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Resumo 

 

 

Sirtoli, Guilherme Susin. Fotografar e olhar: a imagem como propulsora da 
criticidade reflexiva. Orientadora: Cláudia Mariza Mattos Brandão. 2019. 64f. 
Trabalho de conclusão de Curso (Licenciatura em Artes Visuais), Centro de Artes, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. 

 

 

 

O presente trabalho discute questões acerca da fotografia enquanto propulsora do 
olhar crítico e da formação de sujeitos reflexivos na sociedade contemporânea. Para 
tal, situa-se a fotografia enquanto fonte de comunicação, sendo considerada uma 
linguagem não-verbal (FERRARA, 2007), na consideração da mesma enquanto 
resultado de uma percepção da realidade (DUBOIS, 1993) e resultado de uma 
criação poética do imaginário (DURAND, 2004). A pesquisa é qualitativa, de cunho 
bibliográfico e analítico e é norteada pela discussão do conceito de sociedade do 
espetáculo de Guy Debord (1994) em seu contexto histórico e suas reverberações 
na arte e na sociedade contemporânea. Por consequente, é proposta a 
problematização para com a banalização das imagens da arte na 
contemporaneidade. O trabalho analisa atividades desenvolvidas no projeto de 
extensão 'O PhotoGraphein vai à Escola' (UFPel), relacionando as experiências 
estéticas formadoras e a relação entre a fotografia e o olhar, possibilitando 
perspectivar o quanto tais questões reverberam no âmbito do ensino em Artes 
Visuais. Isso, na necessidade veemente da formação de espectadores 
emancipados (RANCIÈRE, 2017) na sociedade contemporânea. Com tal análise foi 
possível perceber relações estabelecidas e aprendizados que alteraram 
positivamente a forma que os jovens educandos decodificam e percebem os 
símbolos presentes no mundo ao seu redor. Tais questões possibilitaram a 
transformação do vivido em experiências formadoras para todos os envolvidos. 

 

 

Palavras-chave:  Artes Visuais. Fotografia. Linguagem Não Verbal. Criticidade. 
Educação.



Abstract 

 

 

Sirtoli, Guilherme Susin. Photograph and look: photographic image as a 
propulsive of the critical thinking in contemporaneity. 2019. 64f. Completion 
work of Visual Arts Course - Degree, Arts Center, Federal University of Pelotas, 
Pelotas, 2019. 
 

 

The present work discusses questions about photography as a driving force behind 
the critical eye and the formation of reflective subjects in contemporary society. For 
this, photography is situated as a source of communication, being considered a non-
verbal language (FERRARA, 2007), in the consideration of it as a result of a 
perception of reality (DUBOIS, 1993) and the result of a poetic creation of the 
imaginary ( DURAND, 2004). The research is qualitative, bibliographic and analytical 
in nature and is guided by the discussion of the concept of society of the spectacle 
of Guy Debord (1994) in its historical context and its reverberations in art and 
contemporary society. Consequently, I propose a problematization about the 
trivialization of art images in contemporaneity. The work analyzes activities 
developed in the extension project 'PhotoGraphein vai à Escola’ (UFPel), relating 
the formating aesthetic experiences and the relationship between photography and 
look, making it possible to perspective how much such issues reverberate in Visual 
Arts teaching. This, in the vehement need for the formation of emancipated 
spectators (RANCIÈRE, 2017) in contemporary society. With this analysis, it was 
possible to perceive established relations and learning that positively altered the way 
that young students decode and perceive the symbols present in the world around 
them. Such questions enabled the transformation of the lived into formative 
experiences for all involved. 
 

 

 

Key-words: Visual Arts. Photography. Nonverbal Language. Critical Thinking. 

Education.  
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INTRODUÇÃO   

 

 

É possível dizer que hoje vivemos em uma “civilização da imagem”, para a 

qual a fotografia tem um papel preponderante, além da internet e das redes sociais 

que também são importantes para a formação do espaço urbano (MOLES, 2005). 

Ao mesmo tempo em que a sociedade produz informações, ela as distribui para 

todo o globo terrestre, sendo que as imagens são preponderantes nesse processo.  

Tal situação na contemporaneidade atingiu um patamar inimaginável, quase 

em escala fordista, que por vez acaba gerando novas imagens que alimentam e são 

retroalimentadas por sociedades espetaculares (DEBORD, 1997). Nesse contexto, 

as obras de arte expostas nos museus e galerias se tornaram foco preferencial dos 

aparatos fotográficos que compõem os celulares, uma característica marcante de 

sociedades ‘massificadas’ por práticas relativas às novas tecnologias da informação 

e da comunicação. Para muitos parece não existir mais o tempo para a 

contemplação das obras e muito menos para a reflexão sobre as fotografias 

produzidas, visto que depois de clicadas, as mesmas vão para a ‘gaveta do 

esquecimento’.  

 A produção exorbitante de imagens é referida por Annateresa Fabris como 

imagerie: “A imagem deixa de ser o antigo objeto óptico do olhar para converter-se 

em imagerie” (FABRIS, 2009, p. 201). Tal conceito também é abordado por Gilbert 

Durand que nos ajuda a uma melhor compreensão acerca do consumo imagético 

desenfreado: 

 

É banal afirmar que nosso século XX viu a construção de uma “civilização 
da imagem”, graças aos gigantescos progressos técnicos de reprodução 
de imagens (fotografia, cinema, video-cassete, “imagens de síntese” etc.) 
e dos meios de transmiti-las (belinógrafo, televisão, telefax etc.). 
Pressente-se que essa inflação da produção e comércio de imagens 
[imagerie], (está) pronta para o consumo (DURAND, 2001, p. 1). 

 
 

Com isso, podemos dizer que o conceito de imagerie alinha-se com as 

discussões propostas por Guy Debord, na obra “Sociedade do Espetáculo”, lançada 

em 1967: “O mundo real se converte em simples imagens, estas simples imagens 

tornam-se seres reais e motivações eficientes típicas de um comportamento 

hipnótico” (DEBORD, 1997, p. 19).  
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Uma das consequências da recepção acrítica das imagens, em especial as 

fotográficas, e a inexistência de um pensar reflexivo acerca do mundo que nos 

rodeia, tem como consequência o afastamento de jovens escolares para com as 

experiências estéticas propostas pelo entorno. Acerca do conceito de experiência 

estética, parto da concepção dewenyana como ativa e dinâmica que acontece em 

um fluxo energético ‘vivo’, o oposto da contemplação passiva (DEWEY, 2010).  

 Além disso, concebemos a existência de uma problemática causada por 

conta da enxurrada de imagens e informações diárias: não existe mais tempo para 

a pausa reflexiva e contemplativa. Dessa forma, percebemos que o tempo 

contemporâneo molda à nossa maneira de se relacionar com o entorno na forma 

como o ‘vemos’ ou ‘olhamos’. Essa maneira de ‘ver’ e ‘olhar’ se reflete na nossa 

relação com as imagens e mundo que nos rodeia. Segundo Marcia Tiburi, é 

necessário definir e refletir acerca das diferenças entre o ver e o olhar:  

 

Ver está implicado ao sentido físico da visão. Costumamos, todavia, usar 
a expressão olhar para afirmar uma outra complexidade do ver. Quando 
chamo alguém para olhar algo espero dele uma atenção estética, 
demorada e contemplativa, enquanto ao esperar que alguém veja algo, a 
expectativa se dirige à visualização, ainda que curiosa, sem que se espere 
dele o aspecto contemplativo. Ver é reto, olhar é sinuoso. Ver é sintético, 
olhar é analítico. Ver é imediato, olhar é mediado. A imediaticidade do ver 
torna-o um evento objetivo. Vê-se um fantasma, mas não se olha um 
fantasma. Vemos televisão, enquanto olhamos uma paisagem, uma 
pintura (TIBURI, s/d, p. 1). 

 

Sem um devido ‘olhar' ao mundo que nos rodeia, consequentemente não 

existe mais o tempo para contemplar e refletir acerca das imagens. Isso é notório e 

percebemos tal questão ao adentrarmos em algum museu. O indivíduo 

contemporâneo, em sua grande maioria, parece se preocupar mais em fotografar 

todas as obras expostas do que realmente refletir acerca das mesmas. A 

banalização de imagens da arte e os possíveis reflexos com as questões acerca da 

individualização da sociedade (LIPOVETSKY, 2016) e da estetização do mundo 

(LIPOVETSKY; SERROY, 2015) são questões que condizem com a fuga dos 

indivíduos contemporâneos na própria imagem, algo salientado por Byung-Chul 

Han:  

 

Hoje produzimos com a ajuda da mídia digital, imagens em quantidades 
gigantescas. Também essa produção massiva de imagens pode ser 
interpretada como uma reação de proteção e fuga. Hoje a mania de 
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otimização abrange também a produção de imagens. Em vista da realidade 
sentida como incompleta, nos refugiamos nas imagens (HAN, 2018, p. 57). 

 

Assim considerando, a origem dessa pesquisa reside na reflexão acerca do 

distanciamento de jovens escolares das experiências formadoras possibilitadas por 

um olhar atento para com a sociedade contemporânea. Isso, pois ao observarmos 

mais atentamente o cotidiano dos educandos, notamos que os mesmos produzem 

milhares de imagens sem ao menos pensar sobre as mesmas. Muitas vezes, se 

não na maioria, quando uma imagem é clicada por eles, ela já vai para a gaveta do 

esquecimento e nunca mais é visitada.  

E foi no reconhecimento dessa distorção na produção de imagens e como 

forma de agir frente a ela que surgiu o projeto de extensão o “PhotoGraphein vai à 

Escola”, cujas ações são analisadas na investigação, que busca a problematização 

e a construção de conhecimentos reflexivos em Artes Visuais dentro da escola. 

Saliento que durante o período compreendido entre os anos de 2016 e 2018, fui 

bolsista do referido projeto.  

Não posso deixar de mencionar a relevância que a pesquisa acadêmica teve 

em minha graduação, iniciando desde que ingressei no curso. Além de atuar no 

âmbito escolar através do projeto de extensão, refleti acerca da minha prática 

enquanto futuro arte/educador por meio das diferentes pesquisas pontuais 

desenvolvidas, que hoje percebo estarem imbricadas, visto que tais resultados se 

perspectivam neste trabalho. Dessa forma, exponho que esta monografia é uma 

consequência de outras pesquisas que venho desenvolvendo desde o ingresso no 

curso de Artes Visuais – Modalidade Licenciatura, participando do projeto de 

pesquisa “Do Pincel ao Píxel: sobre as (re)apresentações de sujeitos mundo em 

imagem”, desenvolvido no  âmbito do PhotoGraphein – Núcleo de Pesquisa em 

Fotografia e Educação (UFPel/CNPq), coordenados pela professora Cláudia Mariza 

Mattos Brandão. 

A pesquisa tem como objetivo principal o de refletir sobre a fotografia 

enquanto propulsora de olhares críticos acerca do cotidiano, considerando as 

contribuições positivas que tal processo pode oferecer para processos educativos 

em Artes Visuais. São também objetivos específicos da pesquisa: a crítica reflexiva 

acerca da espetacularização da sociedade bem como da banalização das imagens, 

especialmente as fotográficas, os reflexos de tais questões na individualização da 
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sociedade contemporânea e a problematização para com os processos 

tecnológicos no âmbito da sala de aula através das práticas no projeto de extensão. 

Dessa forma, pretendo com este trabalho colaborar para a construção de 

saberes estéticos, artísticos e pedagógicos que considerem a mediação e a 

produção das imagens em processos pessoais e coletivos de investigação e 

compreensão dos códigos contemporâneos. A pesquisa é qualitativa, de cunho 

bibliográfico e analítico, a partir de uma abordagem conceitual, discutindo questões 

acerca da fotografia enquanto propulsora do olhar crítico e da formação de sujeitos 

reflexivos na sociedade contemporânea, relacionando à circulação e produção 

exacerbada de imagens fotográficas e suas consequentes reverberações no âmbito 

da educação.  

Segundo Lucrecia Ferrara (2002), existem dois tipos de linguagem: a verbal 

e a não-verbal, sendo a primeira aquela que utiliza palavras escritas ou faladas nos 

processos comunicativos, diferente da não-verbal, que para ser concretizada utiliza 

signos visuais.  Assim, situo a fotografia como fonte de comunicação, ou seja, uma 

linguagem não-verbal. Durante muitos séculos, a crença na palavra foi tida como o 

nível mais alto de intelectualidade, fazendo com que as linguagens verbais 

“reinassem” absolutas nas tramas hegemônicas do conhecimento (FABRIS, 2007). 

Essa crença perpetuada durante séculos, que lançou às trevas as imagens 

enquanto fontes de comunicação, não se adequa mais ao período contemporâneo, 

onde cotidianamente utilizamos de linguagens não-verbais para interpretar e 

codificar o mundo e nosso contexto vivencial.  

Assim como os signos verbais, as representações visuais também possuem 

elementos que podem estar inseridos em estilos, podendo citar entre eles: formas, 

pontos, linhas, planos, cores, luz, formato, contrastes. Tais elementos produzem 

signos e fornecem-nos códigos de interpretação, porém não tão rígidos quanto os 

que a linguística impõe à interpretação textual-verbal. Um destes exemplos claros 

de linguagem-não verbal é a fotografia, prática amplamente difundida e exercitada 

pela população contemporânea. 

Como base teórica para as discussões, utilizo principalmente Annateresa 

Fabris (1998), Boris Kossoy (2000), Philippe Dubois (1993) e Susan Sontag (2004), 

na consideração da fotografia como resultado de uma percepção da realidade, visto 

que “a imagem indiciária é dotada de um valor todo singular ou particular, pois 

determinado unicamente por seu referente e só por este: traço de um real” 
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(DUBOIS, 1993, p.45), mas também uma criadora de novos universos pelos 

meandros do imaginário do fotógrafo (DURAND, 2001). Através das contribuições 

de Gilbert Durand (2001), entende-se o imaginário como o “museu” de todas as 

imagens primeiras, uma verdadeira “bacia semântica” que nos permite conhecer a 

essência que nos mobiliza, hoje e sempre. Dessa forma, considero a fotografia 

enquanto traço de uma percepção acerca do real, porém resultado de uma criação 

poética orquestrada no imaginário do fotógrafo. 

