Pois penso que a interpretação pressupõe a experi-
ência sensorial da obra de arte e desenvolve-se a partir daí. 
Avanço mais ainda em meu pensamento: antes das grandes 
metafísicas, antes das sinfonias, antes das obras primas, de-
veriam acontecer com todoss — especialmente nós, edu-
cadores e aprendizes por toda a vida, — momentos assim 
elementares de deslumbramento do eu e de pensar sobre as 
maravilhas das emoções sentidas. 

Nós nos habituamos a aceitar como normalidade dico-
tomias como mente e corpo, material e espiritual, saber e 
fazer, emoção e razão. Este modo de ser nos afasta da visão 
do homem como integrante de uma totalidade cósmica. Em 
decorrência, todas as nossas ações tornam-se dicotomiza-
das. Penso que, para atingirmos esse horizonte de totaliza-
ção, precisamos agir por etapas, buscando, primeiro, as in-
tegrações possíveis pessoalmente, como indivíduos. Assim 
abriremos as portas para um novo relacionamento com o 
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diferente e com a natureza em sua totalidade, construindo 
uma nova convivência ética e ainda propondo uma educação 
que considere todas as dimensões humanas.

Parti da compreensão do meu viver e do diálogo com a 
arte e a ela acrescentei reflexões e conceitos. Ao perceber no-
vas características do vivido ou ao encontrar compreensões 
diferentes, acrescentei uma nova interpretação que me pos-
sibilitou alçar a outros entendimentos na construção desta 
escrita. Baseada em minha vivência, procurei novos sentidos 
para o tema escolhido desvelando como a poiésis da criação 
artística me aparece, e não como é a sua realidade, segundo o 
olhar fenomenológico escolhido. 

A arte de Picasso ainda permanece na penumbra, guarda 
um segredo. Gostaria de rever. “[...] pela explosão de uma ima-
gem, o passado longínquo ressoa em ecos...” (BACHELARD, 
1993, p. 3). Dou-me conta de que o artista transmite o ger-
me do sonho sem fim. Meditando sobre os instantes vividos, 
quando reconstruí meu olhar sobre a arte de Picasso, percebo 
ecos visuais sem fim. Na obra imobilizada existe um dinamis-
mo, um desdobrar-se múltiplo, semelhante às muitas faces 
de sua obra cubista. Pensei que iria apenas pensar a partir de 
minhas emoções. Mas ao final descubro que, mais do que ex-
pressar um devir da condição humana, a obra de Picasso em-
preende um sonho que se alimenta de formas e de cores. Ele 
transcendeu o pequeno domínio de suas aventuras pessoais, 
dos acontecimentos históricos e dos grandes amores vividos, 
elevando-os ao atemporal e universalmente humano. Sua arte 
expressa o fluir de sentimentos diante de fatos, pessoas, epi-
sódios, sem se sucumbir a uma interconexão mecânica entre 
o mundo em que vive e sua expressão artística. Não por acaso 
deixei de utilizar adjetivos como “política”, “protesto”, acresci-
dos à criação do mestre espanhol. Posições políticas, protesto 
à barbárie são interpretações do espectador; estão presentes 
na obra de Picasso porque são aspectos de uma visão de mun-
do que ele expressa com criatividade. 

Admirada, como Bachelard indaguei o porquê da exis-
tência do mundo imaginário de Picasso; espantada, pergun-
tei sobre o modo de ser deste universo do mestre espanhol. 
Proclamo meu arrebatamento, apresentando um testemunho 
de quem somente ama aquilo que a maravilha. Repetindo pa-
lavras que Bachelard profere em um ensaio sobre o trabalho 
de Simon Segal, afirmo que busquei contemplar o que estu-
dei, admirar antes de compreender, dedicar-me ao que me 
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encantava, para, depois, pensar. “O mundo é constituído pelo 
conjunto das nossas admirações. [...] Admira primeiro, depois 
compreenderás”, afirma Bachelard (1996, p. 182). 

A experiência imaginária predominante se fez com a lin-
guagem pictórica — conotativa, subjetiva, simbólica — em 
que a poiésis se sobressaia como espaço singular das imagens 
e metáforas. Assim, por meio das experiências criadoras da 
arte do pintor de Málaga, vivi a apreensão do sentido da con-
dição humana nas diversas mostras visitadas.

Referências 

ABREU-BERNARDES, Sueli Teresinha de. Arte e filosofia na 
professoralidade. Curitiba: CRV, 2010. 170 p.

BACHELARD, Gaston. Fragmentos de uma poética do fogo. 
Tradução: Norma Telles. Organização e Notas: Suzanne 
Bachelard. São Paulo: Brasiliense, 1990, 152 p.

______. A poética do devaneio. Tradução de Antonio de Pádua 
Danesi. São Paulo: Martins Fontes. 1996, 205 p.

______. O Direito de sonhar. Tradução: José Américo Pessa-
nha et al. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994, 240 p.

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibili-
dade técnica. In: ______ Obras escolhidas: magia e técnica, 
arte e política. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet, 7. ed., 
São Paulo: Brasiliense, 1994, v. 1, pp. 165-196.

CHAUÍ, Marilena. Janela da alma, espelho do mundo. In: NO-
VAES, Adauto (Org.). O olhar. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1988, pp. 31-63.

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Tradu-
ção de Marina Appenzeller. 8. ed. Campinas, SP: Papirus, 
2004, 362 p. 

DUPUIS-LABBÉ, Dominique. Picasso, um testemunho. In: 
VILASECA, Jaime. PICASSO anos de guerra 1937-1945. Mu-
seu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; Museu de Arte de 
São Paulo. [S.l:s.n.], 1999, [Catálogo de exposição], p. 28-32.

KIRK, Geoffrey Stephen, RAVEN, J. E. e SCHOFIELD, M.. Os 
filósofos pré-socráticos: história crítica com seleção de tex-
tos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, 544 p.

MERLEAU-PONTY, Maurice. O Olho e o espírito. In: ______. 
Textos selecionados. Seleção de textos, traduções e notas de 
Marilena de Souza Chauí. São Paulo: Abril Cultural, 1980, 
pp. 85-111. (Os Pensadores).

MORAIS, Frederico. Mito e mitologias de Picasso. In: VILA-
SECA, Jaime. Picasso anos de guerra 1937-1945, Catálogo. 



279Sueli Teresinha de A. bernardes . Ecos visuais: um olhar fenomenológico sobre criações de Picasso

VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 263-281, jan-jun 2012

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro; Museu de Arte 
de São Paulo, 1999, p. 6-23.

MUSEO Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 2010. 2736 
x 3648 pixels. 2,08 MB. Formato jpg. Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Museum_Reina_
Sof%C3%ADa_Madrid_Spain_Espana_this_is_a_front_
photo_close_up_at_the_Queen_Sofia_Museum_in_2011_
month_of_June.jpg Acesso: 10 ago. 2012.

PESSANHA, José Américo Motta. Bachelard e Monet: o olho 
e a mão. In: NOVAES, Adauto (Org.). O olhar. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1988, pp. 149-165.

PICASSO, Pablo. Femme assise aux bras croisés [Mulher sen-
tada com os braços cruzados], 1937. 1 óleo sobre tela, 81 x 60 
cm. Coleção do Musée National Picasso, Paris. Exposição 
Picasso Anos de Guerra 1937 – 1945 no Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro em 1999. 

______. Guernica, 1937, 1 óleo sobre tela, 349,3 x 776,6 cm. Co-
leção do Museo Centro de Arte Reina Sofía, Madri.

______. Cabeza de mujer llorando con pañuelo [Cabeça de 
mulher chorando com pano] 1937, 1 óleo sobre tela, 92 x 73 
cm. Coleção do Museo Centro de Arte Reina Sofía, Madri.

______. Madre con niño muerto [Mãe com menino morto], 
1937, 1 grafite, 55 x 46 cm. Coleção do Museo Centro de Arte 
Reina Sofía, Madri.

______. Sueño y mentira de Franco I [Sonho e mentira de 
Franco I], 1937, 1 aguatinta no papel, 38,8 x 57 cm. Coleção 
do Museo Centro de Arte Reina Sofía, Madri.

______. Cabeza de caballo [Cabeça de cavalo], 1937, 1 óleo so-
bre tela, 65 x 92 cm. Coleção do Museo Centro de Arte Reina 
Sofía, Madri.

______. Homme au chapeau de paille et au cornet de glacê 
[Homem com chapéu de palha e sorvete de casquinha], 
1938, 1 óleo sobre tela, 61 x 46 cm. Coleção do Musée Natio-
nal Picasso, Paris. Exposição Picasso Anos de Guerra 1937 – 
1945 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1999.

