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A Arte nA comunicAção

JAnAinA do cArmo Lourenço

Ler a sociedade é função de criadores e especia-
listas?  

Não. É algo que todos podemos fazer, basta nos 
atermos aos símbolos do dia a dia. Observar a 
construção histórica destes símbolos.  A História 
da Arte.

Esta palestra é o fruto de atividades da disciplina 
de História da Arte do Curso de Comunicação Di-
gital da Universidade Paulista (UNIP-SJC). O ma-
terial foi organizado com intuito de demonstrar a 
importância do repertório de História da Arte no 
processo de produção artística e cultural da socie-
dade, tanto como forma de leitura imagética e de 
significação, quanto como instrumento base para 
que se compreenda a dimensão estética presente 
no processo de criação em diversas áreas.

“A arte nos dá a possibilidade de comunicar a 
concepção que temos das coisas através de 
procedimentos que não podem ser expressos 
de outra forma. Na verdade, uma imagem fala 
mais do que mil palavras não apenas por seu va-
lor descritivo, mas também por sua significação 
simbólica”. (JANSON e JANSON, 2003, p. 7).

O dito popular “Nada se cria, tudo se transforma”, 
apresenta o caráter aqui discutido, em que a relei-
tura e a apropriação de características de trabalhos 
de artistas ou mesmo de referências de períodos 
e linguagens da Arte são utilizados agregando va-
lores a novas ideias e conceitos, sendo que esses 
conceitos se misturam a novos códigos (morais 
e/ou éticos) vigentes no momento em que estas 
novas criações se efetivam, gerando assim novas 
leituras e novas significações a estas imagens ori-
ginais. 

As apropriações em arte sempre aconteceram; al-
guns exemplos se tornaram clássicos e são até hoje 
representações com significados marcantes, entre 
eles: A cúpula do Panteão (Roma, 118-25 d.C.) 
recriada em diversos períodos, ganhando novos 
materiais e técnicas; As diversas recriações da tela 
Mona Lisa de Leonardo Da Vinci (1503-5), recriada 
em desenhos, foto montagens, posters, em prop.
andas, entre outras formas; Figuras Mitológicas de 
diversos povos (como os deuses olímpicos greco-
romanos) que aparecem em telas, contos, escultu-
ras e que a partir do século XX figuram em dese-
nhos animados e nas telas do cinema.

“Símbolos são grandes sínteses sociais, resul-
tantes da elaboração de grandes complexos de 
imagens e vivências de todos os tipos. Por isso 
as imagens evocam os símbolos e ao evocá-
los, os ritualizam e os atualizam”. (BAITELLO JR, 
2005, p. 17).

Esses são exmplos fáceis de reconhecer, mas existe 
uma dificuldade de reconhecimento e identificação 
de muitas referências utilizadas pelos “veículos de 
comunicação” por falta de repertório prévio sobre 
História em geral e História da Arte mais especi-
ficamente. Este “repertório” (ou a falta dele) está 
diretamente ligado ao processo de análise que ge-
ramos ao observarmos uma imagem. Embora este 
processo possa ser ensinado, requer exemplos que 
devem ser observados e demontrados detalhada-
mente; para isso, as diferentes culturas precisam 
ser “dissecadas” e uma boa base histórica recons-
truída (uso o termo Reconstruída por entender 
que o aprendizado sobre história e história da arte 
há muito vem sendo negligenciado, passando para 
o público em geral uma noção deturpada, cosméti-
ca e vazia do que vem a ser nossa origem cultural, 
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artística).

 “Se não podemos, literalmente, falar com uma 
obra de arte, podemos pelo menos aprender a 
reagir a ela (…). Precisamos aprender o estilo e 
a forma de ver as coisas de um país, de um perí-
odo e de um artista, caso queiramos compreen-
der adequadamente a obra”. (Idem 1).

As possibilidades de leitura e assimilação aumen-
tam quando o educando tem referências com as 
quais lhes são familiares. Tais referências, mesmo 
desencadeando novas leituras, estabelecem um 
eixo norteador que integra, complementa e vin-
cula sua compreensão. É com este intuito que se 
apresenta fundamental a utilização de releituras 
clássicas veiculadas na mídia como material didá-
tico dentro do processo educacional.
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A Arte pensA com pALAvrAs, A pALAvrA pensA com Arte

 dr.ª AnAmeLiA Bueno Buoro

A partir das relações entre Artes Visuais e Lite-
ratura, procuramos mostrar algumas interações 
significativas entre elas. Cabe fazer uma primeira 
observação sobre o que entendemos por Artes Vi-
suais e por Literatura. Tendo por referencial teórico 
a semiótica discursiva, ambas são compreendidas 
como linguagens. As Artes Visuais constróem seus 
textos a partir dos elementos da linguagem visu-
al, do mesmo modo que a Literatura constrói seus 
textos a partir dos elementos da linguagem verbal.

Uma questão de fundo nessa pesquisa é como de-
terminar quando os textos dessas duas linguagens 
são considerados “artísticos”. Assim, a grande per-
gunta: “O que é arte?”, feita muitas vezes, é aqui re-
lembrada mais uma vez. Em busca de possíveis res-
postas, podemos dizer que historicamente quando 
usamos a palavra Arte estamos nos referindo a al-
gum tipo de uso estético das linguagens. Frederico 
de Morais, quando pesquisou as definições de arte 
para o seu livro “Arte é o que eu e você chamamos 
de Arte” (Rio de Janeiro: Record, 1998) diz: “depois 
de exercer durante quarenta anos a crítica de arte, 
devo dizer que eu também não sei mais o que é 
arte”. A conceituação da Arte como o uso estético 
das linguagens nos servirá como referência pontu-
al para início de nossa reflexão.