A investigação é qualitativa, transitando no viés da formação experiencial, 

sendo que sua metodologia prevê os seguintes procedimentos: 

 

• Levantamento bibliográfico e discussão teórica; 

• Reflexão acerca do conceito “espetáculo” de Guy Debord; 

• Discussão acerca da banalização das imagens da arte e de signos 

imagéticos, assim como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci; 

• Apresentação e problematização de práticas do projeto de extensão 

‘PhotoGraphein vai à Escola’; 

• Análise de atividades específicas do projeto, estimuladoras do olhar 

crítico dos estudantes utilizando a fotografia como meio propulsor. 

 

Utilizo do conceito de formação experiencial ou (auto)formação, abordados 

por Marie-Christine Josso (2004), não restringindo a formação ao cumprimento de 

uma grade curricular obrigatória de um curso, mas enquanto um processo que se 

dá ao longo da vida do sujeito, confundindo-se com a própria formação humana 

(CORRÊA, 2014): 

 

Assim, o estudo dos processos de formação, de conhecimento e de 
aprendizagem, visando à elaboração de um conceito de formação 
experiencial, (...) efetua-se a partir da construção da narração da história 
da formação de cada um, da narração das experiências com as quais o 
autor-ator aprendeu, da sua maneira de operar escolhas, de se situar em 
suas pertenças e de definir seus interesses, valores, aspirações (JOSSO, 
2007, p. 420). 

 

Dessa forma, perspectivo de que cada sujeito é responsável por sua 

formação, trazendo questões pertinentes a sua respectiva identidade e interesses, 

de acordo com as ideias da autora: “é por isso que todo projeto de formação cruza, 

à sua maneira e nas palavras de seu autor, com a temática da existencialidade 
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associada à questão subsequente da identidade (identidade para si, identidade para 

os outros)” (JOSSO, 2007, p. 414). Para tal experiência de formação se concretizar, 

é necessário que o sujeito seja “afetado, tocado, empurrado, perturbado pela 

situação educativa, o que exige, de início, que se transforme, se enriqueça, se 

afirme, ouse, desloque, em uma palavra, que um projeto se forme, se construa, 

evolua” (JOSSO, 2004, p. 29).  

De acordo com as ideias da autora, para a formação experiencial acontecer, 

é necessária uma mudança, uma inquietação do sujeito/educando, e credito isso à 

pesquisa e à extensão universitárias, que acompanharam toda a minha formação 

no curso de Artes Visuais. Isso me possibilitou ser autônomo, traçar meus 

interesses específicos e produzir conhecimentos acerca dos mesmos, 

paralelamente com o cumprimento dos requisitos obrigatórios do curso. Por 

consequência, essa pesquisa é reflexo de um processo de formação experiencial.  

O primeiro capítulo contempla uma reflexão acerca do conceito de sociedade 

do espetáculo, relacionando-o ao seu tempo histórico e ao movimento artístico da 

Pop Art, que teve seu auge nas décadas de 1950 e 1960. Recorro à história para 

assim esboçar uma compreensão da relação que possuímos com os conceitos 

debordianos na contemporaneidade. Os principais autores que sustentam a 

discussão proposta são: Guy Debord (1994), Arthur Danto (2012), Philippe Dubois 

(1994) e Susan Sontag (2004). 

O segundo capítulo conduz uma reflexão acerca da banalização das imagens 

da arte, para tal, utilizo a análise da reprodução desenfreada de símbolos 

imagéticos como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, relacionando com o conceito 

de reprodutibilidade da obra de arte proposta por Walter Benjamin (2017). O 

conceito criado pelo autor permite compreender a mudança na percepção da obra, 

mesmo que o contexto histórico de sua escrita refere-se à modernidade, é possível 

aplicarmos na era da reprodutibilidade digital, pois: “o que se atrofia na era da 

reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Esse processo é sintomático, 

e sua significação vai muito além da esfera da arte” (BENJAMIN, 1994, p.168). Além 

das contribuições benjaminianas, utilizo como base teórica para o capítulo os 

seguintes autores: Gilles Lipovetsky; Jean Serroy (2015) e Byung Chul Han (2018). 

O terceiro e último capítulo traz versa sobre experiências estéticas 

formadoras e a relação entre a fotografia e o olhar crítico. Para isso, discuto práticas 

escolares realizadas entre 2016 e 2018 no projeto ‘PhotoGraphein vai à Escola’, 
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versando sobre o tema de pesquisa, analisando as relações que os estudantes 

estabelecem com a produção de imagens e a desconstrução dos aparatos 

tecnológicos propostas pelo projeto, e consequentemente, a produção de 

conhecimentos em Artes Visuais. Os principais autores que ancoram a discussão 

são: Jacques Rancière (2017), John Dewey (2010), Susan Sontag (2004), Byung 

Chul Han (2018) e Ana Mae Barbosa (2014). 
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Capítulo 1:  

A SOCIEDADE DO ESPETÁCULO: IMBRICAÇÕES HISTÓRICAS E 
CONTEMPORÂNEAS 

 

 

Vivemos em uma civilização imagética, a qual nos submete a uma enxurrada 

de imagens diariamente. Tais imagens acabam sendo homogeneizadas, parecendo 

‘mais das mesmas’: “A sociedade contemporânea produz milhares de imagens por 

segundo em uma escala praticamente industrial, com isso, podemos dizer que tais 

imagens fomentam e são fomentadas pela sociedade espetacular” (DEBORD, 

1997, p.19).  

Essa é uma discussão proposta por Guy Debord, na obra ‘A Sociedade do 

Espetáculo’, na qual ainda sustenta: “O mundo real se converte em simples 

imagens, estas simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes 

típicas de um comportamento hipnótico” (id., p. 19). Atualmente é possível perceber 

a exacerbação da espetacularização, problematizada por Debord, em nosso 

cotidiano, fato perceptível diariamente nos meios de comunicação. Quando falamos 

de televisão, por exemplo, logo nos remetemos a programas que utilizam do 

‘espetáculo’ para causar comoção e dramatização (NEGRINI; AUGUSTI, 2013).  

A obra de Debord é um compilado de teses que definem o que o autor chama 

de ‘a sociedade do espetáculo’ em meados da década de 1960. E podemos 

perceber já na primeira das teses, a pertinência da questão acerca da 

representação: “Tudo o que era diretamente vivido se esvai na fumaça da 

representação” (DEBORD, 1997, p. 1).  

 Por consequência, percebemos a influência do pensamento de Debord em 

íntima relação com a contemporaneidade, aonde cada vez mais é notável uma falta 

de problematização e pensar crítico acerca da vida ‘espetacular’. Alguns indivíduos 

contemporâneos utilizam das redes sociais (como Facebook ou Instagram) como 

uma forma de espetacularização de si, agindo de forma narcísica sem o mínimo de 

reflexão para com o conteúdo de suas postagens e a produção de suas imagens.  

Para compreendermos a influência do pensamento ‘debordiano’ na 

sociedade em que vivemos, é necessário retrocedermos ao contexto social da 

época em que a obra foi escrita e o que estava começando a se vislumbrar no 

panorama artístico. 
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1.1. A Pop Art como reflexão sobre sociedades espetaculares 

 

Em meados da década de 1960, o contexto histórico, político e social 

passava do período caracterizado como modernidade para a pós-modernidade, 

segundo a visão de alguns autores como Jean-François Lyotard (1988). Acerca da 

modernidade, concebemos a mesma como um período fechado em seus 

determinismos e verdades e a pós-modernidade enquanto um período com maior 

abertura, sendo possível a discussão acerca das problemáticas para a construção 

do conhecimento (KARASEK, 2010).  

No panorama das artes, o período modernista foi marcado pelas vanguardas 

artísticas que se fomentaram na Europa, durante o início do século XX e o período 

entre guerras, aonde tais correntes e movimentos artísticos se relacionavam entre 

si (JANSON, 1993).  

 

 

Figura 1: Jasper Johns: Three Flags (As Três Bandeiras). Encáustica sobre tela, 1958. Whitney 
Museum of American Art, Nova Iorque.  

Fonte: https://whitney.org/collection/works/1060 

 

Por conta de um contexto histórico no período da Segunda Guerra Mundial, 

aonde a Europa encontrava-se em conflito “o centro da arte ocidental transferiu-se 

de Paris para Nova York” (SILVA, 2014, p. 30). Por consequência, diversos artistas 

https://whitney.org/collection/works/1060
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e intelectuais da época refugiaram-se nos Estados Unidos da América e 

consequentemente os movimentos artísticos começaram a surgir e ganhar força em 

solo americano, em reação ao modernismo europeu. A Pop Art foi um destes 

movimentos, iniciando na Inglaterra em meados da década de 1950 e logo migrando 

para os Estados Unidos da América, tendo o seu auge na década de 1960.  Nesse 

período, alguns artistas que encabeçaram o movimento, podendo citar entre eles 

Andy Warhol e Jasper Johns, voltavam-se para os produtos e para a estética 

comercial da época, apropriando-se de símbolos, signos e produtos da cultura de 

massa nas obras de arte. Além de tais signos e produtos, podemos perceber o uso 

da temática e a inspiração explicitamente norte-americana nas obras, como é o caso 

das ‘Três Bandeiras’ (Figura 1) de Jasper Johns (1930), onde o artista utiliza da 

bandeira norte-americana enquanto fator simbólico em seu trabalho artístico. 

Apropriar-se de elementos e objetos prontos já era uma atitude compartilhada pelos 

dadaístas, movimento artístico do início do século XX que teve influência direta na 

Pop Art: 

 

Ao contrário do dadaísmo, a pop art não é motivada por qualquer 
desespero ou repulsa em relação à civilização atual, considera a cultura 
comercial como matéria-prima, uma fonte inesgotável de temas pictóricos 
e não como um mal a ser atacado. A pop art, também não compartilha a 
atitude agressiva em relação aos valores estabelecidos da arte moderna 
(JANSON, 1993, p. 983). 

 

As obras visuais e literárias dadaístas baseavam-se no acaso, no caos, na 

desordem, contendo elementos de pouco valor. O movimento desconstruiu 

conceitos da arte tradicional e foi contra a cultura de massa. A Pop Art mesmo 

influenciada por tal movimento subvertia algumas questões, utilizando da própria 

cultura e estética comercial como ponto de partida para as obras de arte. O 

dadaísmo foi encabeçado no início do século XX por nomes como Marcel Duchamp 

(1887 – 1955), Hans Arp (1886 – 1966) e Tristan Tzara (1896 – 1963) e possuía 

uma forte característica antiarte, muitas vezes tido como nonsense, indo contra a 

produção e o que se conhecia por arte histórica ou manufatura de objetos artísticos 

(JANSON, 1993). Nesse contexto, Marcel Duchamp criou uma estratégia de fazer 

artístico intitulada como ready mades. O ready made não se trata “de uma obra 

confeccionada pelo artista, e sim de um objeto retirado do mundo circundante e 

inserido diretamente no mundo da arte” (AZEVEDO, 2013, p. 3).  
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Questionando a natureza da obra de arte, Duchamp foi um percursor no que 

diz respeito à apropriação de objetos presentes no cotidiano para posteriormente 

serem transformados em obras de arte. O artista dadaísta levantou a questão e a 

reflexão sobre o que diferencia um objeto comum do cotidiano para com uma obra 

de arte, sendo que ambos são exatamente idênticos (DANTO, 2012). 

Inserido no contexto da Pop Art, e seguindo os preceitos de Marcel Duchamp, 

Andy Warhol (1928 – 1987) estava no auge de sua carreira, convivendo em uma 

sociedade cada vez mais midiática e consumista. O artista utilizava de ironia e 

sarcasmo em seu trabalho artístico, afirmando que uma pessoa poderia tornar-se 

famosa apenas reproduzindo a sua imagem em grandes dimensões e inúmeras 

reproduções (DANTO, 2012).  

Na produção de Warhol, a serigrafia foi um suporte significante e em tais 

obras o artista se apropriava de fotografias de ícones da cultura pop, tais como 

Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor e Elvis Presley, bem como símbolos presentes 

nas prateleiras de supermercado como as garrafas de Coca-Cola, reproduzindo os 

mesmos em larga escala. Além disso, é importante salientar que em sua trajetória 

artística, além da serigrafia e da fotografia, o artista dirigiu e produziu filmes e 

vídeos, trabalhou com desenho, instalações, entre outros suportes. Andy Warhol 

tinha uma postura irônica, afirmando que era uma pessoa superficial e que tudo em 

seu trabalho era meramente explícito. Com essa postura, Warhol escancarava 

questões acerca da sociedade da época e ia contra a concepção do artista 

romântico enquanto um ser dotado com ‘dons divinos’, concepção enraizada na 

tradição artística ocidental: 

 

Quando Warhol declarou, com seu estilo aforístico, “Se você quer saber 
quem é Andy Warhol, apenas olhe para o meu rosto ou para a superfície 
do meu trabalho. Está tudo lá”, ele estava rejeitando essa concepção 
romântica da alma do artista (...) O artista pop não tinha segredos íntimos. 
Se ele revelava alguma coisa aos espectadores, era algo que estes já 
conheciam ou pelo menos tinham ouvido falar (DANTO, 2012, p. 30).  

 

Ao pensar no trabalho artístico de Warhol e na atitude do artista para com a 

sua própria obra, perspectivamos que pop e espetáculo estão intimamente ligados. 

Em uma época onde o consumo estava iniciando seu auge devido ao contexto pós-

guerra na América, Warhol trazia impregnado em sua obra questões pertinentes 

acerca da cultura que estava se fomentando naquele panorama. A princípio, o que 
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parecia ser apenas um movimento fútil e sem nenhum grande questionamento ou 

problemática, acabou mostrando-se repleto de críticas, pois Warhol mostrou-se não 

apenas como “um crítico da produção capitalista, mas também um crítico da cultura 

de elite” (DANTO, 2012, p. 11). 

 

 

Figura 2: Andy Warhol. Campbell’s Soup Cans. Tinta de polímero sintético sobre tela. 
Painel com 32 telas. 50,8 cm x 40,6 cm cada. 1962. Coleção do Museum of Modern Art (MoMA). 

Fonte: https://www.moma.org/collection/works/79809. 

