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RESUMO: 

Tomando como referência a ‘virada pictórica’ e seus desdobramentos, este texto tem como 
foco uma discussão sobre arte e imagem como processos culturais, os princípios que 
orientam essa formação educacional e o modo como a experiência visual envolve, influencia 
e assedia os indivíduos criando links com seus repertórios imagéticos. Examina imagens, 
arte e seus objetos como uma prática social e culturalmente instituída que gera significados 
através de circulação pública. Põe em perspectivas diferentes sentidos conferidos à 
experiência visual e à formação educacional aproximando alunos do conhecimento e dos 
problemas relacionados ao contexto social e cultural em que vivem. 
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ABSTRACT: 

Taking the pictorial turn as a reference this text has it focus on a discussion about art and 
image as cultural processes, the principles that guide its educational training and the way 
visual experience involves, influences and besieges the individuals, creating links with their 
image repertoire. It examines images, art and its objects as social and cultural constituted 
practices that generate meanings through public circulation. It puts in perspective different 
meanings conferred to visual experience and educational training to approximate students to 
knowledge and problems related to the social and cultural context in which they live.   
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Nas duas últimas décadas do século XX, periodo que caracteriza o que ficou 

conhecido como a ‘virada pictórica’ (MITCHELL, 1995), as imagens ganharam 

espaço como foco de atenção, discussão intelectual e reflexão teórica tornando-se 

predominantes na cultura contemporânea. Fonte de interesse e provocação, elas 

desestabilizaram o sistema literário ao mesmo tempo em que geraram ruídos em 

relação às classificações genéricas desse sistema. As imagens também passaram a 

desafiar as fronteiras convencionais da literatura ao serem utilizadas na construção 

de relatos ao alcance das pessoas comuns, ou seja, imagens de publicidade, de 

filmes, clips e vídeos que contam aspectos da trajetória de gente simples, anônima, 

desenhando percursos e rupturas ao narrar aspectos da história particular dessas 

pessoas. Nesse sentido, pode-se dizer que as imagens romperam paradigmas e 

ampliaram espaço para a criação de novas estéticas (SHOHAT e STAM, 2006), 
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maneiras peculiares para os indivíduos se expressarem ou se reconhecerem em 

narrativas visuais sobre a vida, o cotidiano, a memória e a subjetividade.  

Na cultura pós-moderna se intensifica, cada vez mais, a distância entre a riqueza e a 

amplitude da experiência visual e a habilidade para avaliar e compreender essa 

experiência. A velocidade e o volume de imagens que nos sitiam e interpelam 

cotidianamente constituem uma espécie de avalanche que nos encharca e consome 

sem que tenhamos tempo para refletir, analisar ou fazer algum tipo de crítica sobre 

elas.  

Além disso, a tecnologia digital contribuiu de maneira significativa não apenas para 

ampliar o espectro e possibilidades de produção de imagens, mas, principalmente, 

para transportá-las em tempo real por meio de câmeras de celulares, câmeras 

fotográficas e computadores, criando links e tornando-as públicas na internet em 

sites como o youtube, ou em portais, blogs, orkuts, etc. Achutti (2004), destaca com 

clareza algumas implicações deste processo ao afirmar que na era digital  

qualquer pessoa deixa de ser um mero consumidor de imagens para se 
tornar um realizador/criador de imagens e se consagrar a reproduzir a vida 
cotidiana em vídeo ou em fotografia, por um preço módico, sem ter 
conhecimentos técnicos muito avançados. (p. 101) 

Assim, quando falamos de visualidades, nos referimos a um processo de sedução, 

rejeição e cooptação que se desenvolve a partir de imagens e esse processo tem 

sua fonte/origem na experiência visual. Podemos caracterizar a experiência visual 

como o mundo imagético que nos envolve e influencia ao mesmo tempo em que nos 

assedia, sugerindo e até mesmo criando links com nossos repertórios individuais.  

Nossos repertórios individuais incluem imagens de infância, de família, de amores, 

conflitos, acasos, azares, perdas e dissabores. Enfim, são imagens associadas a 

situações marcantes que, por razões as mais diversas, preservamos para nos 

proteger das emoções que elas acionam ou, ainda, imagens que guardamos com 

afeto e nos damos o direito de reviver as emoções que elas provocam somente em 

situações de comemoração ou em momentos especiais. A experiência visual e seus 

repertórios são responsáveis por sinapses entre informações objetivas e subjetivas 

configuradas por referências culturais que, de alguma maneira, influenciam os 

modos e as práticas de ver das pessoas.  
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Arte e imagem como processos culturais 

Os seres humanos, por onde passam, vivem ou habitam, deixam marcas e rastros. 