______. Café à Royan, 1940, 1 óleo sobre tela, 67 x 130 cm. 
Coleção Musée National Picasso, Paris. Exposição Picasso 
Anos de Guerra 1937 – 1945 no Museu de Arte Moderna do 
Rio de Janeiro em 1999.

______. La fermière, 1938, 1 carvão e óleo sobre tela, 120 x 235 
cm. Coleção do Musée National Picasso, Paris. Exposição 
Picasso Anos de Guerra 1937 – 1945 no Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro em 1999.

______. Chat saisissant un oiseau [Gato pegando um passari-



280 VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 263-281, jan-jun 2012

nho], 1939, 1 óleo sobre tela, 100 x 81 cm. Coleção do Musée 
National Picasso, Paris. Exposição Picasso Anos de Guerra 
1937 – 1945 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 
em 1999.

______. Étude pour “L’Aubade”: deux femmes dans un inté-
rieur, 1941, 1 aquarela, nanquim e grafite sobre uma folha de 
caderno de croquis, Coleção Musée National Picasso, Paris. 
Exposição Picasso Anos de Guerra 1937 – 1945 no Museu de 
Arte Moderna do Rio de Janeiro em 1999.

SONTAG, Susan. Contra a interpretação. Porto Alegre: L&PM, 
1987, 352 p.

VELÁZQUEZ, Diego. Las Meninas o La familia de Phillip IV 
[As meninas ou a família de Felipe IV], 1656, 1 óleo sobre 
tela, 318 x 276 cm, Museo Del Prado, Madrid.

VILASECA, Jaime (Coord.). Picasso anos de guerra 1937-1945, 
Catálogo. Rio de Janeiro: Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro; Museu de Arte de São Paulo, 1999, 148 p. 

Recebido em: 12/11/11
Aceito em: 27/02/12



281Sueli Teresinha de A. bernardes . Ecos visuais: um olhar fenomenológico sobre criações de Picasso

VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 263-281, jan-jun 2012

SUELI TErESInhA DE AbrEU bErnArDES
abreubernardes@terra.com.br
Doutora em Educação pela Universidade Federal de Goiás. Profes-
sora no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de 
Uberaba; Coordenadora do Núcleo de Estudos sobre o Professor, a Arte 
e a Filosofia – NEPAFi e integrante da Rede de Pesquisadores sobre os 
Professores do Centro-Oeste - REDECENTRO. Pesquisadora nas áreas 
de arte, filosofia, educação e metodologia da pesquisa.





283VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 283-299, jan-jun 2012

Resumo

Este trabalho investiga as considerações do artista 
norte-americano Robert Smithson sobre os espaços 
expositivos tradicionais: o museu e a galeria de arte, bem 
como de espaços inusitados e inexplorados pela arte até 
então. Procurando no conjunto de seus textos notamos 
como alguns pontos de vista são aprofundados e outros 
reelaborados, sobressaindo a limitação que o caráter abstrato 
e neutralizante do Cubo Branco proporciona e a averiguação 
sobre as ideologias por trás da materialização destes espaços.

Arquiteturas de (im)possibilidades:  
espaços expositivos de Robert Smithson
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Abstract

This work investigates the North American artist Robert 
Smithson’s considerations on traditional expositive 
spaces: the museum and art gallery, as well as unusual and 
unexplored spaces by art up to that time. Looking through 
his texts we notice some enhanced perspectives and reset 
others, increasing limitation set on White Cube’s abstract 
and neutral quality and the substantiation on ideologies 
behind of these spaces manifestation.

Architecture of (im)possibilities:  
Robert Smithson's expositive spaces

BráULIo romEIro
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architectonic culture
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É inegável que, durante os anos de 1960 e 70, uma das dis-
cussões mais importantes no campo da arte dizia respeito às 
possibilidades libertadoras ou limitadoras dos espaços expo-
sitivos tradicionais, ou seja, o museu e a galeria de arte. Qua-
se todos os artistas posicionavam-se a respeito. Um dos mais 
destacados foi o norte-americano Robert Smithson, cuja atu-
ação não se restringiu a esculturas e manipulações de grandes 
porções de terra, mas também em textos. Estes quase sempre 
irônicos e invariavelmente ácidos no tocante ao circuito artís-
tico da época, e às suas materializações espaciais.

Este trabalho examina os textos de Smithson nos quais são 
elaboradas críticas aos espaços expositivos. Começando com 
espaços não exatamente ligados a arte: o planetário e o museu 
de historia natural, e passando para os museus e galerias de arte, 
revisaremos seus textos e entrevistas principais destacando al-
guns pontos comuns e outros que foram transformados ao lon-
go do tempo. Esta revisão procura fornecer um panorama das 
discussões sobre os espaços expositivos no período em questão.

O crítico Thomas Crow (2004) chama a atenção para a 
desconfiança profunda de Smithson em relação ao que ele 
chama de fetiche da visão na história da arte ocidental, apon-
tando que preocupações sobre os espaços expositivos já es-
tavam no artista mesmo antes de sua produção madura. Em 
uma exposição de seus trabalhos em Roma (1961), Smithson 
comenta as diferenças entre a galeria de arte na qual expunha 
e as igrejas romanas que visitou. Enquanto estas eram som-
brias, labirínticas e ricamente ornamentadas, aquela era pura, 
neutra e excessivamente iluminada. A galeria de arte parecia 
estéril frente às igrejas que proporcionavam um ambiente rico 
de estímulos e de referências.

Crow destaca um trecho de uma carta do artista para de-
monstrar o quanto já era consciente do poder do contexto 
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em impregnar a percepção dos trabalhos, Smithson comenta 
com Nancy Holt como outras formas de contextualização, 
mudariam essa percepção.

[...] gostaria que as pessoas olhassem para minhas pinturas 
com uma lanterna e com a sala levemente iluminada por lu-
zes violetas e o ar preenchido pelo odor de heliotrópio e jas-
mim. No fundo, o delicado palpitar de pandeiros poderia dar 
um toque para alguns poucos escolhidos.1

Não há registro de que Smithson tenha levado a cabo na 
época o tratamento de algum ambiente como o descrito na 
carta. Contudo, mais tarde o artista desenvolveu uma visão 
crítica sofisticada sobre os espaços expositivos em alguns tex-
tos monográficos. E não somente sobre aqueles destinados às 
obras de arte, mas também sobre outros que não eram objeto 
de muita consideração pelos artistas.

O museu de história natural e o planetário

O Museu de História Natural de Nova York aparece primei-
ramente nos escritos de Smithson em Entropy and the New 
Monuments (1966), no qual é usado como exemplo para o es-
tabelecimento de uma noção específica de temporalidade que 
lhe era cara: expressões de tempos longínquos, do passado e 
do futuro cristalizados em um só momento. Apenas dois anos 
depois, em A Museum of Language in the Vicinity of Art, o 
artista realiza uma autocrítica ao reconhecer que, no Museu 
de História Natural, tanto o passado pré-histórico quanto o 
futuro distante estão submetidos à mesma consciência de 
tempo originada no Renascimento. Ainda que traga “a noção 
de passado e futuro extremo, onde o homem das cavernas 
(cave man) e o astronauta (space man) podem ser vistos sob 
o mesmo teto” 2, este museu que não traz qualquer referência 
ao mundo renascentista, abriga sem problemas as civilizações 
fora do centro da arte ocidental, como os Astecas, os Maias, ou 
os índios norte-americanos. Smithson, ironicamente, levanta 
a dúvida se estas civilizações marginais “seriam mais ou me-
nos naturais do que a Renascença?” 3 Por meio de pequenas 
observações como essa, demonstra sua crescente consciência 
(que irá aflorar completamente em textos posteriores) da pre-
sença de ideologias por trás da organização física e acervo do 
espaço expositivo institucionalizado.
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Recorrente na trajetória de Smithson também foi à cons-
ciência da distância entre o real e a idéia e entre estes e sua 
representação. Possivelmente, seu período de imersão no “sa-
grado” e o interesse despertado (ou acentuado) pela leitura 
das poesias de Elliot, Pound e Williams tenha lhe equipado 
com a sensibilidade para detectar essas distâncias, especial-
mente nas manifestações da cultura contemporânea. 

O olhar astuto detectava, enquanto sua língua afiada tecia 
ironias sobre, todo tipo de discrepância entre signo e coisa, 
fenômeno freqüente em uma sociedade em que a cisão entre 
alta cultura e consumo de massa espreita em cada canto. 

