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RESUMO 

Este artigo apresenta criticamente o desenvolvimento da poética visual DES(TRUÇÕES) de 
Felipe Sobreiro desenvolvida no curso de graduação em Artes Plásticas/Bacharelado da 
Universidade de Brasília, UnB, entre 2002 e 2008, mostrando suas origens e evolução, e 
inserindo essa poética dentro do campo da Educação da Cultura Visual. Nas Des(Truções), 
Sobreiro objetiva parodiar e questionar a maneira como a retórica dos discursos oficiais, que 
aliada às ferramentas da visualidade, controla e censura o dia a dia das pessoas. O artigo 
associa as produções de Felipe Sobreiro aos objetivos e pedagogias propostas pelo grupo 
americano Vizicult em documento consultivo e sugerido a National Art Education Association 
dos Estados Unidos em relação à Arte/educação e Cultura Visual, em 2002. 

Palavras-chave: Poéticas Visuais. Cultura Visual. Arte/Educação. 

 

ABSTRACT 

This paper presents a critical development of an artwork titled DE(tructions) from Felipe 
Sobreiro. It was developed at an undergraduate level at the University of Brasília’s Fine Arts 
program, between 2002 and 2008. It shows its origins and evolution, and connections with 
Visual Culture and Education. In DE(tructions), Sobreiro objectives to parody and question 
the way the rhetoric of official discourses and narratives combines with the apparatus of 
visuality to control and censor our everyday lives. The article associates Sobreiro’s artwork to 
the objectives and pedagogies proposed by the North American group called Vizicult in the 
consultative document suggested for the United States’ National Art Education Association 
for the subjects of Art education and Visual Culture, in 2002. 
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A intenção deste artigo é de narrar de maneira crítica o desenvolvimento da poética 

visual DES(TRUÇÕES) de Felipe Sobreiro no curso de graduação em Artes 

Plásticas/Bacharelado da Universidade de Brasília, UnB, entre 2002 e 2008, 

mostrando suas origens e evolução, e inserindo essa poética dentro do campo da 

Cultura Visual. As Des(Truções) é uma série de placas, um conjunto de imagens que 

parodiam a sinalização instrutiva e reguladora imposta por centros de poder nos 

espaços públicos. Ao subverter o conteúdo tradicional moralizador e pedagógico das 

placas oficiais com instruções complacentes para situações absurdas e contrárias às 

normas sociais, Felipe Sobreiro claramente objetiva parodiar e questionar a maneira 
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como a retórica dos discursos oficiais, que aliada às ferramentas da visualidade, 

controla e censura o dia a dia das pessoas. Neste processo os sujeitos estão 

aparentemente alheios aos mecanismos do poder. Inicialmente, apresentaremos um 

breve percurso acadêmico e artístico pelo qual Sobreiro passou no curso, a 

descrição de sua poética visual em suas próprias palavras, posteriormente 

mencionamos uma série de artistas que influenciaram sua produção. Adiante, 

associaremos alguns conceitos da Cultura Visual sugeridas pelo grupo Vizcult com 

aspectos das Des(Truções), para assim contextualizá-las teoricamente e deixando 

aberta possibilidades de levar adiante novas maneiras de realização crítica e 

reflexiva por meio do fazer artístico. 

PERCURSO  

A partir de 2002, Sobreiro percorreu um longo transcurso artístico e acadêmico no 

curso de Artes Plásticas da UnB. Durante 6 anos pôde explorar diversas 

características do seu trabalho que dificilmente teria descoberto se estivesse 

sozinho. Seus interesses sempre estiveram voltados para a cultura e a estética pop, 

especialmente, as histórias em quadrinhos (HQs), as quais realiza profissionalmente. 

Durante esse tempo, pôde associar seu aprendizado formal com sua prática 

pessoal, mas também descobriu novos âmbitos expressivos e artísticos que até 

então ignorava, por exemplo, a gravura, a arte digital e a fotografia. 

