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RESUMO: 

Os artefatos culturais – produtos disponibilizados, construídos por meio de ideologias ou 
políticas, tais como monumentos, placas, nomes de ruas, imagens, arquitetura, entre outros 
– são motivos de reflexão, problematização e (re)significação na ação conjugada entre 
professores e estudantes, por meio do desenho, fotografia, escrita e outros. Assim, o foco 
desse ensaio recai na busca de conhecimento fora dos muros escolares, ou seja, no espaço 
urbano, onde professores e estudantes atuam também como agentes da memória social, 
apreendida na reflexão e crítica sobre a memória instituída. Nesse sentido, a prática 
educativa da cultura visual trás uma compreensão crítica sobre a construção da memória 
social nas representações sociais e visuais atreladas às relações de poder, nos contextos 
culturais.  
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RESUMEN  

Los artefactos culturales - productos disponibilizados, constituidos por medio de ideologías o 
políticas, tales como monumentos, placas, nombres de calles, imágenes, arquitectura, entre 
otros – son motivos de reflexión, problematización y (re)significación en la acción conjugada 
entre profesores y estudiantes, por medio del diseño, fotografía, escritura y otros. 
Concibiendo esto así, el foco de este ensayo recae en la búsqueda de conocimento fuera de 
los muros escolares, o sea, en el espacio urbano, donde profesores y estudiantes actúan 
también como agentes de la memoria social, aprehendida por la reflexión y crítica sobre la 
memoria instituida. En este sentido, la práctica educativa de la cultura visual hace viable una 
comprensión crítica sobre la construcción de la memoria social en las representaciones 
sociales y visuales, traspasadas por relaciones de poder, en los contextos culturales. 

Palabras clave: memoria social, educación, cultura visual, espacio público 

 

 

1. A memória 

Historicamente, desde a Idade Média a memória foi motivo de profunda reflexão em 

relação ao estudo da educação, do ser humano e de sua busca por saber. Sem a 

memória, não haveria conhecimento. Com ela, a civilização do medievo ocidental 

acumulou ciência e refletiu seu sentido e finalidade. Hoje, frente ao processo de 

globalização - massificador e veloz - urge retomá-la em diferentes áreas para 

darmos, novamente, um sentido à nossa existência nesse mundo. 



 

2480 

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

Circunscrever a memória como criação de valores e símbolos é criar uma relação 

com o ausente, com a formação e expressões identitárias, constitutivas de um 

enigma a ser decifrado. A indagação sobre quem sou é estritamente vinculada a 

quem somos. Ela sustenta a esfera do mundo privado de cada um, em contextos 

sociais e culturais. Nesta inserção histórica social, para apreender quem sou é 

necessário desvelar quem fomos. Todavia, como saber quem sou, dentro do 

contexto plural de quem somos, se a globalização nos achata, aceleradamente, em 

um mesmo fundo? 

Neste processo o mundo se torna um só e nele os meios de comunicação de massa 

exercem um papel primordial. A fusão na utilização dos meios de comunicação como 

a televisão, o computador, a Internet, o telefone celular, nos faz pensar de forma 

global, inserindo esses diferentes universos em um só contexto.  O poder midiático 

pode servir como aparato ideológico da globalização, ou seja, padronizar idéias, 

identidades, memórias, trabalhos, costumes, culturas e entretenimento. Para tanto, 

ele conta com a maneira avassaladora de seus meios midiáticos e não nos dá tempo 

para pensar nem sentir.  