É interessante notar que vários dos temas mais caros ao ar-
tista, a formação geológica, os cristais, o espaço e o tempo infi-
nito já tinham encontrado sua representação visual no Museu 
de Historia Natural, ainda que de maneira pouco elaborada. A 
missão deste museu era justamente difundir conceitos cientí-
ficos para as massas, popularizar ciências tal como a Geologia 
ou a Astronomia. Para tanto, um dos recursos empregados foi 
a materialização de conceitos e de outros conhecimentos in-
formes (abstratos) para torná-los acessíveis. Sem dúvida, um 
dos maiores logros desta estratégia foram os dinossauros, es-
tes fantásticos filhos do conhecimento científico – quase toda 
criança possui pelo menos um modelo de plástico de alguma 
destas criaturas de bestiário. Neste texto ainda, Smithson tra-
ça uma genealogia deste processo de difusão, homenageando 
ao longo do texto um injustiçado pintor das eras pretéritas, 
Charles Knight, o autor dos dioramas do Museu de História 
Natural que ele, ainda criança, contemplava com seu pai.

O texto The Domain of the Great Bear (1966) foi realizado 
por Smithson em colaboração com o artista Mel Bochner e foi 
publicado na revista Artforum sob o disfarce de uma inocente 
visita ao Planetário Hayden em Nova York.

Os autores dividem o artigo em pequenos blocos que cum-
prem funções específicas, apresentando as distintas dimensões 
do edifício, começando com uma idéia geral sobre seu propósito 
e avançando pelos diversos ambientes expositivos. Estes blocos 
possuem certa autonomia narrativa, quase é possível rearranjá-
-los sem comprometer o sentido maior do texto. Assim não há 
um fechamento, uma conclusão a respeito da jornada empreen-
dida. Bochner e Smithson iniciam sua expedição ao planetário 
destacando curiosamente um caráter “labiríntico” de sua arqui-
tetura. A imagem do labirinto parece a princípio descabida pois 
o edifício em questão é exemplar do neoclássico norte-america-
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no: simétrico, austero e de uma composição volumétrica e espa-
cial óbvias. Todavia, entendemos seu propósito para os autores 
no momento em que recorrem a uma imagem cunhada por Jor-
ge Luis Borges que “fala de um labirinto que é uma linha reta, 
invisível e incessante. Opressiva em sua simetria, a arquitetura 
do planetário é mais labiríntica. Circular, insular, sem janelas, 
ele apresenta-se para a mente como invisível.”4 

A descrição do aspecto externo e dos ambientes internos 
do edifício enfatiza uma ideia de suspensão da realidade, e de 
uma organização espacial vaga e frágil. Este caráter evanescente 
é reencontrado na constituição física da edificação, revestido 
com materiais brilhantes e anódinos e cores esmaecidas. Nada 
que revele a ação do tempo sobre a matéria, nada que sugira en-
velhecimento e decadência. A trivialidade observada no âmbito 
material é um reflexo da natureza cindida da instituição Pla-
netário. O que está explicito logo na segunda página, em uma 
reprodução de um prosaico cartaz encontrado logo após a en-
trada da instituição: “SiSTEMA SOLAR & BANHEiROS” in-
dicados na mesma direção. Temos aqui o sublime contraposto 
ao banal. As idéias mais fundamentais e transcendentais, que 
a instituição se esforça em expor de maneira grandiosa e edifi-
cante, justapostas a seco a um equipamento de apoio cotidiano, 
algo necessário sem dúvida, mas nada edificante. 

Após estas considerações iniciais, os autores nos condu-
zem ao espaço de apresentação audiovisual, o seu núcleo. 
Nele, uma apresentação maçante sobre o Sistema Solar acon-
tece sob a proteção de um domo que insinua ser o planetário 
uma espécie de templo laico da ciência. Os procedimentos a 
que os visitantes são submetidos possuem ares de missa – a 
platéia sentada na semi-escuridão aguarda revelações sobre os 
mistérios do universo. Expectativa, que a monótona narração 
que acompanha as imagens encorajará. A ambientação com 
poucas luzes, em que reina o silêncio, é condizente com o espe-
táculo que terá lugar, em que “quantidades enormes de tempo 
são comprimidas dentro da sala. Anos-luz passam em minu-
tos.” 5 Porém, paira sempre um onipresente sentido de anticlí-
max: os autores mostram o quão impossível é ignorar, enquan-
to se aguarda o show, as máquinas que projetarão a grandiosa 
visão do universo. As dimensões mesclam-se, o caminho para 
se alcançar o transcendental passa necessariamente pelo coti-
diano inevitável. “O Sistema Solar, esta coleção mecânica de 
trilhos, lâmpadas, engrenagens, armações, hastes, parece can-
sada, entorpecida. Uma câmara de aborrecimento. E fatiga. E 
segue infinitamente, somente se a eletricidade mantê-la.” ·.
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A sensação dúbia prolonga-se durante o resto da visita 
ao planetário, como mostra a análise minuciosa dos compo-
nentes do foguete Viking, vistos através de pequenas janelas 
coloridas que muito prometem mais pouco revelam. Nem 
mesmo na apresentação de um artefato humano, o foguete, 
a exposição permite que o público alcance algum nível de en-
tendimento satisfatório. Mais exemplar ainda são as imagens 
de galáxias, expostas em salas apertadas, em contraste óbvio 
com a vastidão daquilo que representam. Este trecho termina 
com uma leitura irônica sobre as ilustrações espetaculares so-
bre como se dará o a extinção da vida sobre a Terra. 

 Neste momento há uma quebra dentro do texto e na pági-
na seguinte é reproduzido o roteiro do show, preparado para o 
uso interno da instituição, enquanto que, já em outra página e 
com outra diagramação, aparece um relatório com dados ob-
jetivos sobre a construção do domo.

Algumas idéias norteiam este artigo. O propósito do pla-
netário é ser um veículo de difusão sobre a explicação cientí-
fica da origem e natureza do Universo, nosso mito de origem. 
Antes, o que era competência exclusiva da religião, agora, 
uma prerrogativa da ciência. A tentativa é mal sucedida. A 
distância entre, por exemplo, a Capela Sistina e o Planetá-
rio é abissal, tal como a que existe entre este e o Universo. 
Smithson e Bochner ressaltam a inalcançável distância entre 
representação e representado, ou o quanto a mediação da 
instituição se interpõe entre o expectador e o conhecimento 
do cosmos. É esta relação que deve ser investigada.

Os museus e galerias de arte

Desde 1966, Smithson escrevia textos nos quais procura-
va explorar os mais diversos tipos de espaços expositivos 
existentes. Abrangendo desde o Cubo Branco modernista 
até outros, mais inusitados, como o planetário ou o mu-
seu de história natural como vimos anteriormente. Porém, 
ao contrário destes, o último conjunto de textos sobre os 
museus é mais “abstrato” por assim dizer. Como prova de 
astúcia, Smithson nunca traz o exemplo concreto de um 
determinado museu ou galeria para sua análise.

Em seu conjunto de ensaios sobre o tema, primeiramente 
Smithson olha para o museu como uma edificação peculiar, 
cujo caráter abstrato significa nulificador, serve para retirar 
qualquer dimensão do real depositada nas obras artísticas. 
Depois, em outros textos, possivelmente movido pelo interes-
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se de desvelar o que seja o museu, empreende um exercício de 
enxergar o sentido do que está por detrás de sua materializa-
ção. Mais a frente, veremos como sua leitura expande-se para 
a constituição geral do circuito artístico.

Seu primeiro artigo específico sobre os museus de arte é 
Some Void Thoughts on Museums (1967). Tal como em outros 
artigos do mesmo período, Smithson afirma sua visão da His-
tória como uma construção arbitrária, a qual considera um 
“fac-símile de eventos reunidos por uma frágil informação 
biográfica”.6 Sua associada, a História da Arte, por ser “menos 
explosiva do que o restante da história, [...] deposita-se rapi-
damente nas regiões pulverizadas do tempo.” 7 Dito isto, foca 
sua análise na natureza do museu, a qual considera funda-
mentada em uma duplicidade: “História é representacional, 
enquanto tempo é abstrato; ambos os artifícios podem ser en-
contrados nos museus.”8

Estas dimensões, abstrata e representacional, não podem 
ser dissociadas. Ao confinar trabalhos artísticos em seu am-
biente branco e pretensamente puro, o museu os descola de seu 
contexto, da realidade do mundo físico, retirando aquilo que 
de concreto nelas existia. Para Smithson, o que resta após esta 
operação é o vazio. A segunda dimensão pode ser encontrada 
na categorização a que estão submetidos os trabalhos artísticos 
expostos, agrupados por diversas afinidades – períodos, escolas 
ou qualquer outro rótulo, e sua conseqüente nulificação. A se-
qüência de compartimentos onde a arte é exposta é a materiali-
zação da fragilidade conceitual que o artista observa na história 
da arte. Por outro lado, sua mediação serve para anular o poten-
cial das obras, Smithson sustenta que a categorização presente 
nestes espaços restringe a leitura destes trabalhos.