 

O artista afirmava que tudo o que existia na sua obra era explícito, mas 

devemos considerar que mais do que produzir imagens, Warhol as problematizava 

como elementos centrais da sociedade do espetáculo. Sabemos que o espetáculo 

é caracterizado não apenas como um conjunto de imagens, mas sim, como uma 

relação social mediatizada por imagens (DEBORD, 1997). Tais questões estão 

implícitas no trabalho artístico de Warhol, inclusive no modo de produção de suas 

obras, feitas em série como é o caso das Latas de Sopa Campbell1 (Figura 2), 

composta por 32 telas, em cada uma é representada uma imagem de um tipo 

comercializado da sopa. O processo semimecanizado da produção das serigrafias 

e, posteriormente, o resultado imagético da obra de Warhol evidencia o modo de 

produção capitalista e modelo de vida espetacular que já estava dominando a 

sociedade norte-americana naquele período:  

 

 
1 Originalmente: Campbell’s Soup Cans  
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Considerado em sua totalidade, o espetáculo é ao mesmo tempo o 
resultado e o projeto do modo de produção existente. Não é um 
suplemento do mundo real, uma decoração que lhe é acrescentada. É o 
âmago do irrealismo da sociedade real. Sob todas as suas formas 
particulares – informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto 
de divertimentos -, o espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante 
da sociedade (DEBORD, 1997, p. 14).  

 

Sabemos que as sociedades humanas possuem suas especificidades e cada 

uma é diferente entre si, com características próprias, e que tal assunto tem 

alcançado relevância na contemporaneidade, sendo amplamente discutido. O modo 

semimecanizado de produção do trabalho artístico de Warhol bem como a sua 

postura enquanto artista nos alertam para o modo mecânico e inconsciente de 

reprodução de comportamentos e valores impostos durante décadas, reafirmados 

pelo universo midiático, espetacular.  

Com isso, podemos perceber nas Latas de Sopa Campbell e em diversos 

outros trabalhos de Warhol, uma crítica aos padrões sociais e comportamentais que 

foram adotados pela sociedade norte-americana. Tais padrões incluem os ídolos, 

modelos de beleza, bens de consumo e modos de vida padronizados, que 

acabavam promovendo a alienação perante as diferenças, tentando padronizar a 

tudo e todos. 

 Analisando o trabalho de Warhol, podemos perspectivar que muito antes da 

popularização das mídias digitais já existia uma atitude crítica na arte para com os 

padrões espetaculares, ainda na metade do século XX. Dessa forma, podemos 

relacionar a atitude artística de Warhol com alguns artistas contemporâneos que 

atualmente utilizam das redes sociais como plataformas para seus trabalhos. 

 

 

1.2 Amália Ulman e a espetacularização na era do Instagram 

 

Na contemporaneidade, estamos familiarizados com as diferentes redes 

sociais que fazem parte do nosso cotidiano. Com tudo, a produção de nossas 

fotografias nas redes acaba por reproduzir comportamentos e padrões que as vezes 

nem percebemos. Sem a reflexão para com as redes, alguns indivíduos tendem a 

acreditar em tudo o que é postado nas plataformas virtuais como uma 

representação ‘fiel’ da realidade e isso está imbricado na própria fotografia.  
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Desde o advento da fotografia em meados do século XIX, a relação entre o 

sujeito-imagem vem sendo alterada. Iniciando como uma técnica que visava 

somente as classes mais abastadas, a fotografia acabou sendo popularizada com 

o passar do tempo, tornando-se uma espécie de prática social, significando para o 

seu usuário uma forma de se relacionar com o mundo (SONTAG, 2004). Além disso, 

ela foi incorporada ao universo da arte em meados do século XX, com destaque 

para movimentos vanguardistas como o Dadaísmo e o Surrealismo.  

Com o surgimento da era virtual e da imagem digital, os usuários da fotografia 

tornaram-se narcisos digitais (ELER, 2015), se distanciando cada vez mais do 

contato físico-real e se camuflando entre a internet, em meio a selfies extremamente 

planejadas e editadas: “a inserção da prática da selfie que subverte a lógica de ter 

um autorretrato que tem sua principal rotatividade no ambiente digital ante aos 

encontros físicos interpessoais” (COSTA, 2019, p.144). Essa necessidade do 

autorretrato contemporâneo intitulado como ‘selfie’ é explicada e entra de acordo 

com as ideias vislumbradas por Susan Sontag (2004) em meados da década de 

1970, visto que atualmente alguns indivíduos possuem “a necessidade de confirmar 

a realidade e de realçar a experiência por meio de fotos” isso pode ser considerado 

“um consumismo estético em que todos, hoje, estão viciados” (SONTAG, 2004, p. 

18).  

A fotografia não somente contém em si traços do real, como uma reprodução 

mimética, mas também “denuncia essa faculdade de imagem de se fazer cópia 

exata do real” (DUBOIS, 1993, p.53). Podemos concebê-la como um ponto de vista 

perante a realidade, sendo que quando enxergamos estamos vendo diferentes 

pontos de vista ao mesmo tempo. A fotografia então é analisada como uma 

“interpretação-transformação do real, como uma formação arbitrária, cultural, 

ideológica e perceptualmente codificada” (DUBOIS, 1993, p. 53). 

Nada mais comum do que adentrarmos o aplicativo do ‘Instagram’ e nos 

depararmos com diferentes autorretratos nas inúmeras contas que ‘estamos 

seguindo’. É necessário refletir acerca de tais retratos, visto que um retrato traz 

sempre consigo uma encenação: “Desta forma, um retrato enquanto encenação 

funciona como um trompe l’oeil2, enganando nosso olho e nos apresenta a uma 

 
2 O termo em questão refere-se a um “recurso técnico-artístico empregado com a finalidade de 
criar uma ilusão de ótica, como indica o sentido francês da expressão: tromper, "enganar", l'oeil, 
"o olho". Seja pelo emprego de detalhes realistas, seja pelo uso da perspectiva e/ou do claro-
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realidade que tomamos como verossímil” (COSTA, 2019, p.142). Refletindo acerca 

dessas questões, no ano de 2014, uma artista argentino-americana contemporânea 

chamada Amalia Ulman (1985) deu início a uma performance em sua conta na rede 

social intitulada ‘Excellences and Perfections’ (Figura 3).  

 

 

Figura 3: Amalia Ulman. Excellences & Perfections (Atualização no Instagram datada de 5 de 
setembro de 2014). Fotografia. 2014. 

 Fonte: https://www.artsy.net/artwork/amalia-ulman-excellences-and-perfections-instagram-update-
5th-september-2014 

 

Na imagem, podemos perceber a artista autorretratada em um espelho, 

carregando diversas sacolas de compras como uma ‘autoafirmação do consumo’, 

uma estetização do consumo que é presente nas redes sociais. Amalia interpretou 

diferentes estereótipos de indivíduos que predominam na rede “baseados em 

construções sociais, visuais, comerciais e de gênero da internet” (COSTA, 2019, p. 

146). Com o passar do tempo, foi moldando seus posts e relacionando-os com os 

 
escuro, a imagem representada com o auxílio do trompe l'oeil cria no observador a ilusão de que 
ele está diante de um objeto real em três dimensões e não de uma representação bidimensional. 
O objetivo do procedimento é, portanto, alterar a percepção de quem vê a obra” (ENCICLOPÉDIA 
ITAU CULTURAL, 2017, s/p). 

https://www.artsy.net/artwork/amalia-ulman-excellences-and-perfections-instagram-update-5th-september-2014
https://www.artsy.net/artwork/amalia-ulman-excellences-and-perfections-instagram-update-5th-september-2014
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diferentes arquétipos que foi assumindo. Tal performance viria a chamar atenção 

para o uso e os comportamentos dos indivíduos nas redes sociais: 

 

Ao rolar pela conta do Instagram de Amalia Ulman, três constantes se 
destacam: ela, seu iPhone, seu corpo e os muitos espelhos contra os quais 
o último é retratado. Telefone na mão, Amalia interpreta uma série de 
personagens que vão desde a ‘garota excêntrica’ até o ‘drone do 
escritório’. Estes fazem parte do núcleo de elementos dos melodramas on-
line de Ulman, um gênero que ela refinou nos últimos dois anos com duas 
performances com roteiro projetadas inteiramente para circulação no 
Instagram e Facebook: Excellences and Perfections (2014) e Privilege 
(2016) (SMITH, 2017, p. 80, tradução nossa)3.  

 

O projeto artístico iniciou em abril de 2014 e durou quatro meses. Amália a 

dividiu em ‘três atos’: “As primeiras fotos mostram uma jovem bonita e deslumbrada 

que acaba de mudar para Los Angeles e está tentando se tornar alguém importante. 

Selfies e fotos de lingerie eram parte da narrativa” (FREITAS, 2016, p. 1).  

Na segunda fase a artista interpreta uma acompanhante de luxo, em suas 

imagens começam a aparecer drogas, bebidas e festas todas as noites. A artista 

mescla autorretratos com outras imagens, algumas feitas por ela e outras 

apropriadas da própria rede. A popularidade de Amália começa a crescer e no 

terceiro ato acontece uma ‘espécie de redenção’, em que a artista adota um estilo 

‘saudável’ e ‘fitness’ em seus posts na rede social. Toda a performance foi guiada 

por um roteiro:  

 

A garota provinciana se muda para a cidade grande, quer ser modelo, quer 
dinheiro, rompe com o namorado do ensino médio, quer mudar seu estilo 
de  vida, gosta da solteirice, fica sem dinheiro porque não tem emprego, 
porque ela é egocêntrica demais em seu narcisismo, começa a procurar 
encontros para arranjos, fica com um sugar daddy, fica deprimida, começa 
a usar mais drogas, consegue uma cirurgia de seios porque seu sugar 
daddy a deixa insegura com relação ao corpo e também ele paga por isso, 
ela passa por um colapso, a redenção acontece, a vagabunda louca se 
desculpa, a loira burra fica morena e volta para casa. Provavelmente vai 
para a reabilitação, então ela está de castigo na casa de sua família 
(COSTA apud CORBETT, 2019, p. 147, tradução nossa).4 

 
3 When scrolling through Amalia Ulman’s Instagram account, three constants stand out: her 
iPhone, her body, and the many mirrors against which the latter is portrayed, phone in hand, 
playing a host of characters that range from kinky girl to office drone. These are the core elements 
of Ulman’s online melodramas, a genre that she has refined in the last couple of years with two 
scripted performances designed entirely for circulation on Instagram and Facebook: Excellences 
and Perfections (2014) and Privilege (2016). 
4 The provincial girl moves to the big city, wants to be a model, wants money, splits up with her 
high-school boyfriend, wants to change her lifestyle, enjoys singledom, runs out of money 
because she doesn’t have a job, because she is too self-absorbed in her narcissism, she starts 
going on seeking-arrangement dates, gets a sugar daddy, gets depressed, starts doing more 
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Amalia utilizou de sua própria rede social e foi moldando os posts de acordo 

com sua vida pessoal. A primeira das ‘personas’ interpretadas traz em si uma 

estética que incluía características de estereótipos de usuários da rede, mas com 

traços da personalidade da própria artista (COSTA, 2019). Logo percebemos que 

Amalia deu evidência a um estilo de vida espetacular que traz referências diretas 

para com o comportamento de indivíduos reais. Para tal, Ulman fez uma pesquisa 

acerca do mito da beleza e do funcionamento da rede social. Com isso, o projeto 

nos mostra que muito do que achamos ser ‘autenticidade’ nas redes sociais na 

verdade é pura ficção:  

 

Parte do projeto era sobre como a fotografia pode ser um significante da 
classe e como o capital cultural se reflete nas selfies. Outro aspecto 
consistiu em minar a pretensão de que a mídia social é um lugar que busca 
autenticidade, brincando com ficção on-line (ULMAN apud CORBETT, 
2014, s/p). 
 

 

Figura 4: Amalia Ulman. Fotomontagem com algumas imagens presentes no feed da artista 
durante a performance ‘Excellences and Perfections’, 2014.  

Fonte: Instagram da Artista. 

 

 
drugs, gets a boob job because her sugar daddy makes her feel insecure about her body, and 
also he pays for it, she goes through a breakdown, redemption takes place, the crazy bitch 
apologizes, the dumb blonde turns brunette and goes back home. Probably goes to rehab, then 
she is grounded at her family house. 
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Em poucos meses Amalia conseguiu aproximadamente 90 mil seguidores em 

seu perfil na rede social. Enquanto amigos próximos e colegas da artista criticavam 

sua postura online, sem entender que tudo se tratava de uma performance, outras 

milhares de pessoas acreditavam que ela era uma persona online real. Tais 

seguidores acreditavam que a artista era uma ‘influenciadora digital’ e isso fez com 

que acreditassem na “autobiografia visual” (Figura 4) que Ulman “construiu no app 

durante quatro meses” (COSTA, 2019, p.146).  

Podemos perceber que o projeto performático que teve como ‘site specific’5 

a plataforma virtual do Instagram criticou estereótipos espetaculares 

contemporâneos. Assim, é possível relacionar a atitude da artista com a 

personificação de diferentes ‘vedetes do espetáculo’: 

 

A vedete do espetáculo, a representação espetacular do homem vivo, ao 
concentrar em si a imagem de um papel possível, concentra pois essa 
banalidade. A condição de vedete é a especialização do vivido aparente, o 
objeto de identificação com a vida aparente sem profundidade. (...) As 
vedetes existem para representar tipos variados de estilos de vida e de 
estilos de compreensão da sociedade (DEBORD, 1997, p. 40). 

 

As características que permeiam as fotografias de Ulman, principalmente os 

autorretratos, são constantemente percebidas em indivíduos que utilizam a rede 

social. ‘Excellences and Perfections’ nos faz pensar acerca da nossa relação para 

com as imagens que postamos nas redes sociais, enquanto um espetáculo 

mediatizado por imagens (DEBORD, 1997) e na própria relação da fotografia como 

realidade ‘pura e verdadeira’. “A realidade da fotografia reside nas múltiplas 

interpretações, nas diferentes “leituras” que cada receptor dela faz num dado 

momento” (KOSSOY, 2000, p. 46).  