As Des(Truções), dependeu em grande parte de várias aulas e trabalhos prévios, 

desenvolvidas ao longo dos seus estudos em várias disciplinas e de trabalho 

independente. Foi fundamental o trabalho junto às disciplinas Fundamentos da 

Linguagem Visual, ministrada pela Professora Dra. Lygia Sabóia e Arte Eletrônica, 

ministrada pelo Professor Dr. Silvio Zamboni, que o colocaram em contato com 

teorias e práticas cujas noções e complexidade desconhecia. Em 2003, começou a 

explorar a possibilidade de realizar repetições do seu desenho, reproduzindo uma 

mesma imagem de varias maneiras, tentando ir além do seu traço usual e 

conhecendo novas maneiras de expressão pictórica em Desenho 2, com o Professor 

Dr. Vicente Martínez. Em um primeiro momento buscou continuar com seu trabalho 

típico de desenho, em pequenos formatos e com nanquim, mas com o 

direcionamento do professor começou a expandir suas possibilidades e métodos, 

passando a realizar obras maiores e mais livres, explorando possibilidades 

diferentes de trabalhar com a linha, as formas e a composição. O trabalho final da 

disciplina foi a série Sete Sombras, na qual desenhou um mesmo retrato do seu pai 

em sete tipos diferentes de papéis, empregando diversos materiais como grafite, 
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carvão, giz, pastel, nanquim, entre outros. Essa repetição de imagens foi uma 

primeira aproximação experimental do tipo de “cacofonia visual” que realizaria vários 

semestres depois, nas Des(Truções).  

 

FIGURA 01 – “Sete Sombras”, técnica mista – 2003. 
Fonte: arquivo pessoal 

No primeiro semestre de 2006 cursou a disciplina Projeto Interdisciplinar, com 

Professor Dr. Belidson Dias, na qual definiu precisamente uma linha de trabalho que o 

levou até a realização das Des(Truções). Ali, elaborou uma série de imagens que 

combinavam elementos da pintura barroca religiosa com elementos dos pôsteres de 

filmes de horror de série “B”, particularmente os americanos. O intuito dessa obra era 

buscar estabelecer um paralelo entre as maneiras como o medo, a violência e a dor 

eram explorados pela retórica tanto da Igreja Católica quanto pelos estúdios de filmes, 

que buscavam a maneira mais barata e eficiente de vender suas produções ao público. 

Ao entrar em contato e analisar muitas imagens dessas duas fontes, aparentemente 

díspares, Sobreiro foi surpreendido pelo modo como as mesmas ferramentas retóricas 

eram empregadas para manipular emocionalmente os espectadores.  

As imagens que realizou fizeram parte da série eventualmente denominada Credo!, 

título com o qual tentou fazer referência dupla ao conteúdo religioso com o qual 

estava tratando e a interjeição popular de medo relacionada com o aspecto abjeto e 

tenebroso dos pôsteres de filmes de terror. 

 

            a)                              b)                          c)                          d) 

FIGURA 02 
a) Vide Manus Meas, Digital. 29,7 x 21 cm – 2006. Fonte: arquivo pessoal 

b) Sed Fidelis (after Caravaggio), Digital, 29,7 x 21 cm – 2006. Fonte: arquivo pessoal 
c) Beati Qui Non Viderunt, Digital, 29,7 x 21 cm – 2006. Fonte: arquivo pessoal 

d) Noli Me Tangere, Digital, 29,7 x 21 cm – 2006. Fonte: arquivo pessoal 
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POÉTICA VISUAL: DES(TRUÇÕES)  
 
Sobreiro descreve com suas próprias palavras o desenvolvimento de sua poética 

Visual.  

A natureza e a forma do trabalho final começaram a ficar claras durante a 
disciplina Ateliê 1, ministrada pelo Prof. Dr. Belidson Dias segundo semestre 
de 2006. Partindo da série Credo!, deixei para trás o comentário a respeito 
da relação entre a retórica do discurso ideológico empregada pela igreja 
através da arte barroca e a retórica do discurso comercial empregado pela 
indústria cinematográfica, e passei a tratar a respeito de temas atuais e do 
dia-a-dia.[...] 

