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Resumo: Trabalho neste texto com o processo de formação da subjetividade e do valor 
estético buscando traçar um paralelo entre ciência e arte. A subjetividade e o valor 
estético sendo visto como uma produção social é, portanto, um tema pertinente às 
ciências sociais. E neste sentido, faço um breve levantamento do papel das artes 
plásticas na construção das subjetividades coletivas. Ao longo desta apresentação, 
veremos surgir discussões sobre temas que se relacionam intimamente com nosso 
objetivo central, entre estes temas: a subjetividade, a forma, as interpretações, a visão 
dos críticos de arte sobre o papel das artes plásticas na formação das subjetividades 
individual e coletiva.  
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1. O fazer artístico como interface entre sistemas sócio-culturais e experiências 

subjetivas. 

 
Para entendermos como o fazer artístico pode representar uma interface entre os 

sistemas culturais e as experiências subjetivas é preciso termos em mente como uma 

teoria social pode formular um discurso sobre este fazer.  Para isto, esclarecemos desde 

já que há várias maneiras do falar científico se dirigir ao processo de produção de uma 

obra de arte. O que acreditamos ser mais válido nessa pluralidade de abordagens não 

são as suas diferenças, mas suas inter-relações e a maneira como essas abordagens se 

completam e enriquecem nosso conhecimento acerca do tema. 

Pensamos que é perfeitamente possível formular um discurso científico sobre o 

fazer artístico pautado nas análises dos documentos referentes à obra de arte. Deste 

modo, documentos que façam referência aos dados controláveis deste processo, como, 

por exemplo, um que indique a data de elaboração da obra, ou o material utilizado, ou o 

planejamento da obra em estudos preliminares, ou ainda um documento que consista 
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num catálogo das críticas recebidas, constituem uma base de dados, passíveis de serem 

controlados e que vêm a viabilizar a elaboração de um discurso científico.  

Entretanto, a obra não se resume ao que pode ser documentado ou controlado de 

modo tão empírico quanto um documento. Há na obra um caráter comunicativo que 

advém das interpretações de quem a aprecia. Deste modo, diante da obra de arte, mesmo 

o discurso cientifico fica marcado pelos efeitos de abertura propiciados pelo trabalho 

artístico. Daí as variadas possibilidades do discurso científico falar da produção artística 

atendo-se, por exemplo, às características físicas dos materiais empregados na 

formulação da obra e na sua técnica de produção, isto é, procedendo a uma análise que 

trabalha apenas com o objeto empírico, assim como ainda pode ir além dos dados 

empíricos e tentar descrever as qualidades estruturais que uma obra estabelece com o 

meio social.  

No entanto, precisamos atentar para o fato de que o discurso científico consegue 

explicar muitas questões instigadas pelo fazer artístico. Contudo, ele será incapaz de 

esgotar tudo o que pode ser dito sobre a obra de arte. Tal pretensão - além de impossível 

de ser alcançada não só pela ciência, mas por qualquer campo do saber – seria inútil, 

pois não aproveitaria os novos caminhos abertos pela obra de arte e acabaria desta 

forma por reduzi-la. 

Vejamos que a busca de elucidar as relações que se dão entre a obra de arte em 

seu aspecto objetivo e a subjetividade dos indivíduos não é uma tarefa fácil. Esta busca 

pode considerar as várias manifestações humanas, tais como, as relacionadas ao 

discurso político, moral, cultural, estético, etc. A formulação destes discursos deve levar 

em consideração tanto os fatores físicos, objetivos como subjetivos. Desde modo, por 

exemplo, o material e as condições de trabalho do artista são fatores que a serem 

considerados e, como sabemos, por “condições de trabalho” devemos entender bem 

mais que o espaço físico e a disponibilidade de materiais a serem utilizados: há também 

a condição psicológica do artista, suas reações ao processo histórico de sua época e 

tantos outros fatores passíveis de intervir no processo criativo.  

Vale destacar que não é pelo fato de, atualmente, as análises científicas 

dedicadas a esta problemática não contarem com sua eficiência imediatamente 

mensurável que elas devam ser descartadas. Assim, ignorar tais análises por elas não 

conseguirem chegar à sua clara definição, seria impor um limite à ciência e tomar por 

inviável aquilo que ela apenas não conseguiu, ainda, definir (ECO, 2006). 

 



2. Sobre a subjetividade. 

 

Ao propormos colocar a subjetividade ou até mesmo as expressões estéticas 

como componentes relevantes na construção do conhecimento das ciências sociais, não 

acreditamos que estejamos tomando o rumo de uma suposta obscuridade subjetiva ou 

que estejamos levando as ciências sociais por valores estéticos em detrimento da busca 

pela construção de saberes científicos. 