Ao comentar essa aceleração do tempo, o historiador Pierre Nora (1993) afirma que 

a história passa a ser mais dinâmica, rápida, a duração do fato é a duração da 

notícia, o novo é que dá as cartas e conduz as vidas, forjando a sensação de 

hegemonia do efêmero. Para o autor, o passado vai cedendo seu lugar para a idéia 

do eterno presente através do uso da expressão aceleração da história. Nesse 

momento, segurar traços e vestígios é a maneira de se opor ao efeito devastador e 

desintegrador da rapidez contemporânea. Segundo Nora (1993, p. 08) esta 

aceleração que 

[...] o fenômeno acaba de nos revelar bruscamente, é toda a distância entre 
a memória verdadeira, social, intocada, aquela cujas sociedades ditas 
primitivas, ou arcaicas, representaram o modelo e guardaram consigo o 
segredo -  e a história que é o que nossas sociedades condenadas ao 
esquecimento fazem do passado, porque levadas pela mudança. Entre uma 
memória integrada, ditatorial e inconsciente de si mesma, organizadora e 
toda poderosa, espontaneamente atualizadora, uma memória sem passado 
que reconduz eternamente a herança, conduzindo o antigamente dos 
ancestrais ao tempo indiferenciado dos heróis, das origens e do mito – e a 
nossa, que só é história, vestígio trilha. Distância que só se aprofundou na 
medida em que os homens foram reconhecidos como seu um poder e 
mesmo um dever de mudança, sobretudo a partir dos tempos modernos. 
Distância que chega hoje, num ponto convulsivo. 



 

2481 

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

Neste sentido, Nora nos aborda com duas questões pertinentes à educação. 

Primeiramente, à diferenciação entre memória e história. Não obstante, ambas 

evocarem o mesmo tempo - o passado, elas não se confundem. Para o sociólogo 

Maurice Halbwachs (1990) a memória coletiva ou social é a memória vivida, física ou 

afetivamente. Em sentido oposto, a história começa justamente onde a memória 

acaba e a memória acaba quando não tem mais como suporte um grupo. Assim, a 

memória, na perspectiva de Halbwachs, é a possibilidade de recolocação das 

situações escondidas que habitam na sociedade profunda, na sensibilidade 

(HALBWACHS, 1990, p. 67-8).  

Em segundo lugar, Nora nos mostra uma fenda na compreensão do sujeito histórico 

onde de um lado está uma memória sem passado que reconduz eternamente a 

herança, conduzindo-nos ao tempo indiferenciado dos heróis, das origens e do mito 

de nossos ancestrais, e a nossa, que só é história, vestígio trilha. Temos, portanto, 

outras questões: Como tramar visualidades entre essas duas margens com a 

memória social? Como arte/educar revitalizando a memória social? 

A Memória Social é por nós entendida como um campo de disputas que inclui 

processos múltiplos de produção e articulação das lembranças e esquecimentos dos 

diferentes sujeitos sociais. Assim, ela se constrói no processo dinâmico da vida 

social perpassada por redes de poderes que imperam nas sociedades, articulando 

tensões entre identidade, alteridade e produção da diferença nos grupos sociais 

(GONDAR; DODEBEI, 2006).  

Diante da antiga concepção de que a memória se erige segundo relações estáveis e 

fronteiras bem assentadas, até pouco tempo considerada referência em diferentes 

áreas do conhecimento, deparamos hoje com a incumbência de repensar novas 

concepções diante da instabilidade dos laços sociais, das ‘crises’ de identidades e 

mudanças políticas que ocorrem no mundo contemporâneo.  

2. Visualidades sensíveis 

 Creio que um caminho para segurar traços e vestígios da memória vivida e 

partilhada coletivamente para nós, os professores de artes, é buscar exercer 

experiências1 cotidianas de aprendizado sensível e busca por conhecimento nas 

vias públicas. O uso do espaço público como estratégia e lugar de aprendizagem 
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permite o compartilhar e a troca pelo que se busca conhecer e vai conectando 

elementos emergentes em/com situações de aprendizagem. Situações vividas, 

apreendidas, questionadas e redimensionadas pela memória social. Por exemplo, 

visitar uma rua, observar e desenhá-la, fotografá-la, redigir um texto, saber seu 

nome e sua história, bem como a razão da homenagem que perpetua na memória 

coletiva um único indivíduo distintamente. Talvez assim, poderemos emancipar e 

romper com a educação bancária, tão criticada por Paulo Freire (1983), a qual busca 

depositar conteúdos na memória dos estudantes e dos professores e até mesmo e, 

principalmente, instituir-lhes memórias por meio dos livros didáticos. Assim, 

partilham da construção deste conhecimento, o professor e o estudante.  