Essas marcas e rastros, resultado da atividade humana, geram diferenças, valores e 

práticas culturais historicamente situados, caracterizando e registrando os fazeres de 

determinado período ou época. Assim, objetos são separados uns dos outros e 

classificados, ganhando valor simbólico a partir da posição que ocupam numa escala 

de hierarquia ou prestígio cultural podendo ser considerados mais valiosos quando 

utilizados em contextos ou funções diferentes daqueles para as quais foram 

inicialmente criados. 

Desse modo, podemos dizer que sistemas simbólicos resultam de mecanismos por 

meio dos quais imagem e objeto adquirem, ou lhes é atribuído, um determinado 

valor em relação a uma rede de significados de outras imagens e objetos. Os 

sistemas simbólicos são estabelecidos e preservados pela tradição, e cultivados por 

meio de práticas culturais. Gradativamente, passam a ser incorporados por outros 

grupos e comunidades, como legado de outras gerações. Portanto, os sistemas 

simbólicos se constituem como marca e prática desejável que definem e 

caracterizam um grupo, comunidade ou sociedade num tempo e lugar específicos.  

Podemos dizer que, nesses processos, imagens, arte e seus objetos não são 

exceção. Objetos e imagens de arte, ganham e ocupam espaços privilegiados a 

partir de trocas, agregação de significados e valores que os sistemas simbólicos lhes 

conferem. 

Assim, imagens e arte devem ser vistas e pensadas como um dos fazeres entre as 

diversas práticas de representação visual criadas e elaboradas pelos seres 

humanos. Nesse contexto, como uma prática social e culturalmente instituída que 

gera significados através de circulação pública, a arte deixa de ser considerada um 

fazer superior, único, ou melhor. É importante observar que, fundamentados no 

argumento de que possuem uma audiência específica, arte e artistas sempre se 

outorgaram o direito de utilizar e beber de outras práticas consideradas menores ou 

secundárias como, por exemplo, o bordado, a marcheteria ou a tecelagem.  

A cultura visual não estuda apenas um setor, uma parcela ou recorte desse mundo 

simbólico denominado “arte”, mas se preocupa com as possibilidades de percepção 
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que se irradiam através de imagens de arte, de informação, de publicidade e de 

ficção, traspassando o mundo simbólico em muitas direções. Deslocando-se através 

do espaço, como artefatos prenhes de sentidos e significados, objetos e imagens de 

arte se oferecem para conexões rizomáticas potencialmente abertas para uma 

diversidade de interpretações e aprendizagens. 

Ao discutir esta questão, Darras (2009), explica com muita propriedade que, 

Promover uma educação para a cultura visual e midiática é acompanhar e 
tornar claro o seu consumo, mas também desenvolver esclarecimentos 
sobre sua prática. Esses são desafios contemporâneos e relevantes com 
os quais a educação deverá lidar. Ela poderá permitir o desenvolvimento 
de um pensamento visual e criativo por meio do design e do desenho e 
restituir à educação visual um lugar bem maior do que aquele que ela 
ocupa quando se limita ao estudo da arte. (p. 22)  

Fundamentada nessa visão crítica, a cultura visual busca elucidar como processos e 

articulações sociais, por meio de sistemas simbólicos, construíram a idéia de valor 

artístico como uma “fábrica social diferenciada tanto em suas mecânicas de 

circulação pública como nas formas de sua incidência simbólica” (BREA, 2005, p. 7), 

ou seja, seus modos de recepção. Objetos de arte, assim como imagens, devem ser 

tratados e partilhados como arquivos de uma memória coletiva. Seus significados 

dependem do contexto, da situação e do diálogo que constroem nas relações com o 

público/audiência, e não apenas na origem, fonte, ou material que constitui esses 

objetos. 