O museu solapa a confiança nas impressões dos sentidos e 
erode a impressões de texturas sobre as quais nossas sensa-
ções existem. Memórias de ‘entusiasmo’ parecem prometer 
algo, mas o resultado é sempre nada. Aqueles com memórias 
exauridas irão conhecer a perplexidade. imagens estagnadas 
cancelam a percepção e desviam as motivações...9

As duas dimensões (representacional e abstrata) estão 
presentes no desenho que acompanha o artigo. Nele, o museu 
surge como espécie de buraco negro, em que aquele que aden-
tra estará imerso em um vazio e uma escuridão infindáveis, 
sem qualquer possibilidade de referência ao mundo exterior. 
Este buraco negro é a base sobre o qual estão erigidas edifi-
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cações que nos lembram a arquitetura de civilizações antigas 
(incas, astecas ou egípcios), porém reduzidas a uma visão pu-
ramente formal, abstrata.

Em um comentário posterior (1970), Smithson aponta 
justamente o princípio desta instituição. Para o artista é im-
portante entender a origem do olhar que separa a obra artís-
tica de seu contexto original, ele é basilar para o funciona-
mento desta instituição.

As intenções da pirâmide envolvem um tipo diferente de visão 
global [...] não se pode apenas estetizá-las na posição de um 
interesse de antiquário. A maior parte dos museus são apenas 
contêineres de fragmentos (de tipos de edifícios enclausura-
dos e templos, palácios e coisas) do passado. Os museus fo-
ram construídos no século XiX para abrigar os fragmentos da 
Renascença. Tem-se este tipo de resíduo, de quebra de uma 
situação passada.10

Em Some Void Thoughts on Museums, a visão do museu 
como um espaço abstrato, e que também causa a abstração, 
já surge elaborada na perspectiva de uma situação relacio-
nal. O processo de colocar algo no museu e chamá-lo arte 
promove sua imobilização, pois suspende, ou mesmo anu-
la sua existência no mundo, constituindo-se, portanto, em 
uma ação, que, aparentemente de preservação, resulta em 
desastre. O caráter imobilizador do museu surge em algu-
mas passagens ao longo do artigo:

Museus são tumbas, e parece que tudo está se tornando em 
um museu. Pintura, escultura e arquitetura estão termina-
das, mas os hábitos artísticos continuam. A arte se fixa em 
uma inércia estupenda [...] o museu expande sua superfície 
para todo lugar, e torna-se uma coleção não intitulada de ge-
neralizações que imobiliza o olho.11

Como o título do artigo insinua, e como vimos anterior-
mente, Smithson vê o edifício do museu como uma estrutura 
vazia, mas é um vazio opressivo ao invés de libertador.

O museu como um conceito materializado

Em outro artigo, What is a Museum? (1967), Smithson con-
tinua a identificar operações de abstração que implica a exis-
tência do museu, a nulidade, mas cede à tentação de um fácil 
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juízo negativo, de denúncia. Toda esta situação tem especifi-
cidades que devem ser investigadas a fundo. O artista exami-
na então as idéias investidas no espaço do museu, ou seja, o 
edifício como um plasmado de conceitos da história da arte 
e as características do circuito artístico. Smithson sempre se 
interessou por este tipo de análise, de como as idéias tomam 
forma física. Assim como o mapa é a materialização do olhar 
cartesiano sobre um sítio ou paisagem, a epopéia do Homem 
e da Arte consubstanciam-se no Museu.

Este é o processo que observamos acontecer em The Es-
tablishement (1968), ensaio no qual o artista recorre ao exer-
cício da espacialização de alguns conceitos articulados como 
os espaços de um museu: "No museu podem ser encontrados 
depósitos de ‘Filosofias’ com rótulos mofados, e em caixas de 
vidro montes amorfos desconhecidos de alguma coisa rotula-
da de ‘Estética.’ Pode-se caminhar por corredores arruinados 
e ver os restos da ‘Glória.’" 12 

Smithson logo extrapola a análise do museu para o cir-
cuito artístico como todo. Esta análise toma a forma de uma 
narrativa, na qual o artista nos leva a percorrer os meandros 
de uma necrópole, que nada mais é do que uma alegoria do 
circuito artístico. Em seu passeio, Smithson nos mostra o am-
biente nonsense desta cidade hipotética: 

Este sistema aterrorizante cataloga toda matéria conhecida de 
acordo com a “ciência” da propaganda totalitária, e nenhum 
destes “controles-mentais” pode ser determinado pelo indi-
víduo isolado. [...] Programas públicos ou governamentais 
seguem um padrão labiríntico, até que ninguém saiba onde 
está. [...] todo poder individual é subjugado e jogado fora como 
instituições vagas de “cultura,” “educação,” e “esporte” espar-
ramadas em departamentos de desilusão. [...] Nesta “cidade” 
fugidia de uma mentalidade coletiva que se esmigalha, todos 
os sólidos estremecem e parecem se desintegrar.13

Por detrás destas imagens irônicas sobre o “sistema” (cir-
cuito artístico incluído) Smithson parece buscar um sentido 
para aquilo que vê, mas que nunca é alcançado: “O Establishe-
ment é um pesadelo do qual estou tentando acordar.” 14 

Porém, este sentido de desespero é dissipado quando 
Smithson analisa o problema sob outra perspectiva. Em 1969, 
foi realizado um simpósio (chamado Earth) na Universidade 
de Cornell, que reuniu alguns artistas norte-americanos e eu-
ropeus que trabalhavam intervenções artísticas fora do espaço 
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protegido do museu e da galeria. Todos os artistas envolvidos 
participaram de uma mesa redonda em que foram discuti-
dos seus projetos de intervenção que seriam realizados, bem 
como a visão de cada um sobre os temas presentes. Quando 
perguntado se o caráter restritivo encontrado no museu era 
um impedimento para expor seus trabalhos e como se posi-
cionava em relação a este fato, Smithson replica:

A maioria das pessoas que administram os museus não está 
consciente de seus museus, e eles apenas dão por certo que 
os artistas estão trabalhando em algum sótão e apresentan-
do objetos. Mas, creio que eles devem pensar sobre os li-
mites de seus espaços e como estendê-los além dos muros 
do confinamento. Mas penso que não há discrepância entre 
os espaços internos e externos, uma vez que a dialética está 
clara entre estes dois locais.15

Alguns anos depois, no texto Cultural Confinement, e na 
entrevista concedida a Bruce Kurtz (ambos de 1972), Smith-
son trata da questão do poder no circuito artístico de maneira 
explícita. Começa pela formatação a que o artista deve subme-
ter-se para conseguir entrar e se estabelecer no circuito, e que 
implicações este movimento traz.

Esta submissão ocorre em dois âmbitos, primeiro, de for-
ma mais geral, “acontece quando um curador impõe seus pró-
prios termos sobre uma exposição artística, ao invés de pro-
por ao artista que estabeleça ele seus termos.” 16 O que leva os 
artistas a uma categorização que lhes é exterior. O segundo 
situa-se na neutralidade do espaço do museu, na verdade, é 
apenas uma ilusão de liberdade, “uma sala branca vazia ilu-
minada ainda é uma submissão ao neutro.” 17 Esta liberdade 
materializada na sala branca é apenas aparente.

Portanto, a neutralidade do espaço expositivo é uma for-
ma de controle sobre o artista e que possui um único fim – 
formatar o trabalho artístico para torná-lo objeto de consumo: 
“Uma vez que o trabalho artístico é totalmente neutralizado, 
inutilizado, abstraído. Seguro, e politicamente lobotomizado 
ele está pronto para ser consumido pela sociedade.” 18

Smithson estende seu raciocínio apontando que a mitifica-
ção do artista, apenas o leva a ser alienado, “tolo e inconsciente 
e autodestrutivo e isolado e fundamentalmente maluco.” 19 Esta 
mitificação é indissociável do processo de sua exploração, os ar-
tistas, não apenas abdicam de participarem ativamente da vei-
culação de seu trabalho, mesmo em termos do estabelecimen-
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to de seu valor monetário, mas, como forma de compensação, 
travestem-se sob a aura de pureza, loucura e espiritualidade.