A antiga maneira de ensinar que colocava estudantes e professores dicotomicamente, 

desaparece para juntos ampliarem as conexões para organizar outros discursos com 

os saberes mosaicos que todos possuem. Desta maneira, não há receptores nem 

leitores. Contudo, construtores e intérpretes, na medida em que a aproximação não é 

passiva nem dependente. Ela é interativa e de acordo com as experiências memoriais 

que cada sujeito tem experimentado em sua vida cotidiana. Neste processo dinâmico, 

ambos, em suas devidas instâncias aprendem investigar, inovar, refletir e criticar suas 

práticas. Conduzirem a educação em arte pela memória social, trilhando 

potencialidades e criando um espaço entre, em decorrência do qual a memória pode 

se reinventar para além do que herdamos e do que é gestado em nós.  

Isso pressupõe ultrapassar os muros das escolas para criar novas narrativas visuais e 

experiências de aprendizagem que venham a ter sentido para os estudantes e 

professores. Para tanto, é necessário apreendermos o texto que é inscrito na 

materialidade das ruas e pulsa a vida do mundo. Coisas, objetos, seres da natureza: 

ruas, árvores, outdoors, casas, os edifícios das cidades, entre tantos outros. Revelam 

o que são, foram e se propõem ser. Não são puros espaços preenchidos, invólucros, 

ou espaços capsulados ocupando lugares sem vida, cumprindo funções em tempos 

cronológicos demarcados pelas necessidades imediatas e periodicidades.  

A matéria é a carne do mundo. Há nela um saber, uma experiência passada 

manifesta no presente, que possibilita vislumbrar o futuro; uma história que se revela 

em um universo específico que é, paradoxalmente, entrecruzado por diversos 

outros. Sobreviver, a partir de então, é também viver por meio da memória social 
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deixada nos vestígios, rastros, indícios para o outro, nos objetos visuais, no corpo do 

mundo. Assim, diante da inevitabilidade da morte – o esquecimento - o passado 

gruda nas cores e formas das paredes das casas, nos descascados dos muros, nas 

histórias de vida, nos limos dos monumentos, no traçado das ruas, nos artefatos 

criados, narrando uma história pulsante de nossa humanidade.  

Por outro lado, esses registros/vestígios demandam visibilidade e sensibilidade, ou 

seja, apreensão cognitiva, criação de sentidos, interpretação e crítica. A visibilidade 

é o elemento da representação, a presença de um sujeito ou de um objeto e os 

sentidos são construídos pela subjetivação - processo pelo qual, nós humanos, 

tomamos consciência de nós mesmos na interação com os outros.  

A sensibilidade envolve também a questão das sensações2. Sensação é aquilo que 

podemos conhecer por meio de nossos sentidos, ou seja, o que sabemos, em última 

instância, por meio de nosso corpo. Por isso, podemos pensar que o corpo inteiro, e 

não apenas os tradicionais cinco sentidos, é um lugar de conhecimento. Sensibilidade 

é também, a capacidade de perceber e interpretar as nossas sensações.  

Os gregos usavam a palavra Aisthesis para significar a sensação em geral ou a 

capacidade perceber. Ao longo da tradição filosófica, tais informações seriam 

trabalhadas pela razão capaz de recolher os dados confusos e elaborar conceitos e 

juízos a partir deles. Posteriormente, a literatura dos séculos XVIII e XIX, evidencia a 

clássica oposição entre razão e sensibilidade e coloca a razão como 

hierarquicamente superior aos demais atributos e capacidades humanas. Hoje a 

ciência, como por exemplo, as ciências sociais, já consegue se distanciar da relação 

dicotômica entre razão e sensibilidade para articular um outro modelo de sondagem, 

interpretação e análise do social. 