Ao analisar o meu trabalho até o momento, considerei que, ainda que os 
pôsteres alcançassem a finalidade que tinha desejado, a temática da 
religião não era necessariamente meu interesse principal. Assim, mantendo 
a filosofia da série, repensei o trabalho e, inspirado em parte por uma cena 
do filme Fight Club, adaptação do livro de Chuck Palahniuk (1996, 2005) 
realizada pelo diretor David Fincher, comecei a realizar os primórdios das 
minhas placas de instruções. A cena em questão mostrava um ato de 
terrorismo no qual os personagens substituíam os folhetos de segurança de 
um avião por versões alteradas, nas quais as figuras representadas não 
estavam com aparência serena e calma das instruções reais, e sim em 
pânico. No contexto da história, este ato era um comentário a respeito da 
maneira artificial como o sistema transmite segurança aos indivíduos. 
Partindo do meu trabalho prévio e tendo em consideração as implicações 
artísticas que podiam se desenrolar a partir dele, me baseei parcialmente no 
formato ambíguo sugerido pelo manual de instruções falso da narrativa do 
filme e, levando adiante os conceitos da série Credo!, passei dos pôsteres 
híbridos de cinema para as placas de instruções arbitrárias que 
posteriormente denominaria de Des(Truções). ( Sobreiro, 2008, p.23)  

 

FIGURA 03 
a) Folheto de instruções utilizado no filme “Fight Club”, 1999. 

Fonte: disponível em http://www.foxmovies.com/fightclub/flightcard_big.jpg. 28 de agosto de 2008. 
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FIGURA 04: “Des(Truções) 01”. Digital, 20 cm x 42 cm. 2006 . Fonte: arquivo pessoal. 
FIGURA 05: “Des(Truções) 02”. Digital, 20 cm x 42 cm. 2006. Fonte: arquivo pessoal. 

 

Um aspecto de sua produção que sempre procurou resgatar e retrabalhar nas 

Des(Truções) foi o das HQs. O autor não quis necessariamente que as placas 

fossem “lidas” no sentido habitual da palavra, onde o espectador deve “ler” uma 

sequencia lógica de eventos passando por, de uma forma ou de outra, introdução, 

desenvolvimento e conclusão. Mas, ainda assim, as placas podem ser categorizadas 

dentro do conceito abrangente descrito por McCloud, no qual histórias em 

quadrinhos seriam “imagens pictóricas e outras justapostas em seqüencia 

deliberada” (1993, 2005, p. 9).  

O formato dessas primeiras placas demonstrou ser inapropriado para o tipo de 

experiência obra/espectador que quis estabelecer inicialmente. Ao ter apenas 20 cm 

por 42 cm, as placas perdiam-se na imensidão da parede, fazendo com que o 

público tivesse que aproximar-se consideravelmente à obra para poder apreciá-la. O 

aspecto normativo ficou anulado e as imagens não se impunham ao observador. O 

problema do formato do trabalho foi corrigido no próximo semestre, durante a 

disciplina Ateliê 2, também ministrada por mim, na qual Sobreiro aumentou a 

proporção das placas para 1 metro por 1.5 metros. Com a dimensão ampliada, o 

efeito visual das placas melhorou consideravelmente, permitindo que dominassem o 

espaço da parede e se posicionassem ao espectador em um plano similar ao das 

placas informativas oficiais das quais eram paródia. 

 

FIGURA 06: “Depressão: Guia Prático”. Digital, 100 cm x 150 cm. 2007. Fonte: arquivo pessoal 
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Além da ampliação das placas que havia realizado posteriormente, também no 

primeiro semestre de 2007 produziu a placa Depressão: Guia Prático, na qual 

substituiu o formato horizontal de três quadros por um mapa com múltiplos quadros, 

cuja ordem de leitura o espectador deve seguir dependendo da própria vontade e 

interesse, em um jogo lúdico similar aos dos jogos de tabuleiro e aos das instruções 

de emergência dos aviões, onde o leitor é guiado ao longo dos diferentes 

procedimentos de segurança. De acordo com Sobreiro: 

O aspecto visual (estilo, cores, tipo de traço) foi mantido igual ao das 
primeiras imagens, para dar continuidade ao mesmo trabalho de 
exploração da linguagem das placas. Pela grande variedade de 
possibilidades de leitura, esta imagem exige que o espectador 
dedique um tempo maior, comparando com o das placas anteriores, 
para que as diferentes opções da narrativa sejam decifradas. 
Enquanto que as primeiras peças da série Des(Truções) funcionam 
mais como um tipo de narração convencional e sintético, o Guia 
Prático é uma obra que deve ser construída pelo público no momento 
da observação. Porém, o excesso de opções e quadros age contra a 
eficácia da própria placa, pois apesar de que o formato se impõe ao 
espectador, o processo de leitura exige uma minúcia que faz com 
que o impacto da obra se perca no tempo que é transcorrido na sua 
interpretação. (Sobreiro, 2008, p. 26) 