Coloca então a necessidade de investigar este controle que 
perpassa todas as instâncias da cultura, mas não acredita que 
suas palavras constituam uma queixa ou algo do tipo. É mo-
vida pelo puro interesse em desvelar a situação, tratando-se 
apenas de um apelo para uma conscientização. No entanto, o 
artista parece abalado com um aspecto de todo este processo 
– a perda de contato com a realidade física do mundo:

... A maioria dos artistas, e a maioria das atividades intelec-
tuais, a cultura mesmo, estão completamente separadas [...] 
perderam qualquer contato com o mundo natural. Arquite-
tura é feita por computadores. As pessoas têm todas estas 
estatísticas girando em suas cabeças, fazendo então alguma 
coisa fundamentada neste nível, completamente desvincula-
da de qualquer tipo de fisicalidade do sítio.20

Deixando de lado o distanciamento que até então pautou 
seu tratamento do tema, Smithson propõe o escape do con-
finamento estabelecido neste sistema artístico (e na cultura 
como todo, segundo sua visão) por meio de uma relação dialé-
tica, não havendo a necessidade de deixar o espaço do museu:

Eu falo de uma dialética que procura o mundo fora do con-
finamento cultural. Também, não estou interessado em tra-
balhos artísticos que sugerem “processos” dentro dos limites 
físicos de uma sala neutra [...] Processo confinado, não é pro-
cesso em absoluto. Seria melhor desvelar o confinamento an-
tes de realizar ilusões de liberdade. [...] Sou favorável a uma 
arte que considera o efeito direto dos elementos como eles 
existem no dia a dia, apartados da representação.21

Para Smithson, a liberdade não está na simples ação de 
fazer o que quiser no momento em que desejar, mas antes, 
no pleno conhecimento da situação em que está imerso, das 
condições que se apresentam, para, a partir disto, reconhecer 
as possibilidades concretas de intervenção. 

Conclusão

A preocupação inicial de Smithson em relação ao espaço 
expositivo tradicional dos anos de 1960 restringia-se à in-
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capacidade da visão em apreender a totalidade do trabalho 
artístico. E justamente o sentido primário da percepção do 
trabalho artístico no museu é a visão. Negligenciando-se ou-
tros sentidos a arte torna-se limitada. 

Juntamente a essa crítica à dependência excessiva da vi-
são, surge como questão a distância crescente entre o real e 
a representação. Acentua-se com o tempo a situação de con-
traste intenso observada ironicamente no Planetário (1966), 
de uma galáxia exposta em uma sala apertada. Culminando 
em sua declaração (1972) escancarada sobre a perda da dimen-
são física, real e concreta, frente ao movimento contrário da 
abstração crescente. Na visão do artista, as representações já 
não guardam nada do real a que se referia.

Quanto aos museus e galerias de arte vemos uma con-
tradição aparente. Em seus primeiros artigos Smithson via o 
museu e a galeria agindo como uma espécie de alvejante: “des-
colorindo” e homogeneizando os trabalhos artísticos. O Cubo 
Branco transforma o que expõe: aparta a obra de seu contexto 
inicial e cria outro pretensamente neutro. Ele não apresen-
ta este fato como algo negativo necessariamente, desde que 
haja, por parte do artista, a consciência disso. Pode-se jogar 
com este caráter do edifício, como Smithson fez em suas obras 
expostas nestes locais: a referência do externo, do mundo real 
é parte integrante da obra, mais do que isso, a relação entre 
onde a obra é vista e a que local no mundo real ela se refere é 
sua essência. Entretanto, o circuito artístico é alvo de ataques 
ferozes. Principalmente em suas entrevistas e seus artigos fi-
nais, Smithson acusa o circuito de restringir toda possibilida-
de de criação que procura se estabelecer dentro dele devido 
sua orientação ao consumo. Dentro do circuito os artistas, 
assim como suas obras, são apenas commodities. Somente há 
interesse no que pode ser consumido. Mas se o museu e a ga-
leria são a consubstanciação do circuito artístico como Smi-
thson vê, como então separá-los? Como aceitar uma face e 
renegar outra do mesmo sistema?

Smithson parece ter desviado da questão, colocando-a em 
termos de uma relação dialética sem maiores explicações. No 
início da década de 1970 ele começa a fazer os seus grandes ear-
thworks em locais mais ou menos remotos, mas o mais distante 
possível de museus e galerias. Era necessário viajar grandes dis-
tâncias em desertos e áreas inóspitas para vivenciar seus traba-
lhos. Porém, os registros destes trabalhos foram, e continuam 
sendo, divulgados nos espaços expositivos tradicionais.
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NotAS 

1. SMiTHSON, R. apud CROW, T. (2004) Cosmic Exile: Prophetic Turns in 
the Life and Art of Robert Smithson. in: TSAi, E. et al, (2004) Robert Smi-
thson. Berkeley: University of California Press. pp 46. The way i feel now, 
I would rather have people look at my paintings with a flash light with the 
room faintly lit by violet lights and the air filled with the odor of heliotrope 
& jasmine. in the background the tender throbbing of tambourines could 
add a tone for a selected few. Nota: Todas as citações aqui transcritas foram 
traduzidas pelo autor. A redação original em inglês de cada citação vem após 
a identificação da referência. 



297Bráulio romeiro . Arquiteturas de (im)possibilidades: espaços expositivos de robert Smithson

VISUALIDADES, Goiânia v.10 n.1  p. 283-299, jan-jun 2012

2. SMiTHSON, R. (1968a) A Museum of Language in the Vicinity of Art, in: 
______. (1996) Robert Smithson, the Collected Writings. Organizado por J. 
Flam. Berkeley: University of California Press. pp 85, This sense of extreme 
past and future has its partial origin with the Museum of Natural History; 
there the “cave-man” and the “space-man” may be seen under one roof. in 
this museum all “nature” is stuffed and interchangeable.

3. id. Are those periods more or less natural than the Renaissance?

4. SMITHSON, R. BOCHNER, M. (1966), The Domain of the Great Bear. In: 
SMiTHSON, R. (1996), op. cit., pp 27 speaks of a labyrinth that is a straight 
line, invisible and unceasing. Overwhelming in its symmetries, the architec-
ture of the planetarium is more labyrinthian. Circular, insular, windowless, 
it renders the mind itself invisible. 

5. id. enormous lengths of time are compressed into the room. Light years 
pass in minutes.

6. SMiTHSON, R. (1967), “Some Void Thoughts on Museums.”  in: _____ 
(1996). op. cit., pp 41. a facsimile of events held together by flimsy biographi-
cal information.

7. id. less explosive than the rest of history, [...] sinks faster into the pulveri-
zed regions of time.

8. Id. History is representational, while time is abstract; both of these artifi-
ces may be found in museums.

9. Id. The museum undermines one’s confidence in sense data and erodes 
the impression of textures upon which our sensation exists. Memories of 
‘excitement’ seem to promise something, but nothing is always the result. 
Those with exhausted memories will know the astonishment. Stale images 
cancel one’s perception and deviate one’s motivation... 

10. SMiTHSON, R.; TONER, P. (1970), “interview with Robert Smithson”, in: 
SMiTHSON, R. (1996), op. cit., pp 240 The intentions of the pyramid involve 
a different kind of world view [...] you can’t just aestheticize them from a 
position of antiquarian interest. Most museums are just containers of frag-
ments (of sort of enclosed edifices and temples, palaces and things) of the 
past. The museum was built into the 19th century to house the Renaissance 
fragments. You have this kind of residue, breaking off from a past situation.

11. SMiTHSON, R. (1967), op. cit., pp 42 museums are tombs, and it looks 
like everything is turning in a museum. Painting, sculpture and architecture 
are finished, but the art habits continue. Art settles in a stupendous inertia. 
[...] the museum spreads its surface everywhere, and becomes an untitled 
collection of generalization that immobilizes the eye.

12. SMiTHSON, R. (1968b), The Establishment, in: ______ (1996), op. cit., 
pp 98. In the museum one can find deposits of rust labeled ‘Philosophy’, and 
in glass cases unknown lumps of something labeled ‘Aesthetics’. One can 
walk down ruined hallways and see the remains of ‘Glory.’

13. ibid, pp97-98. This nightmarish system catalogues every known physical 
thing according the “science” of totalitarian propaganda, and none of this 
“thought- control” can be traced by isolated individual. [...] Public or State 
programs follow make-like patterns, till finally on one knows where he is. 
[...] All individual power is undermine and wasted as vague institutions of 
“culture,” “education,” and “sport” spread into departments of delusion. [...] In 
this fugitive “city” of the crumbling world-mind, all solids tremble and seem 
about to disintegrate.

14. ibid., pp98 The Establishment is a nightmare from which I am trying 
to awake
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15. SMiTHSON, R. apud DiBBETS, J. et al. (1969). in: SMiTHSON, R. (1996) 
op. cit pp 182. most of museum people aren’t conscious of their museum, 
and they just take it for granted that artists are working in some garret and 
turning out objects. But I think they have to think about the limits of their 
spaces and how to extend them beyond the walls of confinement. But I think 
there is really no discrepancy between the indoors and the outdoors once the 
dialectic is clear between these two places.

16. SMITHSON, R, (1972), The Cultural Confinement, In: ______ (1996), 
op. cit., pp 154,  takes place when a curator imposes his own limits on an art 
exhibition, rather than asking an artist to set his limits.

17. id. A vacant white room with lights is still a submission to the neutral.

18. Ibid, pp 154-155. Once the work of art is totally neutralized, ineffective, 
abstracted, safe, and politically lobotomized it is ready to be consumed by 
society.