Tendo como ponto de partida as relações entre 
Artes Visuais e Literatura, realizamos um levanta-
mento de imagens das Arte Visuais que dialogam 
com a Literatura, na linha da história para uma 
primeira seleção. Assim buscamos dar visibilidade 
para: o texto literário como propositor de temas 
para as Artes Visuais; a narratividade do texto ver-
bal apropriada no texto visual; a figura do livro no 
texto visual; a figura dos escritores no texto visual; 
a co-presença entre texto verbal e visual; a força 

dos *s no texto visual; os sincretismos e os diálo-
gos estéticos. A partir desses eixos foram escolhi-
das imagens em que são mostrados os autores da 
literatura, a presença do livro como objeto de va-
lor, as temáticas próprias das histórias da literatu-
ra que alimentam a produção artística e o diálogo 
estético entre os produtores. Buscando imagens 
apontadas por historiadores das Artes Visuais nos 
mais diversos períodos, objetivamos compreender 
como são construídas as relações entre os textos 
visuais e verbais. 

Nessa pesquisa ficou patente que as relações en-
tre Artes Visuais e Literatura na história da huma-
nidade sempre foram muito fortes, especialmente 
a presença do texto sagrado da Bíblia, como tema 
das pinturas produzidas a partir da Idade Média 
até o final do século XVIII e observamos também 
que a partir do século XVIII a figura do escritor sur-
ge como tema de pinturas bem como surge um di-
álogo estético entre os produtores. Entre os temas 
bíblicos destacamos: a Natividade, a Crucificação, 
a Última Ceia, as figuras das Madonas, entre ou-
tras. A partir do século XVIII há outro tipo de rela-
ção entre as artes, onde o fazer de um artista inter-
fere e se mistura, alterando o fazer do outro, entre 
eles podemos destacar as figuras de Baudelaire, 
Paul Aléxis, Zola entre muitos outros literatos que 
foram fundamentais para pensar a modernidade. 
Ao final do século XIX e durante o século XX perce-
bemos a co-presença dos textos visuais e verbais, 
onde poetas concretos passam a utilizar elemen-
tos da linguagem visual nos seus poemas e artistas 
plásticos passam a inserir textos verbais nas suas 
pinturas, instalações e performances.
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Por fim, podemos afirmar ainda que as estruturas 
estéticas das linguagens da Literatura e das Artes 
Visuais se modificam de acordo com os diferentes 
contextos culturais nos quais está inserido, tanto 
no sentido da produção diacrônica, quanto no sen-
tido das relações sincrônicas entre os textos dessas 
linguagens, produzindo efeitos variados, mas sem-
pre muito interessantes para os leitores de textos 
visuais e verbais.
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represenAtAções de práticAs LigAdAs Ao uso do cAfé e chá 
em ALgumAs oBrAs de Arte

 dr.ª AnAmeLiA Bueno Buoro

É possível a leitura de um espaço social construído 
por meio das Artes?Reduzo o universo das Artes 
e aumento o questionamento: possam as artes 
plásticas, em particular a pintura, a partir de sua 
linguagem, reconstruir uma realidade? Da pintura, 
passando pela fotografia, e chegando ao cinema, 
guardadas as diferenças, constatamos a evolução 
técnica e o aprimoramento do desejo de represen-
tação daquilo que costumamos chamar de realida-
de. De qualquer forma o fundamento é o mesmo: 
imagem. Imagem como forma de recriação, re-
construção da realidade. 

O desejo de reprodução do real surgiu na Renas-
cença e foi possível devido, sobretudo, ao desen-
volvimento da técnica da perspectiva, que permi-
tiu a representação de um espaço tridimensional 
sobre uma superfície tridimensional. A partir do 
século XIX, a revolução tecnológica possibilitou a 
aceleração da velocidade [trem], a fotografia e, fi-
nalmente o cinema. Cada um, a seu modo, influen-
ciou na representação pictórica como é o caso do 
Impressionismo e do Cubismo.

Partimos do pressuposto de que cinema, fotogra-
fia, pintura se pautam na imagem, e quer em mo-
vimento, quer paralisadas, visam a comunicar, re-
construir, com linguagem própria, a realidade num 
dado contexto histórico.  As imagens são dotadas 
da “[...] faculdade de provocar uma significação 
segunda, a partir de uma significação primeira, de 
um signo pleno” (JOLY, 1996, p.82.). Usarei a pintu-
ra para reconstruir a nova realidade que se estabe-
lece na Inglaterra e França, no decorrer do século 
XVIII, em virtude das transformações ocorridas nas 
práticas culturais devido à disseminação do uso 
das bebidas quentes.

Ou seja, no decorrer do século XVIII, artistas como 
Chardin, Boucher, Liotard, Lancret, Hogarth, Hore-
mans, Ollivier, Joseph van Aken produziram obras 
em que representavam as novas práticas culturais. 
Estes quadros (significantes) me possibilitam re-
conhecer xícaras, bules, açucareiros, colheres etc. 
(significados) e constituem um signo pleno (signi-
ficante ligado a um significado). Porém, estes sig-
nos plenos prosseguem sua dinâmica significativa 
tornando-se significantes de um significado segun-
do (bules, xícaras, século XVIII, café).  Esta leitu-
ra, Barthes conceituou como leitura simbólica da 
imagem. Porque, para ele, “[...] não existe imagem 
‘adâmica’. [...] Para Barthes, uma imagem pretende 
sempre dizer algo diferente do que representa no 
primeiro grau. [...]” (JOLY, 1996,p.83) 

A leitura “simbólica”, utilizando o termo de Marti-
ne Joly, será complementada por algumas indaga-
ções levantadas por Michael Baxandall em seu livro 
Padrões de Intenções (2005, p.17) “[...] que traz 
narrativas alimentadas pelo estudo dos ‘contextos’ 
do artista, recusando porém a estrita dependência 
deles na busca das formas que deu às intenções do 
seu tempo.[...]” 
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OBRAS: 

1) Joseph van Aken - An English Family at Tea (1720 
- National Gallery Londres)

3) Françoise Boucher - Le   Dejeuner (1739 - Musée 
du Louvre, Paris)