A última etapa da série foi uma placa sem título realizada no segundo semestre de 

2008 durante a disciplina Diplomação, sob a minha orientação. Essa placa mantém 

muitos dos elementos das placas anteriores, mas com algumas diferenças. Primeiro, 

o formato não é mais horizontal e sim vertical. A multiplicidade de opções do 

trabalho anterior foi substituída por uma única sequência de leitura, mas alterando o 

padrão ocidental, obrigando um transcurso vertical de cima para baixo por parte do 

observador. A única instrução de “leitura” são os números, indicando a sequência 

das etapas. A ausência de textos e títulos, somada ao formato irregular, fazem com 

que a peça seja muito mais ambígua que as placas anteriores: é uma sequência de 

instruções ou uma advertência? A placa só é contextualizada plenamente dentro do 

conjunto da série.  

Posteriormente, e mantendo o mesmo padrão visual da placa descrita acima, 

realizou a “Sem Título 2”, um diagrama que também emprega o formato vertical e 

“quadros” redondos. A ação é mais conturbada e menos clara do que nas peças 

anteriores, e a ausência total de textos ou sequer números faz com que o sentido da 

placa seja obscurecido.  
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FIGURA 07: sem título. Digital, 150 cm x 100 cm. 2008. Fonte: arquivo pessoal 
FIGURA 08: sem título II. Digital, 150 cm x 100 cm. 2008. Fonte: arquivo pessoal 

INFLUÊNCIAS 

Em parte, a arte pop onipresente no dia a dia e as iconografias anônimas que 

povoam imperceptivelmente a visualidade dos discursos oficiais e do mercado tanto 

são as principais fontes do trabalho de Sobreiro como os alvos por ele criticados. 

Placas, diagramas de instruções, sinalizações são a matéria-prima imagética de 

onde brota sua obra. Mas, pontualmente e declaradamente, uma série de artistas 

têm influenciado os rumos de sua produção, especificamente a série Des(Truções). 

Eles são, entre outros, o quadrinista americano Chris Ware, o street artist britânico 

Banksy, o artista sul-mato-grossense Evandro Prado e o escritor argentino Julio 

Cortázar. 

Chris Ware é uma das principais vozes dos quadrinhos alternativos (ou 

underground) americanos contemporâneos. Sua graphic novel semi-autobiográfica 

“Jimmy Corrigan – The Smartest Kid on Earth”2 (2000) foi uma das principais 

inspirações para seu trabalho, especificamente no que diz respeito ao estilo e à 

associação da linguagem dos quadrinhos com a dos símbolos e ícones oficiais. 

Ware destruiu as convenções da leitura tradicionais e transformou sua narrativa em 

complexos diagramas não-lineares que exigem do leitor um grau incomum de 

paciência e dedicação para seguir a trama. Flechas, quadros fora de sequência e 

um desenho altamente técnico e frio são algumas das características que Ware 

parece ter importado do design minucioso dos manuais de informação para as 

páginas de sua obra. Seu traço, apesar de inconfundível, não parece ser realizado 
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manualmente e sim mecanicamente, e essa distância que ele estabelece entre ele e 

a obra é um dos elementos mais distintos de seu trabalho. 

Para propósitos do trabalho de Sobreiro, o livro Historias de Cronopios y Famas 

(CORTÁZAR, 1963, 1996) foi um dos principais responsáveis por inspirar as 

Des(Truções). Nesse livro, composto de contos, Cortázar dedicou uma seção, 

titulada Instrucciones, a curtos experimentos literários nos quais descrevia passo a 

passo uma série totalmente arbitrária, pessoal e subjetiva de realizar atos naturais e 

universais como chorar ou subir escadas. Sobreiro explica com suas palavras: 

Este livro é provavelmente a maior influência quanto ao conteúdo 
satírico e o formato pseudo-oficial que eu busquei desenvolver em 
meu trabalho. Ao jogar com a união da opinião pessoal e a vontade 
subjetiva do autor, da instrução com a qualidade aparentemente 
objetiva e superior que está inserida no discurso daquele que instrui, 
podemos dizer que os contos de Cortázar de certo modo são uma 
paródia da maneira imperceptível como a retórica se dissemina ao 
depender do próprio formato para convencer o ouvinte/espectador do 
conteúdo que professa. Ao assumir o papel da voz que instrui, o 
sujeito (neste caso, o escritor) evidencia para os demais o caráter 
frágil e arbitrário que se esconde por trás da fachada de infalibilidade 
do discurso oficial, e convida para uma nova postura de crítica e 
reflexão. Pode-se dizer que, em parte, o que eu procurei fazer por 
meio da sua visualidade foi desenvolver o que Cortázar desenvolvera 
por meio da literatura nas suas Instrucciones. (Sobreiro, 2008, p. 15) 