19. SMiTHSON, R.; KURTZ, B. (1972), Conversation with Robert Smithson 
in: SMiTHSON, R. (1996) op. cit. pp 265  dumb and unconscious and self-
-destructive and isolated and basically crazy.

20. ibid, pp 265. Most artists, and most intellectual activities, the culture 
itself are completely separated [...] have lost any contact with the natural 
world. Architecture is built by computers. People have all these statistics 
going around in their heads, so that they’ll do something based on that 
level, completely detached from any kind of physicality of the site.

21. SMiTHSON, R. (1972), op. cit., pp 155. I am speaking of a dialectics that 
seeks a world outside of cultural confinement. Also, I am not interested in 
art works that suggests “process” within the physical limits of the neutral 
room. [...] Confined process is no process at all. It would be better disclose the 
confinement rather than make illusions of freedom. [...] I am for an art that 
takes into account the direct effect of the elements as they exists from day to 
day apart from representation.
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Resumo

O artigo traz reflexões sobre os processos envolvidos 
na construção da chamada “baiana de escola de samba” 
compreendida como produto de negociações constantes de 
significado, reconhecendo nos elementos que constituem 
seu figurino, o jogo de influências que vão dialogar com a 
pluralidade e diversidade das convenções culturais.

Tradição e modernidade no traje  
da baiana de escola de samba

VânIA MArIA MoUrão ArAújo
LUIz FELIpE FErrEIrA

Palavras-chave: 
Carnaval carioca, baiana,
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Abstract

In this article, we will reflect on the influences and processes 
involved in construction, development and establishment 
of the “Bahian samba school” Carnival in Rio, as the product 
of constant negotiation of meaning, by recognizing the 
visual signs made   on their wardrobe, set of influences 
ranging dialogue with the plurality and diversity of cultural 
conventions, and considering the story of a carnival 
produced by a series of tensions manifested in its urban 
space as a reflection on the ongoing construction of these 
representations and reframes.

Tradition and modernity in the  
samba school "baiana" costume

VânIA MArIA MoUrão ArAújo
LUIz FELIpE FErrEIrA

Key-words: 
Carnival, Baiana, 

samba-school
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Introdução

A figura da baiana, definida frequentemente como um tipo 
regional feminino brasileiro, se organiza a partir de uma 
ideia concebida e produzida a partir do século XIX, cujo 
processo de construção estabeleceu diferentes formas de re-
presentação e significação ao longo de um percurso onde a 
indumentária foi fundamental. 

As representações, em desenhos, aquarelas e pinturas, 
feitas por artista viajantes – como Carlos Julião, Joaquim Cân-
dido Guillobel, Henry Chamberlain, Debret e Rugendas entre 
outros - de aspectos pitorescos da vida cotidiana da cidade do 
Rio de Janeiro  (Figura 1) colaboraram para a criação de uma 
tipologia popular ao definir diversos personagens-tipos que 
iriam caracterizar os habitantes das terras brasileiras. Entre 
estes, destacavam-se as negras vendedoras representadas em 
suas atividades diárias.

Já em finais do século XIX, no Rio de Janeiro, algumas mu-
lheres negras, conhecidas como “tias baianas”, se tornariam 
figuras centrais no processo de valorização e organização das 
camadas populares, assumindo papéis relevantes na socieda-
de ao reunir em suas casas representantes da elite e da popu-
lação mais carente em torno de manifestações em que o traço 
negro era elemento preponderante, como as rodas de samba e 
os candomblés (VELLOSO, 1990; MOURA, 2004).

Nas primeiras décadas do século XX, o aumento do inte-
resse mundial pela cultura negra, conhecido como negrofilia 
(ARCHER-STRAW, 2000) iria mobilizar a Europa e os Estados 
Unidos, influenciando, por conseguinte, a intelectualidade 
brasileira que passa a valorizar a cultura dos morros cario-
cas e sua ligação com as raízes africanas (FERREIRA, 2004).  

Figura 1  
Negras vendedoras. Carlos Ju-
lião, último quarto do século 18. 
(JULIÃO, 1960, Prancha XXXIII)
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A imagem da baiana se estabeleceria a partir daí como um 
dos símbolos da cultura popular brasileira e de sua manifes-
tação mais essencial, o carnaval “nascido do povo”, represen-
tado pela nova forma de organização carnavalesca: as escolas 
de samba (figura 2).

Neste contexto, a vestimenta das baianas é de grande im-
portância para a fixação de sua imagem. O traje “típico” da 
baiana quituteira que conhecemos hoje (composto de ele-
mentos visuais marcantes como a saia rodada, o turbante, o 
pano-da-costa, as batas rendadas e os balangandãs, entre ou-
tros) refere-se às vestimentas das “baianas vendedoras de aca-
rajé” e “baianas de tabuleiros” cheios de quitutes encontrados 
nas ruas das principais cidades brasileiras no século XIX, com 
destaque para o Rio de Janeiro. 

Um momento importante do processo de valorização 
(e organização formal) deste imaginário é a inauguração na 
Pró-Arte, no Rio de Janeiro, em 1933, de uma importante ex-
posição que obteve grande repercussão na época. Intitulada 
“Batuque, samba e macumba”, a mostra de desenhos e tex-
tos de Cecília Meirelles tinha como tema o folclore negro no 
Brasil e seu eixo na figura da “legítima baiana” (figura 3) e sua 

Figura 2  
Ilustração assinada por Creusa 

representando uma cena de 
carnaval de rua. Em primeiro 

plano estão duas baianas ao lado 
de um carrinho de vendas, prova-
velmente de limonadas, costume 
bastante comum na Praça Onze 
e bem comentado nos jornais da 
época (Gazeta de Notícias, 2 de 

março de 1935, p. 1).

Figura 3 
“legítima baiana, de hábitos 

conservadores, e, geralmente, do-
ceira”. (MEIRELLES, 2003, p.26)
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indumentária característica (MEIRELLES, 2003). O olhar da 
artista e pesquisadora ajudou a fixar a forma da “baiana ca-
rioca”, ligada ao samba e ao carnaval através dos blocos, ran-
chos e cordões que representavam a festa popular da cidade 
na virada para o século XX. Ao definir e tipificar, com suas 
ilustrações e descrições, as diferentes “categorias” de baianas 
(a baiana popular, a baiana de macumba e a baiana carna-
valizada), Cecília Meirelles fixaria os elementos visuais que, 
pouco tempo depois, serviriam para definir as baianas de es-
colas de samba (FERREIRA, 2004). 

A partir dos anos de 40, com o sucesso da canção “O que 
é que a baiana tem?” de Dorival Caymmi e a projeção inter-
nacional da cantora Carmem Miranda, novos significados são 
acrescentados a esse traje tão emblemático. Desde então, a 
baiana será um personagem carnavalesco definitivamente re-
conhecido, um ícone internacional “genuinamente” brasileiro 
(Figura 4) construído sobre diversas camadas de significados.

A baiana de escola de samba:  
espaço da tradição

A presença de grupos de baianas já nas primeiras aparições 
de escolas de samba na virada dos anos 20 para os anos 30 é 
conseqüência da importância adquirida por essa personagem 
ao incorporar elementos visuais e significados acumulados 
nos cem anos anteriores. Significados estes que teriam papel 
importante na definição da característica popular e da auten-
ticidade destes grupos carnavalescos legitimando, assim, a 
ideia de um carnaval puro, com autênticas raízes na cultura 
popular brasileira desejado e negociado pelas escolas e pela 
sociedade (TURANO, 2012). (Figura 5) Consideradas, já nos 
seus primeiros anos, como um dos elementos “tradicionais” 
das escolas, as baianas vêm continuamente incorporando no-
vos significados a sua figura e adquirindo novas funções nos 
desfiles, transitando entre o lúdico e o sagrado, num espaço de 
constante tensão entre tradição e modernidade.

A partir da década de 1930 e durante todo o resto do século 
XX as baianas se manterão nos desfiles das escolas de samba 
como elementos importantes para se entender as tensões en-
tre tradição e modernidade, expressando, em sua vestimenta 
a complexidade deste diálogo.

O período que vai dos anos 30 aos 50 pode ser considera-
do como aquele de constituição das escolas de samba, quan-

Figura 4 
Cartaz de uma empresa de 
aviação, anunciando o Carnaval 
no Rio de Janeiro no ano de 1945, 
utilizando a imagem emblemáti-
ca da baiana.