Por esta razão, significados não devem ser fixados, mas, negociados, levando em 

consideração a trajetória, as experiências vividas e, sobretudo, a subjetividade dos 

indivíduos. Ao serem criados, objetos e imagens passam a existir em contexto e, 

portanto, não estão limitados a uma única associação de significado e valor vigente 

ou predominante num determinado período. Eles podem mudar de contexto e de 

significado de acordo com as práticas culturais e o circuito temporal do qual passam 

a fazer parte. Portanto, é importante reconhecer o mundo das imagens e da arte 

como espaço instável, contraditório, aberto à reorientações, carente de 

ressignificações e, principalmente, dependente de possibilidades de interpretação e 

de novas aprendizagens. 
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Arte, imagem e formação educacional 

As imagens visuais devem ser tratadas com uma possibilidade de interpretação ou 

como uma forma de compreensão da experiência, um processo performativo de 

contar ou descrever uma história, ou seja, o relato de eventos visuais, imagens em 

seqüência. Como explica Tomm (1993), “... nós, como humanos, não apenas damos 

significado à nossa experiência ao narrar nossas vidas, mas também temos o poder 

de ‘representar’ nossos relatos graças ao conhecimento que temos deles” (p. 12).  

Nesse sentido, é importante ressaltar que a validade de um relato pode ser 

determinada por aquilo que a imagem provoca ou evoca nos indivíduos, porque são 

eles que podem considerar uma experiência autêntica, crível ou possível. Na 

sociedade em que vivemos, imagens hegemônicas não apenas influenciam 

poderosamente, mas, muitas vezes, determinam o que vemos e até mesmo como 

vemos.  

Assim, compreender a formação de alunos como uma iniciação, mas, principalmente, 

como um processo de conhecimento, pressupõe criar vínculos/conexões com 

aspectos ou momentos de experiências significativas que se constroem ao longo da 

vida e podem se refletir de maneira surpreendente no seu percurso educativo. As 

imagens visuais podem assinalar diferentes sentidos conferidos à formação 

educacional e à pesquisa aproximando os alunos do conhecimento e dos problemas 

relacionados ao contexto social e cultural em que vivem. 

Falando de uma perspectiva pós-moderna e pós-estruturalista, ouso dizer que é 

importante assumir o compromisso de trabalhar com imagens que contem sobre 

pessoas ou grupos que têm suas vidas em perigo, ou que estão correndo risco em 

função do lugar onde estão no mundo, ou daquilo que o mundo traz ou oferece para 

elas. Isso pode nos ajudar a não perder de vista que aquilo que sabemos, aquilo que 

somos e aquilo que sonhamos são, de alguma maneira, as coisas que nos motivam 

e dão sentido à nossa vida, são as coisas que queremos compreender e interpretar. 

Souza (2006) descreve o modo como imagem e ação interagem e ganham força 

como expressão subjetiva e simbólica ao explicar que 

A arte de evocar, narrar e de atribuir sentido às experiências como uma 
estranheza de si permite ao sujeito interpretar suas recordações em duas 
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dimensões. Primeiro como uma etapa vinculada à formação a partir da 
singularidade de cada história de vida e, segundo, como um processo de 
conhecimento sobre si que a narrativa [imagem] favorece. O processo de 
formação e de conhecimento possibilita ao sujeito questionar-se sobre os 
saberes de si a partir do saber-ser – mergulho interior e o conhecimento de 
si – e o saber-fazer-pensar sobre o que a vida lhe ensinou. (p. 62) 

Assim, podemos dizer que ao identificar, escolher ou reconstruir experiências visuais 

significativas e formadoras, o aluno cria um espaço para interpretar momentos ou 

aspectos de sua trajetória buscando uma compreensão de si mesmo e de 

experiências vividas que, desafiadoras, sofridas ou decepcionantes/desagradáveis, 

podem ser transformadas em aprendizagem. 

Experiência visual e educação 

A experiência visual, dentro ou fora da escola, em diferentes contextos econômicos, 

políticos e sociais é articulada através de imagens que devem estar “relacionadas 

com conhecimento prévio (...), integradas com outras imagens criadas por outras 

pessoas (...)”, e devem ser “recuperadas com diversos objetivos, inclusive, o objetivo 

de interpretar e criar novas imagens” (FREEDMAN, 2006, p. 30). Não podemos 

negar e muito menos ignorar o fato de que na contemporaneidade, objetos e 

imagens são trabalhados como eixo convergente de narrativas “espetacularizadas” e 

“ressignificadas” que propõem e discutem conflitos políticos e morais, problemas 

econômicos e sociais, dilemas éticos e práticas de ensino/pesquisa que acabam por 

fazer das narrativas imagéticas um recurso importante para pensar, refletir e educar. 