Sendo assim, a realidade é ressignificada por conta de cada espectador e 

mesmo assim, não pode ser considerada a realidade total, mas sim um reflexo, um 

ponto de vista perante o real. Podemos perspectivar acerca da possibilidade de criar 

universos distintos por meio da fotografia, como uma maneira de subverter o real, 

visto que:  

 

 
5 O termo em questão faz menção a obras criadas de acordo com o ambiente e com um espaço 

determinado. Trata-se, em geral, de trabalhos planejados em local certo, em que os elementos 
dialogam com o meio circundante, para o qual a obra é elaborada (ENCICLOPÉDIA ITAU 
CULTURAL, s/d). 
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Apesar de toda a credibilidade que se atribui à fotografia enquanto 
“documento fiel” dos fatos, rastros fisioquímicos direto do real etc., 
devemos admitir que a obra fotográfica resulta de um somatório de 
construções, de montagens. A fotografia se conecta fisicamente ao seu 
referente, - e esta é uma condição inerente ao sistema de representação 
fotográfica – porém, através de um filtro cultural, estético e técnico, 
articulado no imaginário de seu criador. (...) É produto de um elaborado 
processo de criação por parte do seu autor (KOSSOY, 2000, p. 43).  

 

 Com seu trabalho, Amalia criou diferentes universos imagéticos e evidenciou 

a questão performática inerente a fotografia. Utilizando estereótipos como base 

para produzir imagens para a rede social. A artista mostra uma ‘super estetização’ 

da realidade, algo que para muitos usuários da rede é considerado normal, visto 

que muitas vezes não existe um pensamento crítico acerca das imagens que são 

postadas. Além disso, compreende-se que o estereótipo é presente no espetáculo 

como um vetor homogeneizador das particularidades e diferenças presentes na vida 

humana: “o agente do espetáculo levado à cena é o oposto do indivíduo, é o inimigo 

do indivíduo nele mesmo tão evidente quanto nos outros” (DEBORD, 1997, p.40).  

Constata-se que as obras de Andy Warhol e Amalia Ulman, situados em 

tempos históricos diferentes, utilizam de mecanismos da própria sociedade, 

imbricando questões em seus respectivos trabalhos artísticos como uma maneira 

de refletir acerca do conceito de sociedade espetacular. Percebe-se também que 

ambos os artistas foram mal compreendidos em seus respectivos contextos. Warhol 

era tido como um artista superficial, que não trazia questionamentos em sua obra. 

Por ter uma postura sarcástica e irônica em seus dizeres, afirmava que era 

superficial e que tudo em sua obra era ‘explícito’, sendo assim, alguns realmente o 

compreendiam como tal.  

Amalia Ulman, quando iniciou com a performance em sua conta do Instagram 

em meados de 2014 foi amplamente incompreendida e criticada por colegas e 

amigos próximos. As pessoas não sabiam que tudo se tratava de uma performance 

artística e não compreendiam o que a artista estava fazendo. Dessa forma, alguns 

indivíduos íntimos da artista diziam que a mesma não ia ser levada a sério no meio 

profissional se continuasse com a postura ‘superficial’ na rede social, postando fotos 

espetaculares de si e agindo de forma ‘fútil’.  

Sendo assim, quando analisamos de forma reflexiva o trabalho de ambos os 

artistas, é possível compreender melhor o conceito criado por Debord. Warhol e os 

ícones imagéticos homogeneizados, reproduzidos em larga escala e diferentes 
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séries por meio de um processo semimecanizado da serigrafia. Percebemos a 

pertinência das questões acerca da sociedade espetacular que se fomentava 

naquela época nos trabalhos do artista. Tais obras nos evidenciam um pensar 

acerca da sociedade americana no contexto do pós-guerra, mostrando seus ícones 

imagéticos e de consumo, presentes no cotidiano daquela época.  

Amalia Ulman e a personificação de estereótipos presentes nas redes sociais 

como uma performance ‘site specific’ online trazem questões acerca dos indivíduos 

contemporâneos e da relação que possuímos com a imagem nas redes sociais, o 

quanto criamos personas para nos enquadrarmos em padrões impostos. Além 

disso, Amalia traz a questão inerente da fotografia enquanto uma criação de ficção 

e universos próprios, evidenciando em seu trabalho que a imagem fotográfica não 

é a pura realidade.  

Concluímos que a análise reflexiva perante a obra de ambos os artistas nos 

ajuda a compreender a relação do conceito de Debord para com a 

contemporaneidade, mostrando que o espetáculo é refletido no meio das artes 

visuais desde meados da década de 1960, época em que a obra foi escrita. 

Compreendendo tais questões, percebemos o comportamento dos indivíduos 

contemporâneos nas redes sociais e o papel da fotografia enquanto criadora de 

ficções e personas online.  

A reflexão crítica nos ajuda a percebemos nosso comportamento nas redes 

sociais enquanto indivíduos contemporâneos, evidenciando a existência de padrões 

e comportamentos que muitas vezes repetimos sem ao menos nos darmos conta. 

Por consequência, compreender a atitude e os questionamentos presentes nos 

trabalhos de tais artistas colabora para perceber o espetáculo cotidiano e a 

necessidade de problematizá-lo dentro do âmbito de sala de aula, colaborando para 

a construção de conhecimentos em Artes Visuais. Com tal reflexão, perspectivamos 

que os escolares terão uma maior consciência acerca das imagens que produzem 

e que divulgam nas redes sociais, bem como a banalização das imagens online. É 

necessário refletir acerca da banalização das imagens, especialmente as da arte, e 

consequentemente perceber o quanto o espetáculo se faz presente no universo 

online, no qual estamos submersos diariamente. 

 

 

 



 

21 
 

Capítulo 2: 

A BANALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA ARTE NA ERA DA 
REPRODUTIBILIDADE DIGITAL  

 

 

Na era do imediatismo constantemente consumimos e somos estimulados 

por um número astronômico de imagens. Tais imagens estão presentes no 

cotidiano, como as que permeiam as mídias, principalmente, as redes sociais. A 

tecnologia se tornou algo habitual no cotidiano contemporâneo, assim como o uso 

dos smartfones. Isso não é um fato novo e saliento aqui que tais questões são 

pertinentes e temas de diversas pesquisas acadêmicas.  

Constantemente estimulados por inúmeras imagens e informações do nosso 

entorno, vivemos no que podemos chamar de era transestética. Tal conceito é 

abordado por Gilles Lipovetsky e Jean Serroy: 

 

Vivemos num universo cotidiano transbordante de imagens, de músicas, 
concertos, filmes, revistas, vitrines, museus, exposições, destinos 
turísticos, bares descolados, restaurantes que oferecem todas as cozinhas 
do mundo. Com a inflação da oferta consumatória, os desejos, os olhares, 
os juízos propriamente estéticos se tornaram fenômenos presentes em 
todas as classes sociais ao mesmo tempo que tendem a se subjetivizar. O 
consumo com componente estético adquiriu uma relevância tal que 
constitui um vetor importante para a afirmação identitária dos indivíduos 
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 31). 

 

Como afirmam os autores, tal universo transbordante é relevante para a 

formação identitária dos indivíduos na sociedade contemporânea. Além disso, é 

necessário pensar sobre tais indivíduos e salientar que eles são ‘atravessados’ pelo 

o universo digital. Concebemos tais indivíduos como um ‘enxame digital’ (HAN, 

2018), visto que os mesmos não possuem um pensamento crítico acerca da 

tecnologia e do que consomem através da rede. O enxame digital é composto por 

indivíduos que não possuem mais nenhum perfil próprio, não desenvolvendo 

nenhum tipo de coletivo ou emprego da palavra ‘nós’. Dessa forma, o autor explica 

que o enxame digital é um aglomerado ‘desunido’, com integrantes que possuem 

posturas narcísicas e individualistas:    

 

São estranhas a eles espacialidades como estádios ou anfiteatros, ou seja, 
lugares de reunião de massas. Elas pertencem a topologia das massas. O 
habitante digital da rede não se reúne. Falta a ele a interioridade da reunião 
que produziria um nós. Eles formam um especial aglomerado sem reunião, 
uma massa [Menge] sem interioridade, sem alma ou espírito. Eles são 
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antes de tudo (...) singularizados, que apenas se sentam diante da tela 
(HAN, 2018, p. 29, grifos do autor). 

 

Assim, tais indivíduos optam pelo ao espaço digital em detrimento do contato 

com a realidade, ainda mais em espaços com muitas pessoas. Não existe mais 

tempo para pausas, estamos imersos num imediatismo sem fim, além disso, não 

existe mais o espaço social, de construção de um ‘nós’, de grupo. Cada um está 

apenas por si, portanto, as redes sociais são espaços de ‘não-convivência’, voltados 

ao individualismo: “Mídias eletrônicas como o rádio reúnem, pessoas, enquanto as 

mídias digitais as singularizam (HAN, 2018, p. 30).  

Nesse contexto, a cada cinco minutos as informações já ficam obsoletas e 

necessitamos de uma nova leva de informações para ter a ilusão da vivência no 

eterno ‘presente’. Dessa forma, excluímos qualquer temporalidade acerca do 

passado e futuro, segundo Byung Chul Han:  

 

A mídia digital é uma mídia da presença. A sua temporalidade é o presente 
imediato. A comunicação digital se caracteriza pelo fato de que 
informações são produzidas, enviadas e recebidas sem mediação por meio 
de intermediários. Elas não são dirigidas e filtradas por meio de 
mediadores. A instância intermediária interventora é cada vez mais 
dissolvida. Mediação e representação são interpretadas como não 
transparência e ineficiência, como congestionamento de tempo e de 
informação (HAN, 2018, p. 35). 

 

Sendo assim, podemos considerar que muitos indivíduos vivem imersos em 

um hiperconsumismo do presente. Esse “hiperconsumismo certamente apressado, 

zapeador, bulímico de novidades” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p.31) por 

consequência, acaba moldando a percepção e fazendo com que tais indivíduos 

adotem um comportamento padronizado, robótico e repetitivo. E esse é o caso, 

quando pensamos nas relações que certos grupos desenvolvem em diferentes 

espaços de trânsito, como em museus: 

 

Nos museus de todo tipo que se multiplicam, cada coisa é, de fato, estética 
e adquire um “valor de exposição” no lugar dos valores rituais ou 
funcionais. O mesmo se dá com o olhar turístico que em toda parte só vê 
paisagens a admirar e a fotografar, como se fossem cenários ou pinturas. 
Com o incremento do consumo, somos testemunhas de uma vasta 
estetização da percepção, da sensibilidade paisagística, de uma espécie 
de fetichismo e de voyeurismo estético generalizado (LIPOVETSKY; 
SERROY, 2015, p. 31). 
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Dessa forma, ao adentrarmos um museu, percebemos que as obras que 

estão naquele espaço se tornaram para muitos apenas objetos de interesse da 

visão (ou da lente fotográfica). É o que Lipovetsky e Serroy chamam de ‘estetização 

da percepção’, quando os indivíduos agem de forma padronizada e repetitiva e o 

comportamento que tendem a adotar é o de fotografar tudo o que se encontra a sua 

frente. O interesse para com as obras expostas é praticamente cronometrado em 

segundos, não existindo mais uma relação próxima entre indivíduo e obra de arte.  

Para compreender tal relação, a do indivíduo com a obra de arte, é 

necessário recorrermos à história da arte e assim percebemos a mudança de 

paradigma no que concerne à concepção/recepção das obras de arte por parte do 

público. Na ‘história da arte tradicional’, as obras desempenhavam o papel de 

figurantes simbólicos: 

 

A história da evolução do estatuto dos objetos e da sua representação na 
arte e na literatura seria por si só relevadora. Depois de terem 
desempenhado em toda a arte tradicional o papel de figurantes simbólicos 
e decorativos, os objetos deixaram, no século XX, de se indexar pelos 
valores morais e psicológicos, não mais vivem por procuração à sombra 
do homem e começaram a ganhar extraordinária importância como 
elementos autónomos de uma análise do espaço (BAUDRILLARD, 2008, 
p. 120). 

 

Este papel de figurante simbólico/decorativo mudou com o contexto 

provocativo da arte moderna e consequentemente da arte contemporânea, assim 

como o comportamento do espectador frente às obras de arte. Por consequência, 

mesmo com o intuito questionador da arte produzida na contemporaneidade, na era 

do hiperconsumismo e da banalização das imagens da arte, a arte não é mais 

destinada “a comunicar com as forças invisíveis ou elevar a alma pela experiência 

extática do Absoluto: mas sim destinada a “experiências” consumatórias, lúdicas e 

emocionais aptas a divertir, a proporcionar prazeres efêmeros, a vitaminar as 

vendas” (LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 34).  

Assim, perspectivamos que para aqueles que não refletem acerca das 

imagens da arte, as obras de arte são muito mais apreciadas e valorizadas em 

souvenirs e em objetos de consumo, como são tratadas nas lojas dos museus. Além 

disso, na concepção de tais indivíduos, é muito melhor ter uma fotografia de uma 

obra de arte do que ‘perder tempo’ apreciando as mesmas. Podemos então 
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perspectivar que tais fatos são desencadeadores de uma banalização das imagens 

da arte. 

Dessa forma, ao pararmos para observar o comportamento dos 

espectadores frente as obras, observamos que para a maioria não existe uma real 

conexão entre indivíduo-obra. Um dos principais fatores que gera esse 

distanciamento é a inexistência do tempo necessário para a contemplação e da 

pausa reflexiva. Nessas situações o espectador se sente compelido a registrar com 

sua câmera todas as obras do museu, parando frente à obra o tempo de um clique, 

necessário para o registro. Logo, esse ato fotográfico pode ser entendido como um 

ato de caça e não o de um colecionador, que por sua vez daria a real importância 

para o registro que está sendo feito (SIRTOLI; COSTA, 2017).  

O espectador contemporâneo, em sua maioria, produz milhares de imagens 

quando adentra um museu, para logo após tais imagens serem colocadas na 

‘gaveta do esquecimento’, assim, “A imagem deixa de ser o antigo objeto óptico do 

olhar para converter-se em imagerie (produção de imagens)” (FABRIS, 1998, p. 1).  

É possível observar essa falta de conexão para com a obra na fotografia 

(Figura 5) que mostra espectadores na sala de exposição onde se encontra a Mona 

Lisa, de Leonardo da Vinci (1452 – 1519), no Museu do Louvre (Paris, França). A 

imagem explicita a relação que muitos indivíduos contemporâneos estabelecem 

com as obras de arte, estabelecidas como cenários para a produção de ‘selfies’ e, 

consequentemente, espetacularizando a obra de Da Vinci. A real atenção para com 

a obra é praticamente inexistente, sendo que neste burburinho humano é 

praticamente impossível acontecer uma pausa reflexiva e contemplativa.  
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Figura 5: Guilherme Sirtoli. Espectadores na sala de exposição da Mona Lisa, de 
Leonardo da Vinci. Fotografia. 2019. Museu do Louvre – França.  