Figura 5 
Ilustração de um tipo de baiana 
popular e tradicional, trazendo 
como adereço de mão não mais 
o tabuleiro, mas um pandeiro, 
personificando um ritmo consi-
derado essencialmente brasileiro: 
o samba (Gazeta de Notícias, 03 
de março de 1946, p. 11).
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do estas se organizam estruturalmente e se impõem como a 
mais legítima manifestação cultural carnavalesca, no lugar 
dos ranchos, cordões e blocos. Neste período o traje da baiana 
dialoga com a visualidade da baiana popular e tradicional, re-
presentada por uma estética que definimos como “folclórica”. 
A indumentária mantém estrutura vestimentar relacionada 
à das negras escravas, das baianas crioulas e das tias baianas, 
destacando alguns elementos determinantes como a saia roda-
da, o turbante, o pano da costa, os balangandãs e a bata. Tais 
elementos lhe conferem “corpo”, identidade visual e “essência”, 
característicos, que fundamentam e estruturam não somente 
um carnaval que louva a tradição e que se apropria da memória 
coletiva da cultura popular brasileira, mas também uma escola 
de samba que assume a função de espaço folclórico, preocu-
pada em emprestar aos festejos o caráter brasileiro. Segundo 
Ferreira (2004) as escolas de samba seriam, nesse momento, 
reconhecidas e exaltadas principalmente pela música do samba 
valorizado como ritmo nacional, incorporando uma espécie de 
brasilidade essencial e expressando a “alma” profunda do povo.  
Faria (2009), por sua vez, ressalta o papel das escolas de samba 
durante o período do Estado Novo ao louvar, cantar e contar em 
seus enredos a história do Brasil, construindo pela via carnava-
lesca, a ideia de um país abençoado por Deus.

É importante destacar, entretanto, que embora a baiana 
de carnaval tenha se tornado um tipo público durante a pri-
meira metade do século XX, essa autoridade e prestígio não 
resultaram em grande interesse por parte da imprensa carioca 
até o final dos anos 50. Na verdade, entre as décadas 1930 a 
1950 os periódicos da cidade reservaram espaço muito redu-
zido para as baianas e para o carnaval das escolas de samba 
de modo geral, principalmente no que se refere à iconografia.

As notícias sobre a presença de “conjuntos” de baianas 
nos desfiles de escolas de samba em jornais cariocas destacam 
a valorização do caráter nacionalista e popular destas agre-
miações carnavalescas manifestado na cor das fantasias e nos 
elementos portados sobre as cabeças ou nas mãos, conforme 
exemplos a seguir, retirados de diversos jornais:

A escola de samba “Depois eu digo”. Sede, Salgueiro. Enredo: 
“Uma Manhã no Salgueiro”. O enredo dessa Escola de Samba 
está assim redigido: 1ª parte: Comissão de frente, composta 
da Diretoria da escola, trajando terno branco e gravata verde. 
Original abre-alas confeccionado em um painel e iluminado 
com a linda paisagem do Morro do Salgueiro  [...] Entra em 
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seguida o corpo coral organizado em duas alas, composto de 
um grupo de pastoras, fantasiadas de baianas, ninando pe-
quenos bebês. Ambos fantasiados com cores verde e branco, 
que são precisamente as cores de nossa bandeira. (JORNAL 
DO BRASIL, 03 de março de 1935, p. 10)

O enredo da Escola de Samba Azul e Branco foi extraído da 
vida noturna da cidade.  [...] 3ª parte. COCK-TAIL - AZUL E 
BRANCO. Duas alas de Baianas nos seus trajes carcterísticos, 
trazendo sobre a cabeça um cock-tail para você. (JORNAL 
DO BRASIL, 04 de fevereiro de 1940)

Escola de samba “Fique-firme”. Favela. Enredo: “Sonho de 
um pintor”. Descrição do cortejo:  [...] 2ª tela: “Você já foi à 
Bahia?” Corpo coral feminino. Numeroso grupo de pastoras 
com as cores da nossa Escola com o traje característico de 
baianas com artísticos turbantes floridos na cabeça dão mo-
tivo a este quadro cada pastora conduzirá nas mãos uma linda 
paleta. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 15 de fevereiro de 1942, p. 11)

Um dos melhores trabalhos apresentados ao desfile – senão o 
melhor – foi o dos “Aprendizes de Lucas” que, numa concep-
ção de Marcilio de Marques, fizeram exaltação à Bahia. Um 
carro alegórico muito bem confeccionado mostrava o Eleva-
dor Lacerda e a Igreja do Senhor do Bonfim. [...] Baianas com 
pequenas igrejas na cabeça, com bonecos brancos simboli-
zando os esforços da mãe preta no tempo da escravidão. (O 
Globo, 20 de fevereiro de 1950, p. 10)

Escola de samba “Floresta do Andaraí” [...] esta cujo motivo 
era a “Primeira Missa do Brasil”, apresentava muitas baianas, 
levando pequenas caravelas sobre a cabeça e cantando um su-
gestivo samba com alusões ao tema do desfile. (O Globo, 18 
de fevereiro de 1953, p. 10)

A baiana de escola de samba  
e o carnaval espetáculo

No inicio dos anos 1960, as baianas passariam por uma série 
de transformações marcantes em seu aspecto visual. Nesse 
momento, o tema da visualidade ganha predomínio nas es-
colas de samba, provocando grande mudança na estética dos 
desfiles como já sugeria a manchete do jornal “O Globo” de 
15 de fevereiro de 1956 – “Ritmo, beleza e luxo no espetáculo” 
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– evidenciando a riqueza e o “conjunto de policrômica bele-
za” dos trajes das “baianas”, apresentados nos desfiles daquele 
ano pelas escolas de samba (p. 10). 

Para Ferreira (2004), estas modificações seriam consequ-
ência da interferência da intelectualidade nas manifestações 
populares, buscando “preservá-las” do avanço da indústria 
cultural, vista, então como sinônimo de americanização e, 
portanto, capaz de contaminar a “pureza” das escolas de sam-
ba. A participação direta destes elementos, vindos das classes 
mais favorecidas seria a ponta de lança daquilo que se conven-
cionou chamar de “invasão da classe média”, mas que pode 
ser mais bem entendido como uma nova relação da sociedade 
com o popular que, no caso das escolas de samba, passa a ser 
visto como um espaço de participação inicialmente política e 
logo depois social. Uma das consequências desta mudança de 
paradigma seria o grande interesse que a elite e a classe média 
passariam a ter pelos desfiles e ensaios de algumas escolas de 
samba (quase sempre aquela consideradas mais tradicionais) 
como se pode ver nas notícias abaixo: 

O terreiro da “Estação Primeira de Mangueira” transfor-
mou-se na noite de quinta-feira passada, quando teve lugar 
o ensaio geral da famosa “escola”, em um ambiente de alta 
sociedade. Cerca de centenas de carros da Zona Sul se diri-
giram ao famoso morro, transportando pessoas de destaque 
do “Café Society” carioca, membros do corpo diplomático e 
“lindos” brotinhos de Copacabana e Arpoador. (O Globo, 19 
de fevereiro de 1955, p. 9)

O desfile das Escolas de Samba está atraindo gente da cha-
mada “Coté Society”. Como o flagrante mostra, o casal Erme-
lindo Matarazzo e amigos estiveram no palanque da Avenida 
aplaudindo o “Império Serrano” e outras escolas de samba. 
(O Globo, 23 de fevereiro de 1955, p. 10)

A escola de samba Acadêmicos do Salgueiro estabelece-
ria um marco para este momento, ao aceitar o oferecimento 
do intelectual Fernando Pamplona (cenógrafo e professor da 
Escola de Belas Artes) para chefiar sua equipe de criação que 
incluía inicialmente o folclorista Dirceu Nery a artista plástica 
e figurinista Marie-Louise Nery e, logo depois, o figurinista 
Arlindo Rodrigues, entre outros, o que “iria desencadear uma 
verdadeira revolução na temática e no tratamento plástico das 
escolas de samba” (FERREIRA, 1999, p. 81). 
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Ao trazer para seus quadros, profissionais de outras áreas 
– como as artes visuais, teatro, televisão e cinema, por exem-
plo – e intelectuais universitários com valores estéticos dife-
renciados, as escolas de samba estabeleceriam novos conflitos 
e disputas nos quais a incorporação de elementos externos 
dialogaria com as tradições, estabelecendo novos paradigmas 
para a visualidade das escolas e das baianas. 

Podemos observar nesse período que, embora guardas-
se memórias da visualidade “folclórica”, a baiana tornava-se 
mais “espetacular”. À sua indumentária típica e “tradicio-
nal” seriam acrescentados adereços que as integravam de 
forma consistente á história narrada pelo enredo. (FERREI-
RA, 1999, p. 85) (figura 6)

O fato é que se consolidava, na nova organização e hierar-
quia das escolas de samba liderada pela autoridade do carnava-
lesco, profissional que pesquisava e definia o enredo, concebia 
as alegorias, criava os figurinos, desenhava as fantasias, indicava 
os materiais e as cores que deveriam ser usadas e acompanhava 
o processo de desenvolvimento e montagem desses projetos.