A apreensão cognitiva assegura a mediação entre um limite básico de coincidência 

entre as intenções do autor e a interpretação do leitor, na percepção das imagens ou 

artefatos culturais3. Desta maneira, é uma faculdade físico/bio/psicológica, cuja 

dimensão funcional trabalha os dados na mediação fora/dentro, ou seja, recebe e 

transforma as informações, lançando-as na forma de ajustes críticos. Por sua vez, 

pensar criticamente é decidir de forma fundamentada e em que acreditar. É saber 

julgar proposições, argumentos e opiniões, aferindo até onde podem ser críveis.  
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Mas a principal vantagem do pensamento crítico é evitar que sejamos manipulados 

pelo imenso número de informações confusas e contraditórias a que somos 

submetidos diariamente, tanto em nossas atividades profissionais quanto durante 

nossas atividades como consumidores. Entretanto, não basta somente a dimensão 

cognitiva, ao considerar que o real não é rigorosamente o real, mas aquilo que a 

mente transforma em real e essa experiência é fundamentalmente cultural. Implica 

em uma visualidade visível nos mecanismos sócio-culturais partilhados que 

conferem, a determinadas imagens visuais, artefatos culturais, produtos midiáticos, a 

qualidade de partícipes de sistemas de crença e de interpretação, reconhecíveis e 

reconhecidos, em um jogo de poder (MARTINS, 2008). O que é visível remete 

menos ao que se tornou imagem visual e mais àquela visualidade, reconhecida 

como dotada de valor de troca simbólica e de relevância comunicativa.  

Neste sentido, o conceito do fazer artístico como artefato cultural abarca as relações 

do ser humano consigo mesmo, com os outros seres humanos, o médium, e a 

plataforma social. Ele é objeto de questionamento, reflexão, transmissão do saber 

coletivo, transmissão do patrimônio, como também, de memória afetiva individual e 

coletiva (MORICONI, 2000). Pensando assim, a vida e sociedade é uma questão 

ética, vivida subjetivamente.  

Podemos exemplificar essa questão com o trabalho do artista mexicano, Yoshua 

Okon (1970- ). Ele aborda situações bizarras protagonizadas por policiais 

mexicanos. A maioria de seus vídeos4 é como um reality show, registro de 

conversas entre o artista/câmera e os policiais. Okon questiona a ética e a moral 

desses servidores do Estado e propõe uma reflexão crítica aos limites entre 

legalidade e poder. Artistas, como Yoshua Okon, desprendem do ego narcísico do 

artista para trabalharem com a questão social e política, com as contendas morais e 

éticas da cultura e, portanto, da vida em sociedade. Assim, compreendem que a 

alteridade entra em nós, nos modifica e pode, nos tornar outros.   

Nas sociedades da visualidade excessiva como a nossa, passado e futuro parecem, 

em verdade, condenados à total invisibilidade. O que se dá a ver é uma intensidade 

visual absolutamente presentificada e indiretamente apontada pelo historiador Pierre 

Nova quando discute a aceleração do tempo histórico, no mundo globalizado. A 

cultura da visualidade, encantada pela força de externalização da produção 
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imaginária acaba colocando em risco parte de seu magma de subjetivação e de 

memória. Talvez fosse interessante considerarmos não apenas a existência de um 

jogo entre o visível e o (in)visível mas, igualmente, discriminar a tênue linha que 

demarca a passagem da visualidade à visibilidade.  

Se a visualidade delimita uma experiência cultural, falar em visibilidade pressupõe 

uma estratégia essencialmente política. Pressupõe-se analisar como, nas culturas 

da visualidade, se constroem e agenciam políticas de (in)visibilidade e memória. 