3) Nicolas Lancret - Lady and Gentleman with two 
Girls and a Servant  (1742 - National Gallery, Lon-
don)

4) Jan Jozef  HOREMANS, II - Tea Time.  (Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten, Antwerp)

5) Michel Barthélémy OLLIVIER - Le the a l’anglaise 
dans le salon des quatre glaces, au temple, avec 
tout la cour du Prince de Conti (1766 - Musée Na-
tional du Château et des Trianons)

6) Jean-Étienne Liotard - Still Life: Tea Set (J. Paul 
Getty Museum, Los Angeles)

AS BEBIDAS QUENTES NA EUROPA

O café turco penetrou no Ocidente devido ao co-
mércio entre os portos mediterrâneos e o Oriente. 
Os venezianos conheciam esta bebida desde 1570, 
ainda que seu consumo só tenha se desenvolvido 
no século XVII. Em Londres, em 1652, foi inaugu-
rado o primeiro Café londrino por Pasqua Rosee, 
criado armênio de um comerciante inglês chamado 
Daniel Edwards, que adquirira o gosto pela bebida 
numa viagem pelo Oriente Médio. Rapidamente o 
líquido negro e forte adquiriu grande reputação. 

Em 1669, os ingleses já eram seus maiores consu-
midores e, em Londres, era servido em alguns es-
tabelecimentos por um penny. Segundo FERNÁN-
DEZ-ARMESTO (2004, p.270-1), a “coffea arábica” 
chegou a Marselha, França, em 1644, com Sur Jean 
de la Roque. “... Na mesma ocasião, La Roque, trou-
xe também xícaras de porcelana antigas de grande 
beleza e pequenos guardanapos de delicada mus-
selina bordados de ouro, prata e seda. [...]” 

Em 1669, Mahome IV enviou a Luís XIV um embai-
xador extraordinário para lhe oferecer café.  Insul-
tado com o descaso do rei, o visitante retornou à 
Paris onde começou a receber a nobreza e, segun-
do o uso de seu país, lhe oferecia café. 

Dez anos depois, um armênio vestido à moda tur-
ca abriu um estabelecimento para vender café na 
feira de Saint-Germain. No começo do século XVIII, 
o siciliano Francesco Procopio dei Coltelli fez dele 
o carro-chefe de seu estabelecimento, situado em 
frente à Comédie-Française, que se tornou ponto 
de encontro dos franceses. 
Quanto ao chá, alguns autores afirmam que 
aportou em Amsterdã em 1606 FLANDRIN, 1998, 
p.620), outros em 1610 (RITCHIE, 1981, p.170). É 
certo que por volta de 1640 ele começou a ser efe-
tivamente comercializado na Europa (STANDAGE, 
2005, p.146). Em 1657, Thomas Garraway, dono 
de um “coffe house” na cidade de Londres o intro-
duziu em seu estabelecimento, publicando num 
jornal local a seguinte prop.anda: “Esta excelente 
bebida, aprovada por todos os médicos chineses, 
que os Chineses chamam ‘Tcha’ e outras nações 
‘Tay’ está à venda na Sultaness Mead.” (FERNÁN-
FRZ-ARMESTO, 2004, p.271). 

Na França, o chá foi introduzido no final do reinado 
de Luis XIII; alguns anos depois, Mazarin o tomava 
para se proteger da gota e no último quartel do 
século XVII a bebida começou a desfrutar de certa 
popularidade entre os aristocratas. 

DOMÍNIO

Duas bebidas que, juntamente com o chocolate, 
foram consideradas exóticas, fizeram sua estréia 
na Europa Seiscentista, mas só ganharam espaço, 
transformaram-se em moda, criaram tradição, no 
século XVIII. 

Se venezianos e, posteriormente, portugueses, ho-
landeses,  disputaram ferozmente o monopólio do 
comércio das especiarias orientais como  gengibre, 
pimenta, cravo, canela, noz-moscada, porque só 
descobriram o café e o chá no século XVII? Braudel 
(T1, 1986, p.361) afirma que viagens comerciais, 
importações de produtos, dependem de necessi-
dades que podem surgir, ou não, num determina-
do momento. E continua: “[...] O desejo jamais é 
fiel a si mesmo, a moda pronta a traí-lo, cria neces-
sidades artificiais e imperiosas, mutantes que não 
desaparecem, são substituídas por outras paixões 
também,  aparentemente, gratuitas: o açúcar, o ál-
cool, o café, o chá. [..](T.2, 1986, p.151).
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Obviamente, a moda, o desejo do novo é impul-
sionado, dirigido pelos nobres. Ela é parte do que 
constitui o ser nobre, diferente das demais classes 
sociais. No final do século XVII o café e chá repre-
sentavam o novo, o diferente, face à difusão dos 
outros produtos vindos do Oriente. Tornou-se be-
bida dos nobres, luxo permitido a poucos, o que 
suscitou, num primeiro momento, a importação de 
acessórios caros e sofisticados para seu uso como 
os aparelhos para o chá e café, de porcelana chi-
nesa. E, num segundo momento, uma verdadeira 
corrida entre as manufaturas europeias para des-
cobrirem o segredo da produção daquela cerâmica 
bela, translúcida, que tanto agradava à nobreza eu-
ropeia e cujo segredo, pelos lucros que proporcio-
nava, era guardado a sete chaves pelos chineses. 

Além dos ceramistas, os prateiros foram convo-
cados a criarem bules, chaleiras, bandejas, caixas 
para armazenar chá, açucareiros.  Enfim, um arse-
nal de objetos foi criado para o consumo do café e 
do chá, que por sua vez, criou novas práticas, no-
vas formas de sociabilidade.
O café e o chá possibilitaram, no início do século 
XVIII, o desenvolvimento de um ritual, uma ceri-
mônia que garantia não apenas o sabor do que se 
bebia, mas, e principalmente, o status de quem 
bebia. 