Fonte: Acervo pessoal. 

 

A situação discutida possibilita constatar que é mais fácil observar uma 

reprodução da obra do que a original, sendo que tais reproduções não contém a 

aura da pintura, caracterizada por Walter Benjamin: “por mais perfeita que seja a 

reprodução, uma coisa lhe falta: o aqui e agora da obra de arte – a sua existência 

única no lugar onde se encontra” (BENJAMIN, 2017, p. 13). 

O conceito criado por Benjamin nos permite compreender a mudança na 

percepção das obras de arte e pode ser definido como “o aparecimento único de 

algo distante, por muito perto que esteja” (BENJAMIN, 2017, p. 17). Embora o 

contexto histórico da escrita seja a modernidade, tal conceito também pode ser 

aplicado à era da reprodutibilidade digital, pois: “o que se atrofia na era da 

reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Esse processo é sintomático, 

e sua significação vai muito além da esfera da arte” (BENJAMIN, 1994, p. 168).  

 Para uma melhor compreensão da relação dos indivíduos com as obras de 

arte na contemporaneidade e a consequente banalização imagética, é necessário 

nos aprofundarmos em alguns casos. Um destes casos, como já mencionado, é o 
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da Mona Lisa, obra intensamente reproduzida em diferentes mídias e canais desde 

o início do século XX. Para entendermos o contexto da popularização e 

consequente banalização da imagem da pintura, é necessário recorremos à história 

para maior compreensão do que gerou tal situação.  

 

 

2.1  - O caso do roubo da Mona Lisa e a popularização da pintura entre as 

massas 

 

Em meados de 1911, um trabalhador do então Museu do Louvre, situado na Rue 

de Rivoli, em Paris roubou uma pintura que veio a se transformar em uma das mais 

populares da história: “Como podiam eles saber, no fim das contas, que esse 

tranquilo e discreto pintor de paredes tinha acabado de roubar uma das mais 

famosas obras de arte de todos os tempos?” (LEADER, 2005, p. 1). 

 

 
Figura 6: Leonardo da Vinci: Mona Lisa, Óleo Sobre Madeira, 1503-1506, Museu do Louvre. 

Fonte: http://www.louvre.fr/en/ mediaimages/portrait-de-lisa-gherardini-epouse-de-francesco-del-
giocondo-dite-monna-lisa-la-gioconda 
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A pintura em questão é a Mona Lisa (Figura 6) do renascentista Leonardo da 

Vinci, conhecida como La Gioconda6, a pintura data de 1503 – 1506 e retrata uma 

figura feminina, possivelmente de nome Lisa Gerardini. O roubo foi discreto, a 

pintura não se encontrava sozinha em uma sala como se encontra atualmente no 

Museu, a obra estava em uma parede junto com diversas outras pinturas do mesmo 

contexto histórico. A sua ausência foi percebida pelos órgãos superiores do museu 

cerca de vinte e quatro horas depois do roubo. Antes disso, os visitantes e os 

responsáveis pelo museu acreditavam que a obra havia sido retirada para algum 

procedimento técnico. 

 

 

Figura 7: Autor Desconhecido, Pessoas observando onde Mona Lisa ficava antes do 
roubo. Técnica desconhecida, data desconhecida.  

Fonte: https://pagebenkowski.wordpress.com/2012/01/24/a-famous-missing-painting 
 
 

Após a descoberta do roubo, o Louvre sediou diversas operações da polícia 

francesa e foi palco de inúmeras conferências de imprensa. Ninguém mais em Paris 

e na França falava de outra coisa. O resultado dessa saga em busca do quadro 

renascentista roubado viria a alçá-la à posição de uma das obras mais reproduzidas 

na história da pintura (LEADER, 2005). Com toda a repercussão, aglomerados de 

pessoas começaram a se deslocar até o museu para visitar a falta da pintura na 

 
6 Acerca do apelido ‘La Gioconda’: “A hipótese mais provável sobre a sua criação, sustentada 
atualmente por especialistas, é que Leonardo teria aceitado realizar o retrato da esposa de um 
rico comerciante da vila, Francesco del Giocondo. A modelo do quadro, Lisa di Noldo Gherardini 
se casou em 1495 com Francesco del Giocondo, com quem teve três filhos” (MORAES, 2013). 
Sendo assim, por ter sido casada com Francesco Del Giocondo, recebeu o apelido de ‘La 
Gioconda’. 

https://pagebenkowski.wordpress.com/2012/01/24/a-famous-missing-painting
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parede (SIRTOLI; COSTA, 2017). Podemos dizer que ela que já era conhecida por 

sua técnica de sfumato e por toda a sua importância, relevância artística e histórica, 

mas no contexto da época, era apenas mais uma dentre outras tantas expostas nos 

salões do Museu. Após o roubo, criou-se um alvoroço, e pessoas que nunca tinham 

visitado o referido museu passaram a visitá-lo apenas para ver a parede vazia na 

qual a Mona Lisa costumava estar (Figura 7).  

A ampla divulgação, iniciada em Paris, atingiu toda a Europa e ampliou-se 

para outros continentes, sendo esse um dos pontos cruciais para a popularização 

da pintura. Era necessário reproduzir a imagem do trabalho de Da Vinci para o 

público ter acesso e isso aconteceu graças as técnicas de reprodução fomentadas 

no início do século, não “apenas pelo advento da fotografia, mas 

independentemente dela, através do apelo dirigido às massas pela obra de arte” 

(BENJAMIN, 1994, p. 188).  Dessa forma, a Mona Lisa deixou apenas de ser vista 

no espaço do museu e começou a permear o cotidiano das pessoas, reproduzida 

em jornais, revistas e cartazes. A pintura ganhou um valor maior pela sua exposição 

midiática do que um suposto valor estético mantido oculto a olhares menos 

treinados (PIRATININGA, 1994).  

 

 
Figura 8: Marcel Duchamp: L.H.O.O.Q. (La Joconde), ready made - grafite sobre heliogravura. 

1930. 61,5 cm x 49, 5 cm. Centro Georges Pompidou, França.  
Fonte: https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/c5pXdk6/rqy6qz6 
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E assim, no início do século XX, o mundo queria fazer parte da saga da Mona 

Lisa. Independente se a pintura já estava de volta ao Museu ou não, os 

espectadores ansiavam por inserir-se naquele contexto e ter um contato quase 

‘mágico’ com a obra em questão. Isso tudo, podemos supor, foi o estopim para a 

mega popularização da pintura, que já foi tema de diferentes apropriações 

imagéticas e releituras feitas por artistas de diferentes períodos, podendo citar entre 

eles, Marcel Duchamp (Figura 8), Andy Warhol e Vik Muniz. Além disso, não 

podemos deixar de mencionar as diferentes reproduções comerciais que foram 

feitas desde então e as diferentes paródias com teor humorístico espalhadas pela 

rede, a imagem da Gioconda se encontra por todos os lugares.    

O roubo da Mona Lisa e a reprodução de sua imagem em um nível 

exorbitante gerou a sua consequente popularização entre as massas. Esse fato 

aconteceu muito tempo antes da popularização das redes sociais e das mídias 

digitais, entretanto, ele está intimamente ligado à nossa relação com as imagens na 

contemporaneidade. Isso, na consideração de que a Mona Lisa, assim como 

inúmeras outras obras, tem suas reproduções imagéticas divulgadas 

cotidianamente. Tais reproduções encontram-se em camisetas, capas de livros, 

canecas, estojos, cadernos, mas principalmente permeiam o ambiente digital, assim 

como o Facebook, Twitter e Instagram.  

Vivemos em uma era de refúgio nas imagens e o contexto digital é o espaço 

para tal: “A mídia digital realiza uma inversão icônica, que faz com que as imagens 

pareçam mais vivas, mais bonitas e melhores do que a realidade deficiente 

percebida” (HAN, 2019, p.53). Por consequência, os indivíduos contemporâneos 

acabam por ter uma relação superficial com as obras, visto que muitos preferem ver 

as imagens na rede do que ter um contato real com a obra de arte. Se antes as 

pessoas se mobilizavam para frequentar espaços artísticos com o intuito de apreciar 

e adquirir conhecimento olhando de perto as obras de arte, atualmente as mesmas 

se convergem em multidões que adentram tais espaços apenas para ver 

determinados artistas a fim de testemunhar um vislumbre, produzir uma fotografia 

comprovatória para poder afirmar “eu estive aqui e tive essa experiência”.  

Sendo assim, nota-se que o importante é a aparência, visto que a real 

experiência entre indivíduo e obra em grande parte das vezes não é concretizada. 

Além do mais, por conta da sociedade do hiperconsumo, na visão de Lipovetsky e 

Serroy, os indivíduos adquirem bens de consumo com imagens da arte estampados, 
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muitas vezes sem mesmo conhecerem quais são aquelas obras, a qual 

movimento/s artístico/s e contexto/s histórico/s elas pertencem e quem as produziu.  

Estudar o caso da Mona Lisa nos mostra que a produção obsessiva de 

imagens inebria a nossa percepção, causando distrações e outras intensões, 

podendo citar entre elas a vontade de ‘possuir’ as obras de arte retratadas. Sobre a 

produção maciça e obsessiva das imagens, não me refiro apenas as fotografias que 

os indivíduos produzem, mas sim todas as imagens que nos acometem diariamente, 

na mídia e principalmente nas redes sociais. A cultura de massa constantemente 

ressignifica as imagens da Mona Lisa, bem como outros ícones midiáticos, 

superficializando cada vez mais a relação do indivíduo com a obra de arte pois 

quanto mais reduzimos a significação social da arte, maior fica a distância com o 

público.  

Por fim, saliento a importância de pensarmos em estratégias de ensino em 

consonância com a atualidade. Para a conscientização das relações estabelecidas 

entre espectador e as imagens, são necessárias mudanças de pensamento e 

visualidade, assim como propõe Annateresa Fabris (1998). Dessa forma, se faz 

necessária uma (re)educação do olhar dos indivíduos desde cedo, sendo que tais 

processos educativos podem interferir positivamente na forma como os indivíduos 

olham e pensam o mundo, além de refletir na própria produção e consumo de 

imagens na contemporaneidade.  
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Capítulo 3: 

O OLHAR FOTOGRÁFICO COMO POTÊNCIA CRÍTICA DENTRO DA SALA DE 
AULA   

 

 

Frente à constatação da recepção acrítica e a banalização das imagens em 

geral na contemporaneidade, consideramos de suma importância que os escolares 

desenvolvam um pensar sobre elas, refletindo sobre o quanto as mesmas afetam o 

seu cotidiano. Salientamos aqui que este trabalho partiu de discussões geradas no 

âmbito escolar, através das quais constatei que estamos, em grande medida, 

reproduzindo padrões e comportamentos online e nem ao menos temos consciência 

disso. Enfatizo também que tais questões não tem o objetivo de condenar o uso da 

tecnologia no âmbito escolar, mas a pretensão de elucidar alguns questionamentos 

e reflexões. 

É fundamental a ‘inclusão digital crítica’ dos escolares através da qual 

possam compreender a importância do uso da tecnologia e ao mesmo tempo o 

desenvolver um pensamento crítico sobre a mesma. Isso vai de encontro ao termo 

cunhado por Rogéria Eler para definir aqueles que não pensam criticamente acerca 

do uso da tecnologia, intitulados como narcisos digitais7. Tais narcisos 

contemporâneos não se manifestam aos moldes da cultura grega, mas 

fragmentados, onde os espelhos provocam a modificação e a multiplicação de 

identidade do indivíduo num ciclo interminável (ELER, 2015). Esses indivíduos se 

fragmentam no mundo virtual e se alimentam cada vez mais do que ali encontram, 

das imagens e das redes sociais, sem desenvolver um pensar crítico acerca do 

conteúdo que estão produzindo e consumindo. Segundo a autora:  

 

No exemplo, as interações digitais vivenciadas na internet funcionam como 
duplo do eu projetando ali uma ilusão biográfica. Esta ilusão cria e recria 

 
7 O termo em questão faz alusão ao mito grego de Narciso. “Na mitologia grega, Narciso era filho 
de Cefiso, um deus e da ninfa Liríope. Segundo uma das versões mais conhecidas, como Narciso 
era um rapaz de beleza impressionante, a ninfa Eco se apaixonou perdidamente por ele. Eco era 
uma ninfa do bosque e fora castigada por Hera a apenas repetir o que os outros falassem, pois, 
sob as ordens de Zeus, distraia a deusa, enquanto ele buscava suas amantes. Contudo, Narciso 
rejeitou Eco, que definhou até seu corpo desaparecer, sobrando apenas a sua voz, que 
continuaria a se repetir eternamente. As outras ninfas, apoiadas por Nêmesis, deusa da 
vingança, amaldiçoaram Narciso e o fizeram se apaixonar perdidamente por sua própria imagem 
refletida nas águas. Já que não podia resistir a essa paixão, atirou-se nessas águas, para 
encontrar-se com seu reflexo e acabaria morrendo afogado. O culto à imagem acabou por matar 
Narciso” (DUGNANI; CRUZ, 2007. p.202). 
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identidades, que falecem e nascem conforme as conquistas e sublimações 
que atendem ao projeto de resolver sua insatisfação, a não conquista de 
si mesmo. As referidas ações, de trânsitos de imagens, adentram uma 
esfera gigantesca de compartilhamentos numa hibridização de conexões 
humanas a partir da tecnologia, ganhando um aspecto de autorretratação 
em que os Narcisos customizam uma identidade visual híbrida e vivenciam 
experiências em outro corpo, a partir de avatares, por exemplo. Embora 
seja um corpo digital é a extensão de si, o duplo do eu, em movimento, o 
que proponho, a partir dessas metamorfoses, considerar o interator 
enquanto Narcisos digitais. (ELER, 2015, p.298) 

 

Para compreendermos a realidade dos narcisos digitais, devemos analisar o 

mito fundador de uma maneira atenta e reflexiva e quando o fazemos, percebemos 

que a questão narcísica está intimamente relacionada com o universo da arte, 

desde seus primórdios. Philippe Dubois (1993) nos expõe a conexão do mito com o 

surgimento da pintura, relacionando a figura de Narciso e o espectador diante de 

um quadro, explicando a relação que une ambos:  

 

Se a imagem observada na fonte por Narciso é o seu próprio reflexo 
“pintado” e se o quadro, como a fonte, é também uma pintura – “reflexo, 
então o que reflete será sempre a imagem do espectador que a observa, 
que nela se observa. Sou, portanto, sempre eu que me vejo no quadro que 
olho. Sou (como) Narciso: acredito ver um outro, mas é sempre uma 
imagem de mim mesmo (DUBOIS, 1993, p. 143). 