Penso, no segundo caso, que estamos diante de dispositivos de poder que de modo 

sutil e não menos efetivo constroem em presença, não o que o olho vê e o que é 

apreendido pela memória instituída. Mas, fundamentalmente, o que ambas 

reconhece como fato relevante. Pressupõe-se, pois, que a visibilidade como fato de 

visão ultrapassa e reconfigura a consciência objetiva do que é visto. Com isso, 

ganha corpo e referencialidade palpável. É exatamente um convite ao exercício, 

guiado, de uma consciência subjetiva. Desse modo, a dimensão cultural transforma 

o ver em visualidade. Nesses termos, cabe esclarecer que visibilidade diz respeito 

tanto a um processo – de educação do olhar – quanto a um progresso – no exercício 

da interpretação e na afirmação da subjetividade.  Assim, como arte/educar? 

Inegável que esses modos de ver realizam construções culturais e são também, de 

responsabilidade da universidade ao formar educadores e artistas. Desse modo, o 

social e cultural se confundem, não obstante, sociedade se referir às relações 

sociais e cultura ao conjunto dos elementos que tornam essas relações possíveis. 

Todavia, se confundem quando como cultura se considera toda prática social, 

dependente de seus sentidos. Dessa maneira, falar de educação, de criações e 

artes, práticas educativas, de professores e estudantes de artes, estou me referindo 

às ideologias, a filosofia curricular, às formas como os professores e estudantes 

interpretam as políticas educacionais, as práticas educativas na Universidade – a 

lógica do cotidiano. Essas experiências do cotidiano sugerem novos modos de 

perceber, sentir e pensar que subvertem conceitos e trazem implicações 

epistemológicas e políticas para as práticas educacionais em arte.  Entre elas, além 

das inúmeras discussões sobre gênero, multiculturalismo, sexualidade, meio 

ambiente, percebo a importância da (re)significação da memória social pelo trabalho 

da educação em Artes.  
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Muitos autores que escrevem sobre cultura visual colocam a abordagem da 

compreensão crítica na construção de uma história compartilhada, narrada. Contudo, 

a história será narrada por pessoas ou grupos, a partir de um determinado ponto de 

vista – lugar que ocupa na trama social, gênero, interesses, construção de poderes, 

entre outros. O que significa a construção de uma história impositiva, no sentido de 

fazer-se verdadeira. Para tanto, há de predominar sobre outras. O que não ocorre 

com a memória. Ao relembramos dos ensinamentos distintivos entre história e 

memória, de Pierre Nora, compreendemos que a memória pode ser revitalizada, no 

corpo, e constantemente (re)significada por meio de lembranças pessoais e coletivas, 

implicando uma dinâmica mais efetiva para acompanhar nossos tempos velozes. O 

que permite a reflexão e crítica sobre as imagens e até mesmo, no exercício de sua 

produção, saber quem sou dentro do contexto plural de quem somos. 

Podemos, por meio dos outdoors, das fotografias, do desenho, da pintura, das 

novelas televisivas, apreender seus códigos, refletir sobre eles e entender como e 

por quê esses códigos se transformam. Durante este exercício os estudantes devem 

escrever, falar de suas experiências com e nestes meios, ao mesmo tempo em que 

os examinam em tempos passados, observando diferenças formais nas posturas, na 

expressão facial, nas vestimentas, no cenário, na ação e como isso se relaciona com 

suas experiências de vida. Devem questionar comportamentos e representações 

fixados e reproduzidos na memória coletiva, buscando (re)significá-las. 

3. Práticas culturais 

Estamos falando de visualizar a existência, pois o é um "lugar sempre desafiante de 

interação social e definição em termos de classe, gênero, identidade sexual e racial" 

(MIRZOEFF, 2003, p. 20). Desta maneira, em busca da visualidade da cultura, o 

visual torna-se o lugar no qual se criam e se discutem significados. Trata-se, 

sobretudo, de “catar” imagens, experiências e pensamentos, sem perder a 

capacidade de reflexão, de crítica, e acompanhar com rigor e sensibilidade, a 

delicadeza dos processos de apropriação e de invenção das imagens.  