A nobreza parisiense, por exemplo, revitalizada no 
século XVIII devido ao desconforto, desinteresse 
de Luis XV pelos rituais de Versailles, alterou com-
pletamente seus hábitos e horários. “[...] Por volta 
da metade do reino de Luís XV a vida social escapa 
deste ponto único e centrado em si próprio [Ver-
sailles] e reflui para Paris, se lança, se ramifica, cir-
cula por dezenas de palacetes. [...]” (GONCOURT, 
1882, p.60) O novo ritmo de vida incluía uma xí-
cara de café ao acordar, o que acontecia por volta 
das 09 horas. À tardinha, cerca de 18 horas, era 
comum as senhoras receberem suas amigas com 
uma xícara de café.

Luís XV, por sua vez, nos “souper intime” que pro-
movia nos seus aposentos particulares em Ver-
sailles, sempre brindava os convidados ao final do 
jantar que ele próprio preparava, com uma xícara 
de café.  Além do café, o chá também era aprecia-
do em ocasiões especiais. Muitas vezes era servido 
nas reuniões promovidas pelos nobres franceses, 
como o Príncipe de Conti.

Na Inglaterra também encontramos o ritual, as 
práticas em torno das bebidas quentes, sobretudo 
do chá, e que ajudam a sublinhar a diferença entre 
os nobres e as demais classes. A nova prática, am-
plamente divulgada por Catarina II, como já vimos, 
firmou-se quase imediatamente na aristocracia. 
“[...] ele passou a simbolizar a sociedade elegante, 
a família e os amigos reunidos em torno de uma 
mesa bem provida com um bule e uma vasilha de 
chá feitos de prata e xícaras de porcelana.” (CAM-
PORESI, 1996, p.193)

O luxo, o modismo, ao mesmo tempo em que aju-
dou a definir o lugar do nobre, estimulou o desejo 
das demais classes. Todos queriam imitá-lo. Dentro 
desta lógica, à medida que um grupo tem acesso a 
determinadas práticas ou ao padrão de consumo, 
a nobreza tende a mudá-lo para poder permanecer 
única, inacessível e desejável. Portanto, as demais 
classes sociais, no decorrer do século XVIII, se es-
forçaram não só para acompanhar os hábitos, as 
práticas sociais da nobreza, como também a ter 
acesso a certo luxo. 

Evidentemente, neste contexto em que o parecer 
distingue as pessoas, estabelece sua posição na 
sociedade, todo o aparato, e a etiqueta que en-
volvem o tomar chá ou café, ajudaram a definir a 
posição social do individuo. Cada grupo adaptou as 
práticas da nobreza a seus usos e posses, ao longo 
do século.  No caso do chá, o alto preço foi com-
pensado pela diminuição do tamanho dos bules e 
xícara, que, obviamente, não eram mais de prata 
ou porcelana, mas de cerâmica. As novas classes 
consumidoras exigiram peças de preço acessível e 
beleza, o que impulsionou as manufaturas de cerâ-
mica na região de Stratfford.

Para os pobres, o chá tornou-se gradualmente um 
luxo de preço acessível e depois uma necessidade. 
Alguns truques tais como fazer render uma peque-
na quantidade de chá acrescentando-se mais água 
ou usando novamente suas folhas, por fim colo-
caram a bebida ao alcance de todos, de alguma 
forma. [...] Um visitante italiano, na Inglaterra em 
1755, observou que ‘até mesmo os criados comuns 
precisam tomar o seu chá duas vezes por dia’. [...] 
(STANDAGE, 2005, p.154)

Em Paris, na segunda metade do século, todos to-
mam café ou chá. “[...] Os abastados das classes 
populares tomam o seu café em casa, alguns cria-
dos tomam chá, todos dão o tom. [...]” (ROCHE, 
2004, p.202)
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 1. A ARTE RUPESTRE DO SAARA

De 10 000 anos a 2 500 anos AC, o Saara teve um 
clima úmido. As várias populações que ocuparam 
a região deixaram gravuras e pinturas rupestres 
onde aparecem búfalos, elefantes, girafas, felinos 
mas também crocodilos, hipopótamos e peixes 
que indicam a abundância de água.
Apesar das dificuldades em se datar a arte rupes-
tre do Saara, os especialistas reconhecem cinco 
“estilos” artísticos: 

1. do búfalo, + antigo e + úmido

2. das “cabeças redondas”, 

3. dos bovídeos, 

4. dos cavalos  

5. dos camelos, + recente e + seco

Cada estilo corresponde a uma cultura diferente 
que se desenvolveu em uma determinada época 
sob um determinado clima. Caçador-coletores são 
os autores das fases do búfalo e das cabeças re-
dondas, e pastores, da fase dos bovídeos.

Uma seca de vários séculos, em torno de 5 500 a 
5 000 AC põe fim a este período dos caçadores-
coletores. No V° milênio AC, a volta das chuvas traz 
uma leva sucessiva de várias etnias de pastores 
com seus rebanhos de bovídeos, ovelhas e cabras, 
atraídos pela abundância de água.
4000 AC, tribos nômades fugindo da desertificação 
do Saara chegam ao Vale do Nilo, dando início à 
Civilização Clássica Egípcia (c 3400 AC até 30 DC), 
mais de 3000 anos de arte para os deuses. A arte 
egípcia vai influenciar a arte grega clássica que está 
nascendo e no período helenístico, Alexandria tor-
na-se um importante centro das artes. 