Podemos dizer que hoje, na maioria das situações, as imagens se caracterizam por 

um viés, uma espécie de fusão com o poder, relações que se traduzem em 

espetáculo ao mesmo tempo em que se derramam pela vida social persuadindo, 

tentando organizar, legitimar e resignar à vida contemporânea aqueles que vivem às 

margens. Kehl (2005), sintetiza essa transformação com muita propriedade ao 

explicar que “da indústria cultural à sociedade do espetáculo, o que houve foi um 

extraordinário aperfeiçoamento técnico dos meios de traduzir a vida em imagem, até 

que fosse possível abraçar toda a extensão da vida social” (p. 44).    

Assim como acontece com as experiências subjetivas e práticas culturais dos 

indivíduos, os significados dos objetos e imagens artísticos são instáveis e, portanto, 

suscetíveis à mudança. Fundamentados nesta condição, a cultura nos autoriza a 
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romper com distinções de gosto alicerçadas em categorias formais e 

institucionalizadas como “arte” e “arte popular”, “arte” e “artesanato”, imagens de 

“arte” e imagens de “publicidade” ou, ainda, romper com maneiras de definir e 

delimitar os conteúdos dessa área de conhecimento. Ajuda-nos, também, a 

compreender que as “imagens não estão dentro de campos disciplinares separados 

como ‘filme documental’ ou ‘pintura renascentista’, visto que nem o olho nem a 

psique operam através de tais divisões ou as reconhecem” (ROGOFF, 1998, p. 21). 

Uma maneira fecunda e didática para tornar esta discussão mais produtiva é utilizar 

como exemplo a experiência com imagens.  

 

The Bear - Cui Xiuwen  
Asian Contemporary Art Fair, Nova York, 2007 

Após uma observação cuidadosa da imagem acima, faço a seguinte pergunta: seria 

esta uma imagem de arte, de publicidade, de informação, de ficção ou de 

entretenimento?  

A imagem do trabalho do artista Cui Xiuwen, apresentado na Asian Contemporary 

Art Fair de Nova York, (ACAF - NY, 2007), é uma expressão eloqüente do mercado 

global de arte. Dois elementos nos ajudam a caracterizar e definir o trabalho como 

arte. Primeiro, o espaço onde foi exposto, ou seja, uma das galerias que abrigou a 

referida feira; segundo, a identificação do autor como um artista chinês.  
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Mas na ausência dessas informações, professores e alunos poderiam identificá-la 

como uma imagem de publicidade, de informação, de entretenimento e até mesmo 

uma combinação de possibilidades. Como afirma Martins (2010), os 

 ... objetos são separados uns dos outros e classificados, ganhando valor 
simbólico a partir da posição que ocupam numa escala de hierarquia ou 
prestígio cultural e podem até mesmo ser mais valiosos quando utilizados 
em contextos ou funções diferentes daqueles para as quais foram 
inicialmente criados. (p.1) 

Até a primeira metade do século XX, essa escala de hierarquia ou prestígio cultural 

sinalizou, mesmo que de forma precária e conflituosa, diferenças entre “arte”, “arte 

popular” e “artesanato”, ou, entre imagens de “arte”, imagens de “publicidade” e 

imagens de “informação”. Todavia, a partir da segunda metade do século XX essas 

distinções tornaram-se cada vez mais embaçadas e nebulosas, confundindo não 

apenas a pretensão, mas, também, a maneira de definir e delimitar esses conteúdos 

imagéticos e suas respectivas classificações hierárquicas.   

A figura/imagem do urso - que nesse caso não é de pelúcia - apesar do tamanho 

pouco comum e de estar exposta numa feira de arte, pode ser facilmente associada 

a um brinquedo infantil, à publicidade de um produto a ser consumido por crianças, 

ou, ainda, a uma imagem de informação veiculada num noticiário como mais uma 

curiosidade a ser registrada no Livro Guinness dos Recordes. Mas na matéria 

publicada na revista Avenue Magazine (2007), o crítico de arte Joy Y. Wang afirma 

que um dos “maiores desafios [da feira] é promover uma profunda compreensão da 

arte contemporânea asiática e suas várias formas” (p. 124).  