O conteúdo satírico e crítico que Sobreiro busca inserir na sua obra teve uma grande 

influência na obra do street artist britânico Banksy. A técnica e o intuito de Banksy 

são, muitas vezes, totalmente diferentes das que Sobreiro utiliza. Banksy faz uso de 

intervenções urbanas e de stencils, e sua arte é quase que inteiramente pública, 

inserida nos espaços urbanos ilegalmente, durante as noites. Além do discurso 

contestatório e contrario à ordem imposta pelo sistema, o aspecto de seu trabalho 

que mais parece impactar Sobreiro é o fato de que sua obra é totalmente construída 

de ironia e paródia. Mais do que apontar e acusar as injustiças do sistema, Banksy 

faz uso do espaço público para ridicularizar o poder e as instituições britânicas e 

mundiais. Esse papel de crítico que busca convencer o espectador por meio do uso 

do humor é em parte o que Sobreiro adota durante a criação de suas Des(Truções). 

Outro ponto no qual parece ter sido influenciado por Banksy é o de camuflar seu 

discurso com uma aparência oficial, que é contrário a esse ponto de vista. Em mais 

de uma ocasião, Banksy entrou em museus e, sem ser visto, inseriu peças 
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subversivas nas coleções, sendo que algumas destas só foram descobertas muito 

posteriormente. 

Evandro Prado é um artista contemporâneo brasileiro, e sua obra trata em grande 

parte de reflexões a respeito dos sistemas religiosos (especificamente o cristianismo 

católico), explorando sua imagética e linguagens visuais. Na sua série multimídia 

Habemus Cocam, por exemplo, Prado expandiu sua temática e combinou os 

elementos da visualidade da Igreja Católica com as das ideologias socialista e 

capitalista, criando instalações, objetos e imagens híbridas de figuras e situações 

religiosas com anúncios de Coca-Cola, combinando a imagética sacra com a pagã. 

Nesse tratamento simultâneo dos diversos ícones (Coca-Cola/Jesus/Che Guevara), 

o artista utilizou o universo do tradicional combinado com o universo do transitório 

para criar um terceiro espaço no qual ele discutisse simultaneamente questões das 

fontes originais. 

COMUNICAÇÃO E VISUALIDADE 

Felipe Sobreiro lida diretamente com questões da Cultura Visual como ferramenta 

ideológica, pois insere a sua produção visual não fundamentalmente no espaço 

tradicional da galeria de arte, mas sim, no âmbito coletivo da visualidade, e ao 

mesmo tempo, questiona a natureza das mensagens instrutivas instauradas pelos 

detentores do poder. Ao elaborar as placas da série Des(Truções), procura um ponto 

de trânsito entre o aspecto visual e a mensagem em si, fazendo com que o 

espectador perceba, por meio do seu trabalho, a arbitrariedade que permeia o 

discurso formal das placas normatizadas e exibidas em público na sociedade, mas 

que passam desapercebidas ao serem veiculadas. Aproveitando a natureza anti-

hierárquica da Cultura Visual, situa sua produção em um espaço de crítica e 

reflexão, fazendo uso da própria tendência flexível e móvel dos estudos culturais 

para apontar para as características estáticas e rígidas dos mecanismos da retórica 

oficial que devem ser reconsideradas e questionadas. 