2. AS GRANDES CULTURAS AFRICANAS

Após o dessecamento progressivo do Saara e a 
migração dos pastores para o vale do Nilo, o sul e 
o leste da África, a agricultura tropical floresce no 
“cinturão sudanês”. Os primeiros agricultores, que 
falavam línguas relacionadas ao BANTO, ocuparam 
toda a África subsaariana até 500AC, e transpondo 
o obstáculo da floresta tropical, atingiram a Áfri-
ca do Sul, até 1000 DC. Além do cultivo de cereais 
“tropicais” e a criação de gado, eles dominavam a 
técnica da cerâmica e do ferro.
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Um grande momento da arte aconteceu na bacia 
do rio Niger, principalmente no território da atual 
Nigéria, no território IORUBA*, com várias tradi-
ções artísticas que ali se sucederam:

• A cultura NOK (500 AC – 200 DC)

• A escola de IFÉ ( c1200 – 1400)

• O reino de BENIN (c1400 – 1900)

(* No séc. XVIII e XIX, algumas centenas de milha-
res de Iorubas (povo sudanês) foram trazidos como 
escravos para o Brasil e sua cultura influenciou di-
versos aspectos da cultura brasileira como a reli-
gião.)

2.1 NOK: Nos anos 50 perto de uma aldeia da Nigé-
ria chamada NOK, mineiros de estanho encontra-
ram esculturas de cerâmica representando seres 
humanos e animais, de pequenos amuletos a frag-
mentos de estátuas em tamanho natural (cabeças). 
A civilização agrícola de NOK marca uma transição 
entre a pedra e os metais. Sua arte está associada 
a um culto destinado a favorecer a procriação, a 
fertilidade e as colheitas fartas.

2.2 IFÉ: Em torno de 600 DC, os Iorubas, antigo 
povo sudanês,viviam em uma vintena de reinos 
governados por reis e chefes. Ifé era o centro reli-
gioso e cultural dos Iorubas. Oyo era o centro po-
lítico e militar.

Durante séculos, Ifé foi uma importante capital es-
piritual dos iorubas, cujo primeiro rei (ONI) seria o 
deus Oduduwa. Para os Iorubas de hoje, Ifé ainda 
é o lugar da origem do mundo.

Em 1910, quando o etnólogo alemão Leo Frone-
bius descobriu a graciosa arte de Ifé, críticos oci-
dentais citaram influências egípcias e gregas para 
tentarem explicar tanta beleza. 

Mais tarde, a observação de características tipica-
mente africanas como a acentuação do tamanho 
da cabeça em relação ao resto do corpo e a compo-
sição das ligas metálicas (“bronze” com quantidade 
maior de cobre) revelou que esta arte se desen-
volveu muito antes dos primeiros contatos com os 
europeus.  
2.3 BENIN: Em torno do séc. 13, um príncipe ioru-

bá teria fundado outra dinastia em Benin. A tradi-
ção oral relata que quando um OBA (rei) de Benin 
morria, sua cabeça era mandada para Ifé, onde era 
confeccionada uma cabeça de bronze que, mais 
tarde, voltaria a Benin para ser colocada sobre o 
altar dos seus ancestrais. 

Mais tarde, no séc 14, o OBA de Benin pediu ao 
ONI de Ifé que lhe mandasse especialistas da fun-
dição para desenvolver esta arte em Benin.

A maior parte das obras de arte era destinada ao 
OBA e ao seu palácio. Era uma arte de corte e tam-
bém religiosa, já que o OBA era considerado divi-
no, em contato direto com os ancestrais, sendo ele 
mesmo a reincarnação dos primeiros reis e deten-
tor de poderes sobrenaturais.
O OBA só se mostrava em público para as cerimô-
nias religiosas, a cavalo ou carregado, seu corpo 
não devia tocar o chão. Placas de “bronze’ rela-
tando batalhas e eventos da corte decoravam as 
paredes do seu palácio; em algumas destas placas 
existe uma sugestão de perspectiva, inspirada nas 
ilustrações retangulares dos livros da época trazi-
dos pelos mercadores brancos.

Em 1897, os britânicos saquearam e destruíram a 
cidade real de Benin, levando com eles um grande 
tesouro de obras em “bronze” e em marfim, que 
acabou sendo espalhado entre vários museus do 
ocidente, surpreendendo o mundo com tamanha 
qualidade artística.

3. MARFINS AFRO-PORTUGUESES

Durante o Renascimento, os mercadores portu-
gueses e holandeses trouxeram da África peças de 
marfim delicadamente esculpidas (saleiros, corne-
tas de caça) feitas por artesões africanos especial-
mente para eles.

4. ARTE CRISTÃ NA ETIOPIA

A Bíblia conta como a Rainha de Sabá, em visita a 
Jerusalém, engravidou do rei Salomão. Teria nas-
cido Menelik, o primeiro rei da dinastia etíope. 
Historicamente, o imperador Ezana do reino de 
Aksum converteu-se ao cristianismo em 329 DC.
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No séc 16, os viajantes portugueses descobrem 
este enclave cristão cercado por muçulmanos e o 
chamam de “Reino do Preste João das Índias”. A 
busca por este soberano lendário, aliado cristão 
contra os muçulmanos, teria sido um dos objetivos 
para as viagens de descobrimento dos portugue-
ses. 
As imagens são simbólicas, não buscam represen-
tar Deus, Maria ou os santos, mas guiar o fiel na 
sua oração. Por isso a representação é bidimensio-
nal, mais longe do real. Não há crucifixo, mas sim-
ples cruzes. Na arquitetura, as igrejas são cavadas 
diretamente na pedra.
5. A arquitetura da grande mesquita de DJENNE 
(Mali)

O primeiro edifício data do séc. XIII, o atual foi 
construído em 1907. É um dos mais belos exem-
plos de construção em adobe (tijolo rudimentar de 
barro cru e palha, secado ao sol). Formada por um 
quadrado de 75 m de lado por 20 m de altura, tem 
capacidade para acolher 1000 pessoas. Devido à 
natureza frágil do material, a mesquita passa todo 
ano por uma manutenção do reboco externo,da 
qual participa toda a população da cidade, ocasião 
para festividades. Djenne foi uma das principais ci-
dades do Império do Mali e depois do Songhai, um 
importante centro universitário do islamismo . 