Na expectativa de fomentar a discussão sobre arte contemporânea e familiarizar o 

público com a produção de artistas asiáticos, foram organizados seminários, 

conferências e palestras paralelos à feira, para discutir o tema com a participação 

dos artistas. Parte significativa das discussões gravitou em torno da questão sobre 

quais os limites que definem a arte contemporânea asiática.  
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Atta Kim - The Museum Project No. 0001, da Série Fields, 1995 
Asian Contemporary Art Fair de Nova York, 2007 

Atta Kim, autor da obra acima – The Museum Project No. 0001, da Série Fields, 

1995 – em sintonia com os comentários do crítico de arte Joy Y. Wang, explicou que 

sua motivação, ao participar da Feira era, de fato, “desafiar a audiência fazendo as 

pessoas refletirem sobre o que define a arte asiática” (idem, p. 125). 

É importante enfatizar que hoje, a cultura dos alunos, assim como a dos professores, 

está inoculada pela influência e desejo de produtos, objetos e imagens da cultura 

contemporânea. Concebidos por artistas, pelas indústrias da criatividade e pela 

mídia, esses artefatos são disseminados através de agressivas campanhas 

publicitárias e de marketing que, de maneira deliberada e com poderosa precisão, 

elegem crianças, jovens e adultos como alvo. Estigmatizada pela escassez de 

recursos e pelas práticas antiquadas que a denota, como poderia a educação 

participar dessa disputa? 

Cultura, visualidade e ensino 

Diariamente professores e alunos estão expostos à diversidade que caracteriza a 

cultura visual e, em decorrência, vulneráveis às imagens que os cercam. Trabalhar 

pedagogicamente com essas imagens, temas e questões, pode ajudar a entender 

como e porque essas influências são construídas, a desenvolver uma compreensão 

crítica em relação às representações da cultura visual e, sobretudo, a vivenciar e 
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aprender um sentido de discernimento e autocrítica. Como perspectiva educativa, a 

cultura visual pode propiciar aos alunos e professores oportunidade para discutir e 

se posicionar sobre dilemas morais, sociais e éticos que afligem e demandam a 

atenção das sociedades contemporâneas. 

Ambigüidade e ambivalência são marcas desses exemplos que possibilitam 

diferentes interpretações e podem criar situações em que professores e alunos 

expressem reações e sentimentos opostos ou contraditórios. Na cultura 

contemporânea, a crítica da arte e da imagem é, também, uma crítica do poder e, 

com freqüência, as relações entre arte/imagem e poder se apresentam de forma 

dissimulada, sutil e até mesmo pouco perceptível. 

A cultura visual, além de ocupar uma parte considerável do cotidiano de professores 

e alunos, rompe com a experiência estática da apreciação e “suscita uma 

compreensão crítica do papel das práticas sociais do olhar e da representação 

visual, de suas funções sociais e das relações de poder às quais se vincula” 

(EFLAND, 2004, p. 229). Os princípios pedagógicos que a cultura visual propõe, 

demandam uma mudança nos objetivos e na prática das artes visuais, ampliando 

temas e conteúdos, mas, principalmente, incorporando “um registro inclusivo de 

imagens, artefatos, instrumentos e aparatos, bem como a experiência de indivíduos 

mediados e em rede em um século XXI globalizado” (TAVIN, 2005, p. 17). 

Os exemplos que foram apresentados são representativos das mudanças e 

transformações que estão acontecendo na área cultural e, consequentemente,  

centrais nas discussões, estudos e debates sobre a pós-modernidade. Essas 

imagens - The Bear, de Cui Xiuwen e The Museum Project No. 0001, de Atta Kim -     

põem em evidência a necessidade e importância de uma abordagem crítica que 

ofereça a “possibilidade de se organizar uma experiência de aprendizagem que gere 

novos posicionamentos, novas formas de compreensão e de atuação” 

(HERNÁNDEZ, 2007, p. 70). Elas ressaltam, também, a velocidade e a liberdade 

com que essas mudanças e transformações cruzam as fronteiras tradicionais 

criando miscigenações com as belas artes, com imagens de publicidade, vídeos e 

exposições em museus, galerias e assim por diante. 
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Para construir outra narrativa para a educação das artes visuais, como propõe 

Hernández (2007), será necessário tratar os estudos da cultura visual não apenas 

como mais uma disciplina, perspectiva, ou abordagem, mas como uma força 

produtiva que subverte fronteiras, amplia debates e cria novas relações conceituais e 

pedagógicas com o mundo da arte, dos objetos e das imagens. 
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