Na chegada dos anos de 1970, algumas escolas de sam-
ba, como a Mangueira e a Portela, haviam-se fixado no ima-
ginário do povo como guardiãs da autêntica cultura popular 

Figura 6 
Baianas com alegorias de mão, 
elemento inovador no que se 
refere às estas personagens, 
representando uma “evocação 
das vendedoras de máscaras 
do velho carnaval”. Acadêmicos 
do Salgueiro, 1965. Criação de 
Arlindo Rodrigues e Fernando 
Pamplona (MANCHETE, 20 de 
março de 1965, p.59).
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brasileira, mantendo a característica da pureza e incorpo-
rando a “aura” da tradição. Por outro lado, o discurso de 
luta e consciência política passou a ser uma característica 
marcante da organização de outras escolas como o Império 
Serrano ou o próprio Salgueiro (FERREIRA, 2009). Neste 
contexto, as escolas de samba deixam de ser um espaço fol-
clórico, para se apresentar como um espaço político, de ação 
e como um espetáculo que precisa ser entendido a partir da 
organização e visualidade de suas alas. A ala das baianas 
torna-se um elemento essencial no sistema de representa-
ção dos enredos, assumindo um importante espaço de nar-
rativa visual e incorporando novos significados e elementos 
como golas e esplendores.

Aos poucos, a ideia de padronização e de conjunto come-
ça a se instalar, dentro da lógica de uniformização e organi-
zação das escolas. Mesmo aquelas mais “conservadoras” co-
meçam a rever seus valores estéticos, visando o novo público 
que se formara. O conjunto das baianas, que inicialmente 
desfilava de maneira espontânea e dispersa e com fantasias 
diferenciadas uma das outras passará, com a organização 
cada vez maior das alas, a desfilar de forma mais coesa, com 
fantasias similares nos mínimos detalhes, apresentando 
maior unidade visual, num processo que se desenrolará ao 
longo das décadas de 70/80. 

Durante este período, as agremiações vão começar a movi-
mentar elevados recursos para suas grandes produções incor-
porando e articulando novos interesses como os do Estado, do 
turismo e dos meios de comunicação. Algumas escolas iriam 
assumir claramente o discurso da espetacularidadede, como a 
Mocidade Independente de Padre Miguel, a Imperatriz Leopol-
dinense e a Beija-Flor. É também nesse momento que a baiana 
de escola de samba vai adquirir nova camada de significados, 
o de “grandes guerreiras do samba”, representando “as cabeças 
coroadas pelos cabelos brancos, simbolizando a sabedoria afri-
cana dos mais velhos, [...] que dançavam o samba de roda da 
Bahia e louvavam os orixás” (THEODORO, 2009, p. 224).

Em 1982, o Império Serrano apresenta um enredo que 
marcaria uma espécie de crítica ao gigantismo das superes-
colas de samba, trazendo para a cena o tema da modernidade 
versus tradição, ou seja, a oposição entre o discurso da espe-
tacularidade dos desfiles e aquele que valoriza a expressão da 
“autêntica cultura popular”. Inserida nesse contexto está a 
baiana com sua indumentária traduzida por um sistema com-
plexo de elementos visuais e códigos de identidade.
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O que a baiana tem?  Tem tradição? Tem!  
Tem modernidade? Tem!  
Tem pano da Costa? Nem sempre!

Nas últimas três últimas décadas, a questão da visualidade será 
cada vez mais importante, o lucro será uma exigência e o tem-
po para o desfile será rigorosamente controlado. Uma nova or-
ganização passa a ser almejada, agora que as escolas precisam 
mostrar um espetáculo impecável que justifique ser vendido 
no país e no exterior. Esse período é definido pelo crescimento 
e expansão das agremiações e também das apresentações que 
ficarão cada vez mais elaboradas pondo-se a serviço, cada vez 
mais, dos aspectos visuais e narrativos do desfile. 

Nessa fase em que as escolas de samba assumem seu po-
der empresarial e são reorganizadas sob a ação estratégica da 
Liga das Escolas de Samba, vai haver uma notável ampliação 
dos negócios, dos investimentos, da passarela de desfile e das 
fantasias das baianas que se expandem como se fizessem eco 
a tudo isto. As baianas tornam-se ainda mais essenciais ao 
sistema de representação dos enredos, passando a ter a im-
portância de uma personagem e vindo a incorporar novos sig-
nificados, representando noivas, estátuas da liberdade, seres 
espaciais, globo terrestre, poços de petróleo e até abelhas. 

Ferreira (2004, p. 365) afirma que os carnavalescos “Rosa 
Magalhães, Max Lopes e Renato Lage estabeleceriam um 
novo padrão de qualidade estética para os desfiles, no qual 
os detalhes visuais e as novidades tecnológicas tornavam-se 
tão importantes quanto às ‘tradições’ do canto e da dança”. 
É o caso da baiana com um tecido de estampa de onça con-
cebida em 1987 pelo carnavalesco Fernando Pinto, ligado ao 
Tropicalismo, para a escola Mocidade Independente de Pa-
dre Miguel, ou da baiana com capacete espaciais no lugar do 
turbante criada pelo mesmo carnavalesco para a Mocidade 
no carnaval de 1985. (Figura 7)

As fantasias de baianas de escola de samba passavam a 
representar expressões da diversificação das formas e dos ma-
teriais, da experiência do carnavalesco, do enredo, das condi-
ções da escola e dos interesses do mercado (figura 8). A orga-
nização visual da escola, por sua vez, acaba expressando novos 
arranjos que serão impostos às alas. A marcha carnavalesca 
das escolas de samba vai alcançar uma ordenação precisa, 
minuciosa, trazendo para a ala de baianas, novos significados 
expressos na indumentária e na forma da apresentação da ala, 
cada vez mais organizada e coreografada.
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Por outro lado, a aceleração decorrente do controle do 
tempo de desfile impõe a necessidade de uma rápida deco-
dificação das fantasias que precisam ter seus elementos facil-
mente decodificadas pela plateia. Nesse sentido, o conjunto 
da ala de baianas passa a representar grandes massas de cor e, 
algumas vezes, as componentes, juntas, vão possuir um úni-
co significado genérico, como por exemplo “as geleiras”, “os 
redemoinhos”, “as folhas secas”, “a beleza dos mares” ou “os 
banhos e as porções para relaxar”.

Numa perspectiva morfológica, a fantasia da baiana de 
hoje tem como marca estrutural uma ampla saia armada com 
crinolina, podendo ser complementada na parte de cima por 
múltiplas peças, como batas, blusa, tops, casacos ou outros 
elementos capazes de identificá-las aos personagens repre-
sentados no enredo. Usa-se, ainda, o recurso de afastar a fan-
tasia do corpo e aumentá-las de tamanho utilizando golas, pa-
las, alegorias de mão, esplendores e “cabeças” e para ampliar 
sua presença visual em razão da distância plateia e desfile.

Conclusão 

Procuramos mostrar que o desenvolvimento e estabeleci-
mento do tipo “baiana de escola de samba” deram-se a partir 
da década de 1930, no contexto do carnaval carioca, quando 
a personagem é construída sob o signo da tradicionalidade 
a partir de negociações entre a elite intelectual e as camadas 
populares. A difusão do discurso em torno da baiana e de sua 
relação com a própria “origem” das escolas de samba seria ele-

Figura 7 
Ala de baianas com capacete 

espacial, da Mocidade Indepen-
dente de Padre Miguel. Enredo 
Ziriguidum 2001, carnavalesco 

Fernando Pinto. Carnaval de 1985. 
(O Globo, 20 de 

 fevereiro de 2011, p. 40)

Figura 8 
Carnaval de 2011. Imperatriz 

Leopoldinense, Ala das baianas 
vencedora do troféu Estandarte 

de Ouro, com o enredo A 
Imperatriz adverte: sambar faz 

bem à saúde, de Max Lopes.  
(Foto Felipe Ferreira)
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mento importante para a caracterização destes grupos como 
popular e autêntico. Legitimava-se, desse modo, a ideia de um 
carnaval puro e ligado às raízes negras. Entretanto, mesmo 
mantendo a aura da tradição as baianas vêm incorporando 
continuamente novos significados e funções não só a si mes-
mas, mas aos próprios desfiles nos quais se representam um 
momento de forte da visualidade e plasticidade. 

Qual uma alegoria em seu sentido clássico e simbólico, sua 
leitura é indireta e subjetiva e, ainda que em todo o tempo te-
nha estado relacionada ao enredo, sempre significou mais que 
o próprio samba-enredo, realizando a operação de uma obra 
artística a representar diferentes camadas de significados, me-
diante formas que a tornaram compreensível através do tem-
po, transitando entre o lúdico e o sagrado, na interface entre a 
festa carnavalesca e a cultura do samba, num espaço de cons-
tante tensão entre tradição e modernidade, fértil em criativi-
dade, experimentação, narrativa, e vigorosa expressão visual.     
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