FINALIZANDO: Devido às condições climáticas e 
políticas do continente africano em geral, o ma-
terial resgatado em escavações arqueológicas 
ainda é muito pouco, a não ser, é claro no Egito 
e na África do Norte e Líbia. Mas quem sabe as 
descobertas maravilhosas que ainda estão por 
vir? 
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Experimentações e descobertas. A dança pode se 
revelar quando o corpo se compromete em explo-
rar sua própria cognição, suas vontades e limites, 
a conhecer suas emoções, aprimorar seus conhe-
cimentos, desvendar a alma. Educar através do 
movimento, antes deveria ser entender o próprio 
corpo e explorá-lo dando espaço para criação, para 
a sensibilidade, observação e expressividade, ele-
mentos singulares de cada indivíduo.

O ser humano que “usa” o corpo para “criar” movi-
mentos, mesmo aquele indivíduo que inicialmente 
não provê de objetivos claros, mas apenas se deixa 
levar pelo prazer do movimento, pode encontrar 
neste viés a novidade que é poder “descobrir-se” 
através da experiência da dança.
Penso que existem inúmeras formas de falarmos 
sobre dança, corpo, educação, movimento...

O QUE PODE NORTEAR-NOS É O “FOCO”! 

Qual é o nosso foco de atenção? Qual é a nossa 
pretensão com o movimento? Qual o nosso ob-
jetivo ao entrar em um grupo de dança, em uma 
sala de experimentações de movimentos e expres-
sividades? Encontrar melhores formas de relacio-
narmo-nos com os outros?Cuidar da saúde (física 
e mental) e auxiliar em sua manutenção? Apenas 
abrirmo-nos a esta forma de aprendizado e expe-
rimentarmos algo que nos é novo e diferente com 
relação ao convencional do cotidiano? Estudar o 
movimento dos corpos?...

MUITAS SÃO AS POSSIBILIDADES...

Experimentar a novidade de um corpo que se des-
cobre em ritmos, formas e circunstâncias diversas, 
decodificando pensamento, percebendo senti-
mentos, pode ser um objetivo valioso para quem 
se compromete com esta experiência e pensa a 
educação de maneira ampla, não apenas como a 
transmissão de conhecimentos pré-estabelecidos 
e formatados, conhecimentos estes muitas vezes 
distanciados da realidade contemporânea. Traba-
lhar com a educação através da dança e do movi-
mento deveria ser antes de tudo trabalhar com a 
exploração da sensibilidade e aguçar a motivação 
para a criatividade.

São diversas as abordagens com o corpo, o movi-
mento, a dança... 

A oficina “Educação Corporal” questiona e lança 
desafios de partir de um olhar à educação como 
uma técnica rigorosa, estática e imposta, para um 
olhar que vê no corpo e na experiência do movi-
mento possibilidades infinitas de aprendizado. 
Um corpo que experimenta seu movimento, que 
se apropria de seus sentimentos, que cede às suas 
ideias e intenções, que se abre ao autoconheci-
mento, ao interesse da descoberta e ao prazer! Um 
corpo capaz de criar e aprender. Aprender a criar. 
Ensinar, partilhar. Um corpo que pode experimen-
tar as sensações todas se deixando levar ao som 
da música e do silêncio, ao gesto, aos movimentos 
externos e intrínsecos (respiração, circulação san-
guínea...). 

Este corpo é um pensamento que pode dançar – 
esta dança é um movimento que pode transformar 

educAção corporAL

LAyLA muLinAri
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as formas de pensar. O corpo cheio de informações 
e sensibilidade incrivelmente particulares e pecu-
liares de cada ser humano é o mesmo corpo que 
cria e recria, torna consistentes os movimentos e é 
capaz de produzir “arte”. 

Criar um “espaço” para esta “Educação corporal” 
poderia nos levar a produzir novos conteúdos de 
aprendizagem, novas formas de olhar o mundo e 
suas transformações; a difundir conhecimentos, 
resgatar valores, para fugirmos da tendência de 
formar indivíduos conformistas e estereotipados, 
em vez de seres humanos que pensam de forma 
livre, criativa e original.

A oficina “Educação Corporal” reflete sobre o cor-
po, a dança e o processo criativo em dança através 
de experiências diversificadas, utilizando um con-
teúdo teórico e prático de bailarinos e estudiosos 
da área como: Rudolf Laban, Klauss Vianna, Mar-
tha Grahan dentre outros; e a minha própria expe-
riência, descobertas e reflexões ao longo dos anos 
de pesquisa com grupos de bailarinos, pacientes e 
pessoas que procuraram minhas aulas de dança e 
processos criativos. A formação acadêmica em Te-
rapia Ocupacional foi importante nesta trajetória. . 
Ambas as experiências (dança e a terapêutica ocu-
pacional) e suas conexões me levaram a descobrir 
uma ponte entre o fazer e as emoções, entre a li-
berdade e a criatividade, entre a terapia e a educa-
ção, ao aprendizado que respeita o tempo, a cul-
tura e as histórias das pessoas. Um modo mágico 
e real de aprender, ensinar a dançar e desenvolver 
outras formas de conhecimento, dançando. 

Técnicas de respiração, domínio do corpo, dança 
contemporânea e processos criativos corporais, 
juntamente com reflexões a cerca dos conteúdos 
mencionados neste resumo, formam e dão consis-
tência à oficina “Educação Corporal”.
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“O erotismo é na consciência  do homem aqui-
lo que põe nele o ser em questão. (BATAILLE,  
1987, p.27)

Falar do erotismo é falar do homem, o erotismo só 
pode ser objeto de estudo se o homem for abor-
dado.

O homem separa-se da animalidade, através do 
trabalho, da consciência da morte e consequente-
mente da passagem da sexualidade livre à sexuali-
dade envergonhada, onde nasce o erotismo. 