A Cultura Visual é um dos mais recentes campos de estudos, que circunscreve os 

estudos da visualidade, abrangendo inclusive os estudos e práticas que 

tradicionalmente eram denominados como “Belas-Artes”, “Artes Visuais” e “Artes 

Plásticas”. Dias afirma que a Cultura Visual enfatiza:  
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 [...] as experiências diárias do visual e move, assim, a atenção dada 
às Belas-Artes, Artes Plásticas e Artes Visuais, ou seja, de uma 
cultura da elite para a visualização do cotidiano. Além disso, ao 
negar limites entre arte de elite e formas de arte populares, a Cultura 
Visual faz do seu objeto de interesse os artefatos, tecnologias e 
instituições da representação visual. (DIAS, 2007, p.7) 

Ao abranger todos os tipos de representações visuais, sejam elas consideradas 

“arte” ou não, a Cultura Visual como campo de estudos se presta para análises 

muito mais relacionadas à relação entre as pessoas e as imagens do que as 

imagens em si. O foco da obra de arte já não é mais o que acontece dentro dela, 

como acontecia com a arte tradicional, até meados do século XX, mas sim, os 

diálogos gerados com os espectadores e ainda incentiva uma análise destas 

relações. Também a respeito da definição da área de estudos da Cultura Visual, o 

teórico Raimundo Martins denota que, além da inserção do foco no espaço do dia a 

dia, outro elemento básico desses estudos é que: 

 [...] a cultura visual aborda e discute a imagem a partir de outra 
perspectiva, considerando-a não apenas em termos de seu valor 
estético, mas, principalmente, buscando compreender o papel social 
da imagem na vida e na cultura. (MARTINS, 2008, p.30) 

Essa localização do interesse artístico dentro do espaço cotidiano e do social se 

presta para o tipo de discurso ambíguo que Sobreiro efetua por meio das placas. Ao 

pertencer a um espaço comum ao dos espectadores (ao invés do espaço exclusivo 

e elevado ao qual aspirava pertencer a produção artística até meados do século 

XX), as placas abandonam a categoria de tradicional de “arte” e passam a ser 

consideradas simultânea e paralelamente com o tipo de placas oficiais que são o 

alvo de minha paródia. Assim, Sobreiro promove o questionamento em parte do seu 

trabalho, cujo conteúdo ambíguo fica claro ao tratar de temas absurdos e situações 

externas aos padrões da normalidade, mas especialmente do questionamento das 

placas reais e que são obedecidas inconscientemente e acriticamente no dia a dia. 

Como escreve David Darts: 

Ao chamar a atenção para os mecanismos e restrições sociais, 
políticas, culturais e religiosas que informam nossas ações e 
moderam nossas crenças, os artistas são capazes de nos expor a 
nós mesmos, aos outros e ao mundo que estamos tentando cultivar 
em conjunto. Esta problematização artística de nossas identidades, 
nossas crenças e nossas ações (e inações) é freqüentemente 
desorientadora e quase sempre desconfortável. (DARTS, 2004, 
p.319) [tradução de Felipe Sobreiro] 
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Essa problematização da experiência do espectador faz com que o trabalho em si e 

Sobreiro superem o espaço da obra de arte e questione os discursos normativos. 

Esse ato é incômodo duplamente: em parte pelo fato de serem peças híbridas e 

alheias ao padrão, e em parte pelo próprio conteúdo mórbido e crítico, que se impõe 

sorrateiramente ao espectador, ao contar com as características visuais das 

instruções com as que este está acostumado a lidar. A respeito dessa última 

afirmação, Duncum menciona que “a ideologia funciona não porque ela chama 

atenção para si mesma, mas sim, porque ela se estabelece em suposições 

aceitadas como verdadeiras e do senso comum” (DUNCUM apud DARTS, 2004, 

p.315). Mais ainda, ele afirma que a ideologia funciona através de artefatos culturais 

comuns, e pode ser difícil resisti-la porque quase sempre ela parece pertencer à 

esfera do natural.  

As ferramentas retóricas com as quais o poder é perpetuado são, de certo modo, 

deixadas invisíveis pelo seu uso constante e, como cita o autor, por aparentarem 

serem pertencentes ao espaço daquilo que, por ser natural, nunca se mostra como 

sendo passível de ser questionado. A arte, empregada pelas forças do poder, é 

mantida em primeiro plano, encobrindo o intuito daqueles que fazem uso dela para 

fins ideológicos. Essa associação de arte e poder, como afirma Darts, (2004, p. 313) 

não é uma novidade surgida com a revolução industrial e tecnológica, e sim, uma 

aliança ancestral. 