 

Dessa forma, propomos aqui uma reflexão acerca da tecnologia e da 

produção de imagens no cotidiano de jovens escolares, afim ressaltar a importância 

da formação de indivíduos e espectadores emancipados (RANCIÈRE, 2017) na 

sociedade contemporânea.  

Para tal, analisamos atividades de extensão ocorridas entre os anos de 2016 

e 2018, em escolas das cidades de Pelotas e Rio Grande. Tais atividades 

integraram as ações do projeto de extensão ‘PhotoGraphein vai à Escola’ 

(CA/UFPel), que visa proporcionar aos estudantes de escolas públicas da região de 

Pelotas e Rio Grande a construção de conhecimentos na área de Artes Visuais, 

usando como tema propulsor a fotografia, utilizando a mesma como uma potência 

amplificadora do olhar sensível e reflexivo acerca da realidade.  

Sabemos que a fotografia e o real estão intimamente ligados, visto que a 

mesma é considerada um ponto de vista acerca da realidade. Neste trabalho, 

tratamos da imagem fotográfica como um processo de criação/construção que 

reflete o imaginário pessoal do fotógrafo: 
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O fotógrafo, pois, em função de seu repertório pessoal e de seus filtros 
individuais e, apoiado nos recursos oferecidos pela tecnologia, produz a 
imagem a partir de um assunto determinado. A interpretação final, 
entretanto, ainda sofrerá interferências ao longo do processamento e 
elaboração final da imagem, seja no laboratório químico convencional, seja 
no eletrônico nas suas diversificadas formas. A imagem fotográfica é, 
enfim, uma representação resultante do processo de criação/construção 
do fotógrafo (KOSSOY, 2000, p. 30) 

 
 

Assim sendo, salientamos aqui o entendimento da fotografia enquanto uma 

fonte de comunicação não-verbal como proposto por Lucrécia Ferrara (2002) e 

Annateresa Fabris (1998). A crença ocidental na palavra enquanto uma fonte de 

comunicação verbal manteve a imagem, o visual, em plano secundário durante 

muito tempo:  

 

A centralidade adquirida pela visualidade está provocando uma alteração 
significativa no predomínio que a cultura ocidental estava acostumada a 
atribuir ao verbal. A crença na palavra como a forma mais elevada da 
prática intelectual, cuja conseqüência principal foi a de relegar a 
representação visual ao âmbito de um conhecimento de segundo grau, 
está sendo colocada em xeque a todo o momento. O mundo como texto, 
defendido até pouco tempo atrás por vertentes como o estruturalismo e o 
pós-estruturalismo, está cedendo lugar ao mundo como imagem (FABRIS, 
2008, p.32). 

 
 

Não podemos ignorar o fato de que a visualidade predomina em nosso 

cotidiano e por isso, devemos cada vez mais refletir e aprender a decodificar os 

símbolos e interpretar o que está ao nosso entorno. Sendo assim, esse é um dos 

objetivos do projeto de extensão ‘PhotoGraphein vai à Escola’ que desde 2012 tem 

usado a fotografia como tema propulsor para corroborar com conhecimentos na 

área de Artes Visuais, produzindo experiências estético-formadoras no contexto de 

jovens escolares.  

 

3.1 O PhotoGraphein vai à Escola: histórico e objetivos 

 

O objetivo do projeto “PhotoGraphein vai à Escola” é o de proporcionar a 

estudantes da educação básica a construção de conhecimentos no campo de Artes 

Visuais, tendo como tema propulsor a fotografia, e utilizando-a como recurso 

amplificador do olhar sensível e crítico sobre o cotidiano. Ele propicia o 

desenvolvimento de um espaço para discussões sobre as práticas e produtos 

fotográficos como uma possibilidade de ver o cotidiano sob outra perspectiva, 
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propondo o exercício do olhar crítico e a aproximação efetiva das pesquisas 

acadêmicas do contexto escolar. 

 Tal postura possibilita abordar em escolas, de forma lúdica, a importância de 

experiências que viabilizem leituras visuais do mundo. Acerca do conceito de 

experiência, partimos da concepção deweyana, sendo o oposto da contemplação 

passiva de objetos inertes, mas sim, ativa e dinâmica, num fluxo contínuo de 

energia. Segundo John Dewey: 

 

Existem padrões comuns a várias experiências, por mais diferentes que 
elas sejam entre si nos detalhes de seu conteúdo. Há condições a serem 
satisfeitas, sem as quais a experiência não pode vir a ser. Os contornos do 
padrão comum são ditados pelo fato de que toda experiência é resultado 
da interação entre uma criatura viva e algum aspecto do mundo em que 
ela vive. Um homem faz algo: digamos, levanta uma pedra. Em 
consequência disso, fica sujeito a algo, sofre algo: o peso, o esforço, a 
textura da superfície da coisa levantada (DEWEY, 2010, p. 122). 

 

Assim, salientamos a importância dos escolares desenvolvem experiências 

formadoras acerca de seus cotidianos, sendo esse exatamente um dos objetivos do 

projeto, utilizando a fotografia como instigadora de experiências estético-

formadoras. Além de desenvolverem um olhar e senso crítico estético para com o 

cotidiano, os educandos também desenvolvem um pensar crítico formador acerca 

da realidade. Isso, na consideração do papel relevante que as imagens 

desempenham no cotidiano contemporâneo, suprindo demandas das instituições 

com relação ao consumo consciente das imagens, e permitindo discussões 

facilitadoras da construção de um conhecimento teórico-prático em consonância 

com a realidade.  

Desde 2012 o projeto é desenvolvido em escolas nas cidades de Pelotas e 

Rio Grande, proporcionando a construção de conhecimentos no campo das Artes 

Visuais através de diferentes atividades, tendo sempre a fotografia como foco 

principal. Entretanto, isso não nos impede de explorar outras linguagens artísticas 

durante as atividades. 
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Figura 9: Carine Rodriguez, Estrutura da lata de sardinha, fotomontagem, 2012.  

Fonte: Acervo do projeto. 
 
 

As práticas iniciais do projeto sempre priorizam a abordagem que incluem a 

fotografia artesanal, com base nos seus procedimentos analógicos. Para tanto, 

propomos a criação de câmaras pinhole8 lata-de-sardinha (Figura 9), uma 

expressão peculiar que propicia a criação de imagens ao mesmo tempo análogas e 

imaginárias, que surgem da imprevisibilidade do equipamento (BRANDÃO; 

SIRTOLI, 2018). As imagens da lata resultam de procedimentos artesanais, que 

dispensam o uso de câmera fotográfica convencional, o que desperta a curiosidade 

dos envolvidos, tanto dos estudantes quanto dos professores. Tais práticas 

possibilitam uma nova visão e compreensão não somente da fotografia e da 

formação das imagens, mas também uma nova visão de mundo e isso vai de 

encontro a concepção de arte de Ana Mae Barbosa:  

 

Arte não é apenas básica, mas fundamental na educação de um país que 
se desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é uma 
forma diferente da palavra para interpretar o mundo, a realidade, o 
imaginário, e é conteúdo. Como conteúdo, arte representa o melhor 
trabalho do ser humano. Arte é qualidade e exercita nossa habilidade de 
julgar e de formular significados que excedem nossa capacidade de dizer 
em palavras. E o limite da nossa consciência excede o limite de palavras 
(BARBOSA, 2014, p. 4). 

 
8 As fotografias pinhole (buraco de agulha) são imagens obtidas em dispositivos, geralmente 
artesanais, que não utilizam lentes. Essas imagens são produzidas em material que é 
sensibilizado pela luz, como papel fotográfico ou filme. Chamamos esses dispositivos de câmera 
pinhole. A pinhole é basicamente uma câmara escura que tem um pequeno orifício em um lado 
da câmara. (FOTOGRAFIA PINHOLE, s/d) https://pinhole.net.br/ 
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Dessa forma, as práticas do projeto possibilitam uma compreensão de 

imaginários e possibilitam a reflexão acerca do cotidiano, problematizando e 

trazendo um novo uso para a tecnologia e as práticas referentes à imagem 

fotográfica. O interesse provocado por essas atividades encaminha a reflexão 

acerca dos processos de formação das imagens, bem como do histórico da 

fotografia, possibilitando o entendimento das imagens geradas como resultantes da 

prática de linguagens comunicativas não verbais. 

Além disso, o mote das ações extensionistas do projeto em questão não está 

centrado somente em atividades práticas, também privilegiamos as discussões 

teóricas. Com a união entre teoria e prática, por meio de aulas expositivas e 

dialogadas, construções de câmaras artesanais, saídas de campo e montagem de 

exposições, a fotografia se torna um objetivo instigador e amplificador do olhar, 

abrindo “portas” para discussões poéticas e para outros estudos na área das Artes 

Visuais.  

Desde 2016, as atividades estão centradas em duas instituições de ensino 

em particular: a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco, em 

Pelotas (RS), e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Carlos Peixoto 

Primo, no Balneário Cassino, em Rio Grande (RS), contando com o apoio e 

participação das professoras regentes da disciplina de Artes, Amanda Ribeiro 

Corrêa e Xênia Juliano Fidalgo Velloso, respectivamente, ambas pesquisadoras do 

PhotoGraphein.  

O projeto prevê o lançamento de um livro no ano de 2020, contendo relatos 

e teorizações acerca das experiências realizadas até então, com o intuito de 

divulgar e partilhar com outras escolas e seus respectivos professores as atividades 

extensionistas desenvolvidas pelo ‘PhotoGraphein vai à Escola’. Pretendemos 

assim, estimular o contato com a fotografia enquanto objeto de potência crítica 

frente às solicitações, demandas e debates do contemporâneo no âmbito escolar. 

 

3.2 Atividades de arte postal estimulando o olhar crítico-fotográfico 

 

Sabemos da necessidade de uma educação de qualidade, principalmente no 

âmbito das Artes Visuais. Essa disciplina, durante muito tempo, foi tida como um 

‘momento recreativo’ dentro da escola. Tal relação é explicitada por Ana Mae 
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Barbosa e seus estudos acerca do ensino da arte no Brasil: “Nas artes visuais, ainda 

domina em sala de aula o ensino do desenho geométrico, o laissez-faire9, temas 

banais, as folhas para colorir, a variação de técnicas...” (BARBOSA, 2014, p.12).  

Sendo assim, existia somente um ‘fazer’ artístico sem nenhum tipo de 

contextualização e reflexão crítica acerca do que estava sendo feito. Como modo 

de romper com tal realidade, o projeto de extensão utiliza da experimentação 

artística através dos processos relacionados à fotografia, aliados à teorização e a 

discussões críticas, desenvolvendo reflexões coletivas acerca da realidade social e 

histórica, mediadas pela imaginação criadora.  

Em acordo com tais ideias, durante o segundo semestre de 2016 foram 

realizadas atividades nas escolas EMEF Peixoto Primo e EMEF Joaquim Nabuco, 

com foco na Arte Postal. E a opção por essa prática artística, se deve também ao 

fato das escolas envolvidas se situarem em diferentes contextos: a primeira 

localizada num bairro da periferia da cidade de Pelotas, urbana, e a outra no 

Balneário Cassino, em Rio Grande, na beira da praia.  

Desenvolvemos aulas expositivas acerca da história da fotografia e da 

formação das imagens fotográficas, saídas de campo e práticas que tinham como 

objetivo principal estimular o olhar fotográfico e a partir disso proporcionar aos 

estudantes a manifestação artística e crítica perante um recorte da realidade via 

fotografia (BRANDÃO; SIRTOLI, 2018). Para Philippe Dubois, o ato fotográfico 

implica em um gesto, um recorte da própria realidade, pois “Ao cortar, a ato 

fotográfico faz passar para o outro lado (…) de um tempo evolutivo a um petrificado, 

do instante a perpetuação, do movimento a imobilidade, do mundo dos vivos ao 

reino dos mortos” (DUBOIS, 1993, p. 168). 

Na Escola Joaquim Nabuco, acompanhados pela professora Amanda 

Corrêa, foi proposto aos alunos uma saída de campo para fotografar o entorno da 

escola. Os comentários dos estudantes foram diversos, entretanto, na maioria 

versaram sobre uma preocupação comum. Para nós ficou claro que eles não 

queriam mostrar apenas o que era considerado ‘belo’, mas, principalmente, a 

realidade dos arredores de um lugar familiar. Ou seja, a precária estrutura das ruas, 

o esgoto a céu aberto, o lixo, a situação de abandono de animais nas ruas e o 

 
9 A palavra em questão parte da expressão em língua francesa laissez faire, laissez aller, laissez 

passer, que significa literalmente "deixai fazer, deixai ir, deixai passa”.  
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descaso do poder público para com a qualidade de vida dos moradores do local 

(Anexo 1).  

É interessante mencionar que embora o espaço da escola e seu entorno 

serem locais onde os estudantes frequentam e permanecem por muito tempo, eles 

comentavam que pouco tinham olhado tal espaço com atenção. Partindo disso, foi 

possível discutir com os mesmos acerca das diferenças entre o ver e o olhar. Sobre 

tais questões Marcia Tiburi nos diz: “as artes nos ensinam a ver – olhar, é porque 

nos possibilitam camuflagens e ocultamentos. Só podemos ver quando aprendemos 

que algo não está à mostra e podemos sabê-lo. Portanto, para ver olhar, é preciso 

pensar” (TIBURI, s/d, p.1).  

Assim, foi possível mostrar que partindo da atividade de fotografia, os alunos 

puderam olhar com calma e refletir acerca do entorno da escola. Ficamos com a 

impressão de que para alguns tal realidade está introjetada como uma situação 

imutável, porém tal saída de campo propiciou, por meio da fotografia, a reflexão do 

entorno por meio da produção de imagens. Após a saída da atividade prática, 

conversamos sobre o que foi observado e registrado. 