O olhar sobre o erotismo não se dirige em verda-
des ou definições, o que já foi proclamado em ou-
tras épocas como obscenidade, se tornou clássico. 
Definir o erotismo não é a questão, ele está ligado 
com o que há na sociedade e como se vê o eróti-
co. 
O erotismo está em todos, é  invisível e sutil, mas 
não é fácil desvendar e tão pouco reduzir-lo à se-
xualidade. A representação erótica não traz o sexo 
como objeto central e pode mesmo nem mostrá-
lo, como na representação pornográfica   que o 
excesso visual gera o tédio e a saturação, conse-
quentemente o desinteresse. O erotismo envolve 
o espectador e a imagem lança o desejo para além 
daquilo que se vê.

Falar do erótico implica na abordagem do porno-
gráfico. A representação  pornográfica apresenta 
o corpo como um fetiche e o sexo como função 
autônoma, gerando a neutralização da sedução. A 
representação do erotismo, através de cenas sexu-
ais ou o desnudamento proporciona o “mostrar” 
e o “ver” que identificam o erotismo com a obs-

cenidade. O corpo exibido absorve o fetiche que o 
caracteriza como mercadoria. Quanto mais explíci-
to, menos se alcança a significação da experiência 
erótica.

No processo intelectual e imaginário há uma tênue 
diferença entre o erotismo e a pornografia. O ero-
tismo como estetização de uma função e a porno-
grafia como um processo fora. 

“Primeiramente, o erotismo difere da sexua-
lidade dos animais no ponto em que a sexua-
lidade humana é limitada por interditos, cuja 
transgressão pertence ao campo do erotismo. 
O desejo do erotismo é o desejo que triunfa do 
interdito.” ( BATAILLE,  1987, p.238)

A porta, no Etant donnés é o interdito. O especta-
dor ao espiar pelos furos, participa como “voyeur”, 
transgride. Alguém que está de fora, que não per-
tence àquela cena erótica.

“A trangressão não é a negação do interdito, 
mas o ultrapassa e o completa...o interdito exis-
te para ser violado.” (BATAILLE,  1987, p.59) 

O corpo da mulher meio matéria, meio  espírito. 
A mulher liberta tem a sexualidade e o prazer le-
gitimados e a sensação que cada parte do corpo 
proporciona. O feminino está para além da meia 
sensação que não se reduz à vagina-clitóris. A mu-
lher goza em seu corpo e para além dele. Evocando 
uma linguagem que nem sempre os homens en-
tendem. Esta linguagem vai além da mecânica dos 
corpos, presente no Grande Vidro. 

Há também em Etant donnés, a perversidade , o 

erotismo nA Arte: A imAgem femininA em duchAmp

poLyAnA ZAppA
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fragmento do corpo com aparência de manequim, 
já utilizado pelos surrealistas indica o corpo fe-
minino como algo manuseável, como as Bonecas 
(ilustração 33 e 34) de Hans Bellmer, desmontável, 
transformável à vontade, que já no inicio dos anos 
30 fizeram entrar na arte o que seria chamado 
de mulher-objeto. O mesmo enfoque de mulher 
–objeto, Warhol irá utilizar com as serigrafias de 
Marilyn e Allen Jones em 1969,  com a imagem da 
mulher-escrava : mulher-mesa, mulher poltrona, 
mulher-cadeira.
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O presente trabalho de pesquisa foi desenvolvi-
do originalmente para o Programa de Pós-Gra-
duação em Ciência da Arte – PPGCA – da UFF 
– Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, 
com a proposta de realizar uma pesquisa empí-
rica que, ao mesmo tempo, testasse a semiótica 
da imagem como metodologia para o entendi-
mento dos processos de criação, e para o enten-
dimento dos processos de leitura de imagens 
artísticas. Um pequeno levantamento teórico, 
juntamente com os testes feitos com leituras 
de imagens, serviu para destacar a Semiótica de 
Charles Sanders Peirce como metodologia, mas 
principalmente para levantar questões fenome-
nológicas quanto aos processos que permeiam a 
criação, e a semiose em arte. Não é um trabalho 
realmente concludente, mas que procurou abrir 
portas para a semiótica da imagem, bem como 
para a fruição da arte em geral. Para que um 
método realmente empírico fosse estabelecido, 
procurou-se um diferencial comparativo; esse 
diferencial é o uso de um tipo de signo visto em 
isolamento. 

O tipo de signo especialmente escolhido foi o “pei-
xe”, mas visto nesta pesquisa em seis momentos 
diferentes: 1.como detalhe, em um mosaico de Ra-
vena; 2. em grupo e junto de outros animais aquá-
ticos, em uma pintura de Arcimboldo; 3. como foco 
principal, em um desenho de Paul Klee; 4. dentro 
de uma figura alegórica de Chagall; 5. como dois 
detalhes de um tipo de “retrato surrealista”, pinta-
do por Max Ernst; e por fim, 6. como signos autor-
referenciais, em um Ready-made contemporâneo, 
obra de Nelson Leirner. 

A aplicação da pesquisa procurou abarcar um tipo 
de público bem amplo e variado, mas limitando-se 
apenas a um público ocidental. Temos estrangei-
ros, crianças, aposentados, profissionais de várias 
áreas, portadores de necessidades especiais, es-
tudantes, etc... mas também, e principalmente, 
bastantes artistas. Os questionários foram apre-
sentados ao vivo, frente à imagem; via Internet; 
mas também foi feita uma leitura coletiva quando 
da análise da ultima obra, exatamente para que 
pudéssemos testar o método sob a influência de 
leituras partilhadas. Essa última, mais as leituras 
semióticas de cada obra em separado, foram feitas 
usando a metodologia de Peirce, para que as lei-
turas pudessem ser mais aprofundadas que as do 
público geral, e pudessem ser usadas como termo 
comparativo. 