Com o auxílio da visualidade, a difusão das ideologias ocorre sem nunca chamar 

atenção para si mesma. Ela opera de maneira camuflada, e é por isso que o papel 

da crítica, dentro do contexto do trabalho de Sobreiro, é de inserir dentro desse 

mesmo campo para, assim, apontar desde um nível paralelo para os discursos que 

também utilizam este tipo de recursos visuais. Considerando que desde tempos 

imemoriais a arte tem sido empregada de maneira arbitrária pelos detentores do 

poder para estenderem e prolongarem o escopo de seu domínio sobre os demais 

indivíduos, também cabe aos que criticam dito poder que também façam uso da arte 

como ferramenta discursiva. Dessa maneira, se revelam não só a injustiça e 

subjetividade arbitrária das normas, mas também o próprio veículo dessa 

propagação ideológica: a arte. 
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Além do fato que as instituições de poder disseminam de maneira silenciosa seus 

discursos normativos, outro ponto que cabe ser criticado é que também há uma 

grande diferença entre o dito pelos sistemas e aquilo que os sistemas de fato 

realizam. Expor esta hipocrisia é uma das tarefas das artes, como sugere Darts: 

 […] as artes visuais tem sido utilizadas por décadas para revelar 
rupturas na trama social, assim expondo as cesuras entre os valores 
sociais fundamentais (isto é, justiça, democracia, liberdade) e os 
discursos dominantes e as práticas normativas do status quo. 
(DARTS, 2004, p. 318) [tradução de Felipe Sobreiro]3 

A crítica elaborada por meio das Des(Truções), ao posicionar-se de igual para igual 

frente ao discurso normativo, revela o grau de divergência entre as práticas que 

somos silenciosamente induzidos a reproduzir, e a sensação de liberdade individual 

que é promovida pelo Estado por meio da retórica, e também por outras forças 

controladoras, como por exemplo a publicidade e o mercado. 

EDUCAÇÃO DA CULTURA VISUAL E AS DES(TRUÇÕES) 

Em Novembro de 2001, doze arte/educadores americanos4, liderados por Kerry 

Freedman, Laurie Hicks and Kristin Congden, de vários lugares dos Estados Unidos 

da America, se encontraram perto de Chicago para debater e dividir preocupações 

comuns sobre o futuro da arte/educação nos Estados Unidos. EsSe encontro foi o 

início de uma série de encontros que vem acontecendo ao longo dos anos desde 

então nos Estados Unidos e Canadá por esse grupo original de pesquisadores e 

outros agregados, e hoje são mais conhecidos como o grupo do VizCult. 

Caracterizado pela presença de um grupo de especialistas em arte/educação com 

grande dedicação demonstrada ao campo da arte/educação e ao longo de suas 

carreiras, o VizCult está, particularmente, interessado na cultura visual 

contemporânea e no seu ensino.  

Até o momento o único documento oficial que surgiu desse grupo foi o Advisory do 

NAEA da primavera de 2002, que buscou trasladar na íntegra neste artigo. Neste 

documento eles afirmam que estamos passando por um período de mudanças no 

campo da arte/educação, pois vivemos num tempo histórico em que a visualidade, 

em todas as suas formas, passou particularmente a ter uma grande força no 

cotidiano das pessoas. E por isso mesmo o papel do arte/educador passou a ter 

proeminência e como resultado assumiu uma dimensão essencialmente crítica. 
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Segundo eles, teríamos duas possibilidades: ignorar os novos desafios que estamos 

enfrentando ou poderíamos nos aproximar da discussão, modificar o campo da 

arte/educação para aos poucos aumentar o nosso engajamento e responsabilidade 

com o contexto ampliado da cultura visual. Contudo, mudanças no campo requerem 

um diálogo contínuo entre profissionais de todos os níveis, em todas as arenas e 

esferas onde a arte/educação ocorre. Para que essas mudanças ocorram não basta 

somente o desenvolvimento de fundamentos teóricos consistentes e fortes, mudar o 

campo envolve a criação e implementação de práticas nas várias instituições de 

ensino. Isso não significa em nenhum instante que as artes visuais devam 

abandonar as artes visuais, mas significa que deveríamos considerar as 

necessidades da grande maioria dos alunos que ensinamos, nas licenciaturas e 

bacharelados, e que não se tornarão artistas. 