Retornamos para o segundo encontro, já com o material fotográfico 

impresso. Nesse dia foi proposta a utilização das imagens na confecção de postais, 

que também receberam intervenções expressivas, através da pintura e do desenho, 

conforme a vontade de cada um. Na época os alunos do Joaquim Nabuco estavam 

no quarto ano do ensino fundamental, mas demonstraram senso crítico e estético, 

evidenciando a poluição e o lixo ao redor da escola em suas produções fotográficas. 

Para o sucesso de tal atividade, foi fundamental discutir com eles sobre as próprias 

atitudes, as atitudes dos outros e as respectivas consequências. Acreditamos que 

assim conseguimos integrar conhecimentos à própria vida, aos modos de ser e estar 

no mundo, colaborando para a transformação de atitudes e pensamentos, visto que:  

 

Tudo isso deve contribuir para a formação de uma consciência humanística 
e ética de pertencer à espécie humana, que só pode ser completa com a 
consciência do caráter matricial da Terra para a vida, e da vida para a 
humanidade. Tudo isso deve contribuir, igualmente, para o abandono do 
sonho alucinado de conquista do Universo e dominação da natureza 
(MORIN, 2003, p. 39). 

 

Dessa forma, podemos observar uma pertinência refletida nas imagens dos 

estudantes: a preocupação com o consumo exacerbado e a produção de lixo, 
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presentes nas diversas fotografias (Anexo 1). Podemos dizer que tal ação vai contra 

a ‘estetização do mundo’ (LIPOVETSKY; SERROY, 2015), fator que acontece na 

contemporaneidade e impulsiona o hiperconsumismo exacerbado, seja esse de 

produtos, da mídia ou das imagens. Tais indivíduos que consomem e ‘estetizam’ 

todo o entorno, são chamados de indivíduos transestéticos: “obcecados pelo 

descartável, pela celeridade, pelos divertimentos fáceis” (LIPOVETSKY; SERROY, 

2015, p.31). 

Seguindo o viés das discussões acerca do consumo e consequentemente do 

ambiente que cerca as escolas envolvidas, e em consonância com as 

particularidades de seu entorno vivencial, os alunos da EMEF Peixoto Primo 

expressaram em suas produções fotográficas a sua relação especial com a zona 

costeira, visto que a escola está próxima da faixa litorânea do Balneário Cassino 

(BRANDÃO; SIRTOLI, 2018). 

Sabemos que na contemporaneidade muitos jovens acabam ‘anestesiados’ 

pela tecnologia e pela enorme gama de informações que circunda a vida cotidiana. 

Além disso, o tempo do imediatismo acaba muitas vezes por interferir na qualidade 

da aprendizagem e da vida dos jovens escolares. Ao trabalharmos com os 

educandos da EMEF Peixoto Primo, percebemos que a garotada, em sua maioria, 

se mostrou bastante ativa e questionadora, se integrando nas atividades propostas 

pelo projeto de extensão. Cabe destacar que essa é uma escola relativamente 

pequena, entretanto, percebemos que os educandos possuem um pensar crítico 

acerca dos fatos cotidianos, talvez pelo estímulo que recebem através de diferentes 

professores e projetos que acontecem na escola. Tal pensar crítico nos aproxima 

das ideias propostas por Jacques Rancière:  

 
Num teatro, diante duma performance, assim como num museu, numa 
escola ou numa rua, sempre há indivíduos a traçarem seus próprios 
caminhos na floresta das coisas, dos atos e dos signos que estão diante 
deles ou que os cercam. O poder comum aos espectadores não decorre 
de sua qualidade de membros de um corpo coletivo ou de alguma forma 
específica de interatividade. É o poder que cada um tem de traduzir à sua 
maneira o que percebe, de relacionar isso com a aventura intelectual 
singular que o torna semelhante a qualquer outro, à medida que essa 
aventura não e assemelha a nenhuma outra (2017, p.20). 

  
Após dialogar com os alunos e a professora de artes, soubemos que ao longo 

dos últimos anos a praia acabou se constituindo como o mote reflexivo principal da 

disciplina de Artes conduzida pela professora Xênia Velloso. Assim, as turmas 
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passaram a vê-la de modo diferente, a partir de um olhar fotográfico que 

problematiza questões ambientais pertinentes à comunidade rio-grandina. Tais 

questões mostraram-se presentes nas fotografias dos alunos, como podemos 

observar na imagem fotografada por um estudante que participou da atividade 

(Figura 10), onde destaca-se o barro misturado à areia, oriundo das dragagens 

realizadas no canal de acesso ao Porto de Rio Grande.  

 

 
Figura 10: Imagem capturada por estudante da EMEF Peixoto Primo, fotografia, 2016. 

Fonte: Acervo do projeto. 

 

Os alunos se manifestaram por meio das fotografias que posteriormente se 

transformaram em postais, questões críticas que são pertinentes a vida em 

sociedade e a realidade de cada um. Dessa forma perspectivamos que “só um fazer 

consciente e informado torna possível a aprendizagem em arte” (BARBOSA, 2014, 

p.33).  

Tal atitude se refletiu em uma aprendizagem significativa para todos, visto 

que os escolares se mostraram ativos e questionadores para com o mundo em que 

vivem. Com isso, podemos relacionar tal atitude com as ideias de emancipação 

intelectual propostas por Rancière (2017), visto que quando emancipamos nosso 

pensamento, conseguimos observar e comparar, “uma coisa com a outra, um signo 

com um fato, um signo com outro signo” (RANCIÈRE, 2017, p.15). Assim, nossa 

relação com o mundo muda e nós mudamos junto.  
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Além disso, os postais foram trocados em cada escola por meio do sistema 

de correios, algo bastante distante e até desconhecido para inúmeros escolares. 

Vivendo na era da comunicação imediata via WhatsApp ou Facebook Messenger, 

os jovens muitas vezes desconhecem a possibilidade de se comunicar via cartas ou 

mensagens enviadas por Correio. Sendo assim, a comunicação online acaba por 

muitas vezes separar o contato real com as pessoas, visto que muitos deixam de 

se encontrar na realidade e passam a habitar somente os grupos e pontos de 

encontro virtuais:  

 

Por causa da eficiência e da comodidade da comunicação digital, evitamos 
crescentemente o contato direto com pessoas reais, e mesmo o contato 
com o real como um todo. A mídia digital leva o contraposto [Gegenüber] 
real cada vez mais ao desaparecimento (...). Desse modo, a comunicação 
digital se torna cada vez mais sem corpo e sem rosto. O digital submete a 
tríada lacaniana do real, do imaginário e do simbólico a uma reconstrução 
radical. Ele desconstrói o real e totaliza o imaginário (HAN, 2018, p.45). 

 

Mediante a estes fatos, podemos perceber a importância de uma 

desconstrução da tecnologia como forma de despertar um pensamento crítico. A 

fotografia opera enquanto traço de um real (DUBOIS, 1993) mas também como 

criação poética do imaginário (DURAND, 2001), sendo assim, é uma ferramenta 

que possibilita a criação, não somente estética, mas também crítica acerca da 

realidade e do mundo em que vivemos. A desconstrução da tecnologia das 

comunicações, trazendo os postais dos alunos para a realidade ‘analógica’ da 

comunicação via correio, possibilita aos escolares repensarem as suas posturas 

online e na facilidade da comunicação digital, problematizada por Byung Chul Han 

como uma ferramenta que quando pouco refletida na sua utilização, separa o 

contato direto com as pessoas e com o real como um todo.  

Dessa forma, perspectivamos que a atividade proposta pelo projeto de 

extensão possibilitou uma reflexão crítica acerca de fatos pertinentes a realidade de 

ambos os alunos, tanto da Escola Joaquim Nabuco quanto da EMEF Peixoto Primo. 

A atividade não só possibilitou aprendizados relacionados a linguagem fotográfica, 

mas também possibilitou aos estudantes olharem o cenário que faz parte de suas 

rotinas diárias de uma nova forma, possibilitando uma nova visão e leitura de 

mundo. Salientamos que tais atividades são pertinentes ao ensino de artes dentro 

da escola e quebram com o paradigma que o senso comum possui de ver a 

disciplina de artes apenas como o ‘momento recreativo’ e ‘lúdico’ dentro da escola.  
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3.3 A fotografia enquanto propulsora de reflexões acerca da produção de 

imagens  

 

Durante o segundo semestre de 2017, foi desenvolvida uma atividade acerca 

da fotografia e o sentido da visão para trabalhar com turmas de 5º e 6º anos nas 

escolas participantes do projeto, a EMEF Joaquim Nabuco, em Pelotas e a EMEF 

Peixoto Primo, em Rio Grande – RS. A atividade teve como objetivo refletir 

criticamente sobre o sentido da visão e a produção de imagens fotográficas na 

contemporaneidade.   

Desde muito jovens, os escolares são estimulados pela mídia e pela internet 

a conviverem com bilhões de imagens, e “a ideia não é desestimular a criança, já 

estimulada pela mídia, mas fazê-la refletir sobre a imagem” (BARBOSA, 1975, p. 

92). Tal problematização acaba sendo fundamental visto que sem a reflexão crítica, 

a produção e a leitura de imagens acabam sendo banalizadas. 

A atividade se desenvolveu alternando encontros expositivo-dialogados e 

práticas com saídas de campo. No primeiro encontro, iniciou-se uma discussão 

acerca das diferenças entre o ver e o olhar, partindo do exemplo do fotógrafo cego 

Evgen Bavcar (1946). Bavcar é um fotógrafo esloveno, radicado em Paris que 

acabou ficando cego por decorrência de dois acidentes de guerra, aos 12 anos de 

idade. “Seu trabalho se estrutura a partir de uma busca de reconciliar o mundo 

visível ao invisível” (MAGALHÃES, 2004, p.74). Partimos da análise de algumas de 

suas fotografias (Figura 11) bem como da sua participação no documentário 

brasileiro “Janela da Alma” (2002) para abordar questões acerca do sentido da visão 

e da produção de imagens.  
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Figura 11: Eugen Bavcar. Arlequim. Fotografia. Data desconhecida.  
Fonte: https://versosemgotas.wordpress.com/2011/04/14/fotografia-1-evgen-bavcar/ 

 

Para muitos estudantes, foi uma surpresa conhecer um fotógrafo que produz 

imagens sem o auxílio do sentido da visão. Entendemos que para o senso comum, 

a fotografia é tida como uma mimese da realidade, reproduzindo-a tal como qual, 

porém: “a foto é uma fina fatia de espaço bem como de tempo. Num mundo regido 

por imagens fotográficas, todas as margens (“enquadramento”) parecem arbitrárias” 

(SONTAG, 2004, p.33).  

Na verdade, a fotografia é uma forma de mostrar a relação do ‘eu-mundo’, 

não apenas as relações que o fotógrafo possui para com o que está sendo retratado, 

mas também para com o espectador, possuindo múltiplos significados que podem 

se ressignificar cada vez em que a imagem fotográfica é vista. Sontag nos ajuda a 

compreender tal relação: “Como cada foto é um fragmento, seu peso moral e 

emocional depende do espaço em que ela se insere. Uma foto muda de acordo com 

o contexto em que é vista” (SONTAG, 2004, p.122).  

Logo, percebemos que a fotografia não é apenas uma mera reprodução da 

realidade, mas sim uma maneira subjetiva de explicitar a relação que cada fotógrafo 

tem com o mundo. Mas, e quando o fotógrafo não possui o sentido da visão e 

consequentemente não consegue ‘ver’ o que está sendo fotografado por ele? Qual 

relação que tal fotógrafo estabelece com sua produção fotográfica? Bavcar, afirma 

que encontrou na fotografia uma maneira de perverter “o método de percepção 

https://versosemgotas.wordpress.com/2011/04/14/fotografia-1-evgen-bavcar/
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estabelecido entre as pessoas que enxergam e as pessoas cegas” (REVISTA 

BENJAMIN CONSTANT, 2001). 

Além das questões próprias no que concerne a fotografia, trouxemos aos 

escolares as diferenças entre o ver e olhar, propostas por Márcia Tiburi. Para a 

filósofa, ver está ligado ao sentido prático da visão, enquanto o olhar requer lentidão 

e principalmente reflexão para acontecer (TIBURI, s/d). Podemos dizer então que 

na contemporaneidade, muitas pessoas conseguem ver mas poucas realmente 

param para olhar. Tiburi complementa: 

 

A lentidão é do olhar, a rapidez é própria ao ver. O olhar é feito de 
mediações próprias à temporalidade. Ele sempre se dá no tempo, mesmo 
que nos remeta a um além do tempo. Ver, todavia, não nos dá a medida 
de nenhuma temporalidade, tal o modo instantâneo com que o realizamos. 
Ver não nos faz pensar, ver nos choca ou nem sequer nos atinge. (...) O 
olhar mostra que não é fácil ver e que é preciso ver, ainda que pareça 
impossível, pois no olhar o objeto visto aparece em seus estilhaços de ser 
e só com muito custo é que se recupera para ele a síntese que nos 
possibilita reconstruir o objeto. É como se depois de ver fosse necessário 
olhar, para então, novamente ver. Há, assim, uma dinâmica, um 
movimento - podemos dizer - um ritmo em um processo de olhar-ver 
(TIBURI, s/d, p.1). 

  

 

 

Figura 12: Guilherme Sirtoli. Escolares da EMEF Joaquim Nabuco na prática da 
atividade. Fotografia. 2017.  

Fonte: Acervo do projeto. 
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Assim, conseguimos compreender que pessoas que não possuem o sentido 

da visão, como Bavcar, podem exercer o ‘olhar’, sendo que o mesmo pode 

acontecer com o auxílio dos outros sentidos, necessitando de tempo, pausa e 

reflexão para acontecer. O fotógrafo cita em uma cena do documentário Janela da 

Alma (2002) que não necessita assistir a televisão com os olhos para compreender 

que o que está lá é sempre ‘mais do mesmo’. Após a discussão e problematização, 

os alunos foram direcionados para o pátio para a parte prática da atividade (Figura 

12). Os escolares foram divididos em duplas, na qual ambos eram vendados. 

Enquanto um escolar ficava com a câmera, o outro percorria o espaço e por meio 

do uso dos outros sentidos (audição, tato), exceto o da visão, com o objetivo de se 

encontrarem para capturar uma imagem fotográfica. A atividade promoveu uma 

aprendizagem significativa em grupo, evidenciada nos resultados e percepções 

comentadas por cada um.   