As questões a serem respondidas frente às ima-
gens foram: 1. Idade; 2. Sexo; 3. Ocupação; 4. Lo-
cal de leitura; 5. Nome do quadro; 6. O que você 
está vendo?   7. você  percebeu um peixe(s) nesta 
representação (sim ou não)?  8. Se percebeu, diga 
em uma palavra o que você acha que o peixe sig-
nifica aqui. As respostas foram depois repartidas 
em duas partes, com quatro subgrupos: as do pú-
blico com baixa escolaridade, mais as do público 
com boa escolaridade (faculdade ou mais) que não 
são da área artística, formaram o levantamento do 
grupo dos não-artistas, as dos estudantes de ar-
tes e design, arquitetos e outros com afinidades 
com a arte, sem serem ainda produtores de ima-
gens, mais as dos artistas produtores, formaram 
o levantamento do grupo denominado artistas. 
Assim pudemos entender melhor as questões que 

A semiose como instrumento de compreensão dA criAção 
ArtísticA.

CRISTINE BOROWSKI
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são formadas entre quem cria e quem lê arte. As 
verificações sobre como se deram as leituras de 
vários outros subgrupos, como: crianças, idosos, 
com formação, sem formação, etc... também fo-
ram realizadas, e os levantamentos foram tantos 
que receberam um capítulo inteiro só para que as 
constatações fossem colocadas.

 Concluímos, por fim, que a semiótica peirceana foi 
realmente útil, se adequando muito bem a todas 
as épocas, estilos e técnicas artísticas. O isolamen-
to do signo também funcionou como meio de es-
tudo dos processos de semiose dentro da arte, e 
pode ser usado como metodologia que se confor-
me também a outros fins. As questões levantadas 
quanto à criação e leitura em arte são muito insti-
gantes, e pedem a continuação das pesquisas.
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Esse estudo é dirigido à arte, educadores, artistas e 
demais interessados no importante meio de comu-
nicação e expressão: o Papel. Com os objetivos de 
apresentar amostras de papéis artesanais obtidos 
a partir das fibras vegetais como a taboa, lírio do 
brejo, bananeira, bagaço de cana, palha de milho, 
cascas de cebola, de alho e de pinhão; bem como 
analisar suas características de cor, textura,  resis-
tência etc. além de ampliar e divulgar as informa-
ções sobre a feitura de papéis reciclados, suas qua-
lidades expressivas, sua aplicação em sala de aula 
e, motivar a reflexão sobre a utilização e produção 
do papel na sociedade contemporânea. 

Antes da invenção do papel alguns suportes como: 
cordas, ossos, paredes, cascos de tartaruga, peles, 
bambu, cerâmica, argila, seda, papiro etc. eram 
usados pelo homem como registros de informa-
ções. Do papiro ao pergaminho, respectivamente, 
matérias primas, vegetal e animal, verificamos que 
ao longo da história, o seu uso intenso e o seu mo-
nopólio causaram a escassez e motivaram as pes-
quisas de novos recursos. Hoje, vivemos o conceito 
Eco Desenvolvimento que visa ao equilíbrio entre 
proteção ambiental e desenvolvimento econômico 
e social, em que diversas alternativas estão sendo 
criadas. Temos o papel semente, que poderá ger-
minar após ser descartado e o papel de excremen-
to de animais herbívoros de grande porte como o 
elefante, que pode produzir 25 kg de fibras por dia. 
A prática da reciclagem permite que se economi-
zem árvores, energia elétrica e produtos químicos 
evitando também a poluição de ar e das águas.
Presente em nossa vida há cerca de dois mil anos, 
o papel, como o reconhecemos hoje, inventado 

pelos chineses, foi um marco para o progresso dos 
povos, difundiu a escrita e desempenha inúmeras 
funções em nossa sociedade.

Recursos necessários para a feitura de papel arte-
sanal:

Para o processamento da fibra:

• Panela de ágata ou inox;

• Soda cáustica, cal ou cinzas;

• Fogareiro;

• Luvas e óculos de proteção.

Para feitura do papel:

• Tela de madeira e nylon; 

• Peneiras planas;

• Panos absorventes ou mata-borrão;

• Banheira com água;

• Liquidificador;

• Prensa.

pApeL ArtesAnAL de fiBrAs vegetAis

PROFª DEISE CARELLI
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Tratamento da fibra vegetal:

• Etapas e tempo de produção:

• Cozimento;

• Imersão;

• Lavagem;

• Tingimento;

• Branqueamento;

• Corte;

• Mistura das fibras;

• Feitura do papel;

• Prensagem;

• Secagem;

• Marca d`água.
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o uso dA imAgem nA sALA de AuLA

ms. oLgA ArAntes

Objetiva resgatar a importância do uso da imagem audiovisual,  pesquisando o como e o porquê  do cinema, 
TV e vídeo em sala de aula.Ao professor cabe investigar e refletir sobre a imagem, sua configuração, ampli-
tude, ambivalência, pedagogia, utilização eficaz ou inócua, enquanto linguagem comunicativa, por meio da 
análise da prática pedagógica do professor.A comunicação pelas tecnologias da gravação sonora, da fotogra-
fia, da cinematografia, da radiofonia, da televisão, da informática... e de todas as integrações tecnológicas 
que elas viabilizaram, hoje, já  estão colocadas a serviço da educação. Manter-se distante da produção cul-
tural contemporânea, no campo das imagens, seria no mínimo um erro, já que não há como subestimar sua 
concreta existência em nossas vidas. Tornar-se consciente de seus códigos, familiarizar-se com sua sintaxe 
e com seus truques tecnológicos são ações necessárias para que o vínculo Educação, Escola e Mídia seja 
efetivo, interativo, instigante e útil, colaborando para o novo perfil do professor, o Educomunicador.

do Lixo Ao Luxo oficinA

siLvAnA montemor

Esta oficina é a oportunidade da melhoria dos espaços escolares, possibilitando a criação de pequena obra 
de arte com o lixo que a escola produz no seu dia a dia, sendo a escola um lugar privilegiado para formar 
novos hábitos nos alunos e a educação ambiental. Seguramente, no final da oficina, os participantes terão 
um novo enfoque de como aproveitar o lixo em prol de uma escola ecologicamente correta. 