Trabalhar nesse enfoque amplo é aceitar a capacidade das imagens serem 

mediadoras das "velhas e novas formas de poder, como também de ensaios 

contradiscursivos de novas formas de sociabilidade" (MORAZA, 2004). Essa ampla 
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e aberta proposta enfatiza que o campo de estudos não se organiza a partir de 

nomes de artefatos, fatos e ou sujeitos, mas sim em relação aos seus significados 

culturais, vinculando-se à noção de mediação de representações, valores e 

identidades. Busca reconstruir o conhecimento a partir da interrelação disciplinar, 

esquadrinhada formalmente desde os meados do século XIX, o que impediu uma 

visão interacional.  

O filósofo Georges Didi-Huberman (2000) destaca a especificidade do tempo que 

constitui a imagem. Ele defende a idéia de que a imagem deflagra múltiplos elos 

com base nos quais será possível reconfigurar diversos presentes. Ao estender essa 

compreensão para o campo das visualidades, observamos que os espaços públicos 

com suas construções, seus vestígios, revelam a memória que traz consigo, 

memória essa que continuará, em seu devir, a atravessar outros presentes, uma vez 

estar inscrita na materialidade do mundo. Assim, estamos e estaremos sempre 

diante de uma imagem. Seja ela mental, visual, conceitual. O que de certa forma nos 

faz circunscrever o real, simbólica e imaginariamente, sempre diante de tempos. 

Nesse contexto, o autor propõe interrogar, de maneira crítica, o tempo que compõe a 

imagem, visto estarmos diante de um presente que não cessa de se restabelecer 

pela experiência dialética do olhar. No entanto, o olhar tem memória e deve 

rememorar e (re)significar constantemente o pensamento anacrônico5.  

A guisa de finalizar, vale lembrar que a tarefa de todos em relação à educação em 

Arte diz respeito a educar o olhar, desde a mais tenra idade, não só para o fascínio e 

prazer do fazer artístico, ou do ler e escrever. Mas para a reflexão crítica do que se 

vê, de como e por que se vê de determinada maneira e não de outra; a valorização 

das histórias pessoais e coletivas; a invenção do cotidiano; a diversidade de 

respostas para uma mesma problemática; a desconfiança sobre o que e como se vê; 

e a mudança como inerência humana. No campo ampliado do educar em Arte é 

possível também, fazer a distinção e saber quem sou eu e quando somos nós. 

Trabalho de memória experimentada no corpo. Extraída no partilhamento e relação 

dialógica da alteridade.  
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________________________ 
 

1 Por experiência entendo o tempo revivido como rememoração e reconstrução de sentidos. 

2 Platão duvidava do conhecimento apreendido por meio das sensações. Para ele, a sensação era uma 
capacidade humana insuficiente para o alcance da verdade. Diferentemente de Platão, Baumgarten usará o 
termo dos gregos para fundar no século XVIII a disciplina chamada “Estética”, que se ocupará, segundo ele, do 
conhecimento dos sentidos. 

3 Um artefato cultural é um objeto que fornece informações sobre a cultura do seu criador e usuários. 

4 Os lugares de memória podem ser compreendidos como os meios físicos onde florescem rituais, singularismos, 
símbolos de identidade coletiva, construídos, manipulados e impostos de forma hegemônica por grupos que 
detêm o poder.   

5 O pensamento anacrônico foi, durante muitos séculos, evitado e criticado pelos historiadores. Ele representava 
uma imprecisão nas datas dos acontecimentos e em sua linearidade histórica. Hoje, vários historiadores, entre 
eles Walter Benjamin, usam este modelo temporal com mecanismo dialético, pois supõe sempre uma tensão 
entre os diversos modelos de tempo. Ele indica que em cada presente várias dimensões temporais se 
relacionam. Que em cada obra há uma fusão de diversos tempos genealógicos. Nesse novo modelo, a memória 
entra como elemento importante de um novo pensamento sobre a história, vista não mais como representação 
do passado, e sim como apresentação. Graças ao conceito de memória, é possível trabalhar no campo da 
apresentação como construção a partir do presente, tempo que possibilita a deflagração de correlações 
passadas. 
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