O segundo encontro nas escolas teve como objetivo discutir sobre os 

resultados fotográficos dos alunos e da atividade em si. Para tal, trouxemos as 

imagens produzidas pelos escolares no encontro anterior impressas e após 

encaminhar uma discussão acerca das mesmas, foi proposta a realização de um 

trabalho coletivo englobando todas as produções dos alunos. 

Apesar da pouca idade, os jovens escolares demonstraram um entendimento 

acerca das questões relativas ao ver e ao olhar e decidiram criar coletivamente um 

trabalho que evidenciasse as diferenças (Figura 13), algo que notaram em grupo ao 

analisar as fotografias feitas por cada um. Segundo uma aluna da EMEF Peixoto 

Primo: “Tirar uma fotografia com os olhos vendados foi uma experiência bastante 

diferente, consegui perceber a dificuldade em não usar a visão para fotografar e 

pude pensar melhor sobre as fotos que faço”.  
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Figura 13: Guilherme Sirtoli. Trabalho coletivo dos alunos da EMEF Joaquim Nabuco. 
Fotografia. 2017. Acervo do projeto. 

 

Tal constatação nos aproxima de Rubem Alves e sua ideia sobre a Educação 

do Olhar: Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é 

coisa natural. Precisa ser aprendido. Quando a gente abre os olhos, abrem-se as 

janelas do corpo e o mundo aparece refletido dentro da gente (ALVES, 2018, s/p). 

Assim, consideramos que os participantes das atividades nas escolas 

Peixoto Primo e Joaquim Nabuco desenvolveram um pensar acerca da função do 

olhar, visto que “o olhar é a ruminação do ver: sua experiência alongada no tempo 

e no espaço e que, por isso, nos instaura em outra consistência de ser. Por isso, 

nossa cultura hipervisual dirige-se ao avanço das tecnologias do ver, mas não do 

olhar” (TIBURI, s/d, p.1). Percebemos a importância de discutir tais questões dentro 

do âmbito de sala de aula, visto que com o avanço da tecnologia e da imersão na 

cultura hipervisual, não estamos mais acostumados a pausas e reflexões acerca 

das imagens que nos acometem. 

Consideramos que a arte e seus processos pedagógicos são essencialmente 

fundamentais para nos distanciarmos da mecanicidade em que estamos imersos 

diariamente. A pausa para contemplar nunca foi tão necessária para quebrar com a 

mecanização. Como a arte é um reflexo da vida, é necessário entendermos que a 

“vida se dá em meio ambiente; não apenas nele, mas por causa dele, pela interação 

com ele” (DEWEY, 2010, p.74). Para John Dewey, a experiência tem uma extensão 

elástica, ela não é delimitada por um meio e um fim, mas necessita de dedicação 
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para acontecer. Podemos compreender melhor tal concepção nas ideias propostas 

por Ferreira: 

 

Um exemplo bem singelo que podemos apresentar é o da criança que 
começa a sentir o mundo ao redor. Cada objeto, som, textura, etc., 
apresentam-se como um todo sem começo nem fim, mas um fluxo que é 
apreendido através de nossos sentidos em um movimento de estabelecer 
e expandir certos padrões em suas ações (2011, p.154). 

 

Por conta da experiência formadora desencadeada pela atividade, os 

escolares conseguiram não só perceber a importância da pausa reflexiva e do olhar 

para as imagens que consomem quanto um pensar acerca da sua própria produção 

de imagens. Sabemos que a imediação e a falta de reflexão acerca do que os olhos 

enxergam provoca alienação. Dessa forma, é necessária uma pausa para vivenciar 

as experiências, sejam estas estéticas ou não. É importante salientar que 

entendemos por experiência uma reação entre dois elementos que pode alterá-los 

e consequentemente modificar a realidade de ambos (WESTBROOK; TEIXEIRA, 

2010). Quando nos entregamos às experiências e as vivenciamos em sua 

totalidade, possibilitamos em nós uma mudança reflexiva, como nos aponta os 

autores que refletiram sobre o trabalho de Dewey, Anísio Teixeira e Robert 

Westbrook (2010, p.34) 

 

Qualquer experiência há de trazer esse resultado, inclusive as 
experiências humanas de reflexão e conhecimento. Com efeito, o fato de 
conhecer uma coisa importa em uma alteração simultânea no agente do 
conhecimento e na coisa conhecida. Essas duas existências se modificam, 
porque se modificaram as relações que existiam entre elas. A árvore que 
era apenas objeto de minha experiência visual, passa a existir de modo 
diverso, se entre mim e ela outras experiências se processarem, pelas 
quais eu a venha conhecer em outros aspectos: úteis, medicinais, de 
resistência, etc. Depois dessas experiências, eu e a árvore somos alguma 
coisa diferente do que éramos antes. Existimos de modo diverso um para 
o outro. Houve, por meio daquelas experiências, uma transformação que 
irá permitir alterar, sob certo aspecto, o mundo em que vivo. 

 

 

O ensino da arte pode propiciar aos escolares uma nova forma de ver e 

pensar sobre o mundo ao redor. E desde a educação básica, quando somos 

convidados a experimentar, começa a nossa descoberta e relação mais direta para 

com o mundo real, “pelo fato de o mundo real, este em que vivemos, ser uma 

combinação de movimento e culminação, de rupturas e reencontros, a experiência 

do ser vivo é passível de uma qualidade estética” (DEWEY, 2010, p.80). Ao passo 
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que não pensamos, não agimos, não entramos em movimento para com o real, nos 

tornamos passivos, anestesiados e cada vez mais distantes da experiência 

propriamente dita. 

Quando não refletimos minimamente sobre aquilo que vemos, estamos nos 

sujeitando a dominação e a alienação. Sabemos que as obras de arte estão abertas 

as diferentes interpretações (ECO, 1991) e que dessa forma, precisamos 

compreender que é cada vez mais necessário formar espectadores emancipados 

(RANCIÈRE, 2017) para permear a sociedade em que vivemos: 

 

A emancipação, por sua vez, começa quando se questiona a oposição 
entre olhar e agir, quando se compreende que as evidências que assim 
estruturam as relações do dizer, do ver e do fazer pertencem à estrutura 
da dominação e da sujeição. Começa quando se compreende que olhar é 
também uma ação que confirma ou transforma essa distribuição das 
posições. O espectador também age, tal como o aluno ou o intelectual. Ele 
observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com muitas 
outras coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de lugares. 
Compõe seu próprio poema com os elementos do poema que tem diante 
de si (2017, p. 17). 

 

Assim, acredito que as práticas desenvolvidas pelo projeto de extensão 

colaboraram para uma aprendizagem significativa para os alunos envolvidos. Isso 

se relaciona com o conceito de emancipação do pensamento proposto por Rancière 

(2017). Por meio do aparato fotográfico, os estudantes puderam se entregar para 

as experiências do entorno e assim, foram capazes de desenvolver um olhar crítico 

e apurado para com as imagens que produziram e o mundo a sua volta.  

Pela análise e reflexão acerca das atividades do projeto de extensão, pode-

se constatar que os escolares conseguiram refletir acerca das imagens que 

produzem um pensar reflexivo através da fotografia nas atividades propostas pelo 

projeto. Dessa forma, ressaltamos a importância de um pensar acerca da função da 

arte dentro do âmbito escolar. Qual o papel das artes visuais dentro da escola se 

não propiciar a fruição e a educação crítica do olhar? Sabemos que os desafios são 

constantes e cada vez mais presentes. O pensar e o fazer crítico são de extrema 

importância para desconstruir a relação robótica e mecanicista que muitos jovens 

escolares estão imersos. 
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 Considerações Finais 

 

O andamento das atividades do projeto de extensão, bem como a análise 

dos seus resultados, revelou como os jovens escolares participantes do projeto 

desenvolveram conhecimentos e um pensar crítico acerca da relação entre a 

sociedade e as imagens. Quando falo em imagens, não me refiro somente as 

fotográficas, mas também as divulgadas pela internet ou as que consumimos 

através das propagandas comerciais, pelos diferentes canais e mídias. É 

necessário salientar que tais reflexões são pertinentes visto que vivemos imersos 

em uma contemporaneidade imagética, sendo acometidos pelas mesmas 

rotineiramente, em diferentes veículos de comunicação e informação, físicos ou 

virtuais.  

 Sabemos que a imersão nessa realidade imagética não ocorreu por acaso 

e para esboçar uma compreensão acerca disso, foi necessário recorrer a história 

para entender sobre o quanto as imagens influenciam, moldam e criam sociedades 

espetaculares desde meados do século XX. Além disso, constato a necessidade 

iminente de um pensar acerca das imagens que são produzidas e vinculadas as 

redes sociais, bem como as reproduções digitais de ícones imagéticos que muitas 

vezes acabam sendo deturpadas na imagerie (FABRIS, 2008) contemporânea. 

Para compreender essa deturpação é necessário estudar o contexto histórico em 

que certas imagens da arte foram produzidas e como se tornaram ‘famosas’ ao 

grande público, como é o caso da Mona Lisa de Leonardo da Vinci.  

A falta de uma problematização crítica acerca das imagens gera o 

afastamento para com as experiências e a alienação. Dessa forma, percebi que 

somente após a real vivência para com as experiências formadoras possibilitadas 

pelo entorno foi possível aos escolares que participaram do projeto de extensão 

desenvolverem reflexões e utilizarem a fotografia como uma ferramenta propulsora 

do olhar crítico. O exercício de ler o mundo nas entrelinhas dos signos possibilitou 

aos participantes do projeto ver, observar, selecionar, descobrir, revelar e revelar-

se, transgredindo os limites da presença e da ausência, alargando a capacidade 

humana de simbolização, e apreendendo a fotografia enquanto um suporte das 

subjetividades e manifestação dos imaginários. 
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 Compreendendo tais questões e problemáticas, constatei o quanto os 

alunos que foram contemplados pelas ações do projeto se sentiram entusiasmados 

ao poder compreender como se formam as imagens, e dessa forma serem capazes 

de construir um pensar crítico-reflexivo acerca das fotografias que produzem. Além 

disso, percebo que também foi possível aos jovens construir conhecimentos acerca 

de práticas analógicas (referentes a fotografia e aos meios de comunicação), 

realidade que muitos jovens desconhecem visto que a relação que possuem com o 

aparato tecnológico é completamente automática.  

Dessa forma, constatei que a facilidade em produzir fotografias por meio dos 

smartfones e de câmeras digitais automáticas dificulta aos educandos o 

entendimento sobre a formação das imagens. Além disso, com as práticas 

relacionadas a fotografia, foi possível estabelecer relações e aprendizados que 

alteraram positivamente a forma que os mesmos decodificam e percebem os 

símbolos presentes no mundo ao seu redor. 

 Através das discussões e das atividades práticas foi possível promover nas 

escolas reflexões teóricas e estéticas acerca das transformações ocorridas no 

mundo contemporâneo, devidas principalmente à difusão da tecnologia digital, que 

determinam novos modos comunicacionais mediados pelo computador e a internet. 

Mais do que isso, foi aberto um espaço para que problematizassem as suas 

relações particulares com as suas cidades e para com o mundo que os rodeia, 

expondo as diferenças entre as vivências dos sujeitos e suas relações com o espaço 

urbano. 

Analisando tais questões percebo que foi construído um entendimento sobre 

como a sociedade se relaciona com as imagens que produz, transgredindo as 

percepções socialmente consagradas e estabelecendo formas criativas de 

comunicação. Tais formas de comunicação se manifestam como possibilidades de 

processos reflexivos, filosóficos e artísticos acerca da compreensão de nós mesmos 

e do mundo. A importância dessas práticas repousa na potencialidade oferecida 

para o desenvolvimento de múltiplas aprendizagens decorrentes da reflexão crítica 

sobre as próprias vivências, possibilitando a transformação do vivido em 

experiências formadoras para todos os envolvidos. 

Neste trabalho pude refletir sobre a minha autoformação enquanto um futuro 

arte/educador e o papel que a arte possui, não somente dentro do âmbito escolar, 

mas para a sociedade como um todo. Assim, concebo a arte e seus processos 
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pedagógicos enquanto potências críticas capazes de transformar e oferecer 

diferentes visões de mundo aos que se deixam vivenciar pelas experiências. 

 Por fim, ressalto a importância da integração entre ensino, pesquisa e 

extensão na formação acadêmica. Enquanto licenciando em Artes Visuais pude 

complementar a minha formação com a pesquisa e com a extensão, na qual fui 

bolsista por mais de metade da minha graduação. Tal integração foi de suma 

importância para a minha formação e refletiram nas minhas pesquisas pontuais e 

na minha participação e interesses enquanto acadêmico. 

 Além disso, as práticas realizadas no projeto de extensão foram capazes de 

descortinar uma realidade que as disciplinas do curso não conseguem suprir. Assim, 

pude aliar a teoria à prática, compreendendo melhor como funciona o ‘chão de 

fábrica’ de uma escola, bem como a sua complexa realidade. Tais percepções serão 

fundamentais para o meu exercício docente em um futuro próximo e agregaram 

valores indiscutíveis não somente à minha formação acadêmica, como também à 

minha formação humana.  
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Anexo  – Fotografias dos estudantes da EMEF Joaquim Nabuco 

 

 

Figura 1: Fotografia de estudante da EMEF Joaquim Nabuco. Fotografia. 2016.  
Fonte: Acervo do projeto.  
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Figura 2: Fotografia de estudante da EMEF Joaquim Nabuco. Fotografia. 2016.  
Fonte: Acervo do projeto. 
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Figura 3: Fotografia de estudante da EMEF Joaquim Nabuco. Fotografia. 2016.  
Fonte: Acervo do projeto.  
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Figura 4: Fotografia de estudante da EMEF Joaquim Nabuco. Fotografia. 2016.  
Fonte: Acervo do projeto.  
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Figura 5: Fotografia de estudante da EMEF Joaquim Nabuco. Fotografia. 2016.  
Fonte: Acervo do projeto.  
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Figura 6: Fotografia de estudante da EMEF Joaquim Nabuco. Fotografia. 2016.  
Fonte: Acervo do projeto.  
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Figura 7: Fotografia de estudante da EMEF Joaquim Nabuco. Fotografia. 2016.  
Fonte: Acervo do projeto.  
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Figura 8: Fotografia de estudante da EMEF Joaquim Nabuco. Fotografia. 2016.  
Fonte: Acervo do projeto.  

 

 

 

 

 

 