O grupo afirma que o uso do termo “Cultura Visual”, em parte, reflete a proliferação e 

poder das imagens e artefatos visuais e sua importância na nossa vida social. Essa 

nova forma de contato imediato, e de natureza efêmera com a imagética, e 

visualidade dos artefatos influencia as pessoas em todo o mundo. Segundo Davis, 

“Informações, idéias e histórias são agora apresentadas por meio de uma grande 

variedade de artes visuais em todos os domínios do conhecimento, incluindo aí a 

Ciência e a Tecnologia” (2002. p. 1). O VizCult defende que no mundo 

contemporâneo, o alcance da cultura visual reflete e contribui para a construção de 

conhecimento, identidade, crenças, saberes, imaginação, sensação de 

temporalidades e localidades, sentimento de agencia e de qualidade de vida para 

todas as idades. Portanto, para eles, é imperativo educar os alunos a interpretar a 

cultura visual de modo que os auxiliem a entender a extensão ampliada de suas 

formas, sentidos e objetivos. 

Diante do trabalho de Sobreiro gostaria de realizar um trabalho de comparação e 

contraste de sua prática como artista/educador/pesquisador na série Des(Truções) e 

os objetivos e pedagogias sugeridas pelo VizCult. Acredito que em sua prática ele foi 

capaz de: 

 responder as necessidades de um estudante contemporâneo numa 
sociedade dominada por imagens;  
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 por meio de sua poética e de seu envolvimento pedagógico, permitir um 
enriquecimento de saberes e possibilidades cognitivas, que inclui o lado 
emocional e racional do projeto; 
 promover uma visão extremamente crítica das imagens e artefatos que 
operam em espaços culturais e das esferas públicas do cotidiano, passando 
ainda a mediar e negociar mensagens entre as pessoas; 
 promover um entendimento de valor, diversidade e complexidade das 
expressões sociais culturais da visualidade contemporânea; 
 ilustrar o poder da cultura visual na construção de identidades e ambientes 
individuais e culturais; 
 educar cidadãos a participarem num processo ideológico e democrático ao 
provocar a reflexão responsável com a expectação e interação com a cultura 
visual. 

Da minha parte, como orientador e professor em várias disciplinas, ao adotar as 

premissas pedagógicas do VizCult ao trabalho de Sobreiro pude perceber: 

 mudanças ao focar em conteúdos curriculares, conceituais, 
interdisciplinares, transdisciplinares e socialmente relevantes para a criação 
de imagens e artefatos como respostas visuais dentro de um aspecto 
aparentemente sociocultural; 
 a importância de encorajar alunos a assumir individualmente 
responsabilidades por sua educação ao se expor ao campo ampliado da 
cultura visual; 
 possibilidades de expandir a conscientização e o uso de novos meios de 
produção para criar uma variedade de formas de cultura visual e novos 
campos para o ensino da arte/educação; 
 perspectivas de engajar-se com alunos do bacharelado em artes, na 
formação de artistas, para criar uma variedade de formas de visualidades que 
ampliam o universo imaginativo e desperta o espírito critico e pedagógico 
desses alunos; 
 desenvolver o envolvimento dos alunos com a reflexão da cultura visual na 
construção de identidades e da sustentabilidade do ser humano e suas 
relações com a visualidade e tecnologia; 
 necessidade de desenvolver um período mais longo de avaliação do aluno 
usando métodos reflexivos e critérios desenvolvidos e refinado por um 
contínuo debate entre os professores envolvidos ao longo do se curso, assim 
como as respostas e expectação geradas por suas exposições aos outros 
alunos, professores e comunidade em geral, para que possamos determinar a 
natureza dos saberes adquiridos e aplicados nessa prática poética. 



 

2003 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

                                                 
1 Este texto deriva do trabalho de conclusão do Curso de Bacharelado em Artes Plásticas, do Departamento de 
Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade de Brasília, de Felipe Sobreiro, intitulado: Des(Truções): 
Paródia e Questionamento entre Comunicação e Visualidade. Orientador: Prof. Dr. Belidson Dias. Brasília: 2008. 
2 “Jimmy Corrigan – O Garoto Mais Esperto da Terra” (N.T.) 
3 the visual arts have been used for decades to reveal tears in the social fabric, thereby exposing the caesuras 
between fundamental societal values (i.e. justice, democracy, freedom) and the dominant discourses and 
normative practices of the status quo. (NT) 
4 Dough Boughton, Kerry Freedman, Jerome Hausman, Laurie Hicks, Stanley Madeja, Suesi Metcalf, Martin 
Rayala, Deborah Smith-Shank, Mary Ann Stankiewicz, Patrícia Stuhr, Kevin Tavin e Elizabeth Wallace.  
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