Entendemos, pois, que as artes plásticas, sendo uma das formas de expressão 

humana, trazem no seu processo de elaboração, além de efeitos, a formação e a 

transmissão de conhecimentos. Baudelaire (1993), ao nos falar da arte filosófica, expõe 

a concepção de Chenavard, na qual esta arte “é uma arte plástica que tem a pretensão de 

substituir, ou seja, rivalizar com a imprensa para ensinar a história, a moral e a filosofia” 

(p. 149). Baudelaire nos coloca ainda que: “há com efeito épocas da história em que a 

arte plástica é destinada a pintar os arquivos históricos de um povo e suas crenças 

religiosas” (p. 149).   

Acreditamos, portanto, que: se cabe ao sociólogo o estudo das relações 

humanas, da formação do mundo social e da formulação de “explicações” sobre este, 

nada mais sensato que este considere o homem - ser responsável por cada fenômeno 

sociológico em todos os seus aspectos - enquanto ser que, além da lógica racional, está 

imbuído de subjetividade em sua dupla dimensão, individual e coletiva. Ou seja, o 

homem serve-se desta dupla dimensão para se orientar no mundo e nos seus sentires. 

Daí advêm as variadas possibilidades de expressão, de transmissão das emoções e do 

conhecimento por meios subjetivos, como é o caso das obras pictóricas.   

Não nos permitimos, portanto, insistir em negligenciar as razões subjetivas que 

envolvem o contexto social. Assim sendo, não nos deteremos apenas na razão lógica, 

positiva e racional que, apesar de ser uma fonte de explicações sociológicas 

extremamente fecundas, é também extremamente restritiva. A ciência não pode, de 

modo algum, mesmo que não sejam poucos os desafios que a subjetividade impõe ao 

atual modo fazer ciência, limitar-se ao que é mais evidente, controlável ou menos 

complicado de se lidar.  

É na busca de evitar as lacunas deixadas por uma sociologia que se restringe a 

descrição e ao aclaramento do que é puramente racional na sociedade que temos como 

tema a subjetividade. 



Vejamos como ilustração prévia, como mesmo a nossa conduta amorosa 

interage com um ideal sociocultural. Quer dizer: mesmo os nossos sentimentos e os 

meios de expressá-los, vistos como o nosso lado mais subjetivo, pessoal ou 

singularizado, estão condicionados, também, por valores e práticas sociais.  

Corrobora isto Costa (1999) em seu texto As práticas amorosas na 

contemporaneidade, onde o autor nos colocar a seguinte reflexão: “dizer que o 

romantismo amoroso é um anacronismo significa dizer que os elementos que formam o 

‘ideal do amor bem-sucedido’ já não encontram suporte na ‘realidade afetiva’ dos 

sujeitos modernos” (p. 21).   

Assim o próprio romantismo amoroso pode ser compreendido como produção 

cultural e, se hoje se percebe o seu declínio, deve-se ao fato de a sociedade 

contemporânea não manter as mesmas aspirações ou valores da sociedade européia do 

século XVIII, período do liberalismo burguês. A construção do romantismo amoroso 

não é pautada apenas por fatores afetivos, há na sua construção, por exemplo, 

discussões acerca de problemas morais como se pode constatar em pensadores como La 

Rochefoucauld, Montaigne, Rousseau, etc. O amor romântico viria a ser uma forma de 

amar moralmente superior, marcada pelo altruísmo e civilidade.  

As conseqüências sociais dessa forma de amar estão no: 1) favorecimento da 

formação da família nuclear e seu efeito sócio-afetivo que possibilitou o cuidado das 

crianças por suas mães (um desdobramento disso se fará sentir no crescimento, para não 

dizer origem, do amor materno; 2) incentivo do aprendizado da autonomia e 

independência burguesa e do utilitarismo; 3) modificação de experiências culturais aos 

recém-nascidos ao trocarem o êxtase religioso, a violência das guerras, os rituais 

orgiásticos, etc. pelo êxtase físico-sentimental (COSTA, 1999).     

Demonstra-se com isto que mesmo nossa forma de amar, e, por conseqüência, 

até mesmo os nossos sentimentos acabam por serem, em maior ou menor escala, 

condicionados pelo meio social em que vivemos. Por isto, tornamos a insistir que 

quando a ciência se dispõe a falar da arte, a elucidar o processo de produção subjetivo e 

artístico está pondo em destaque um ponto fundamental para o fazer sociológico. O 

processo de produção subjetiva e de formação das subjetividades são pontos essenciais 

para uma ciência que pretende elucidar temáticas como a das relações humanas.    

E como insistir ainda que a subjetividade é puramente individual, obscura e sem 

interesse para a ciência enquanto existem claros indícios de subjetividades construídas 

social e temporalmente?  



Vejamos ainda um outro caso ilustrativo. O caso das interpretações da arte 

rupestre brasileira. Segundo Marcos (2007), 

Os invasores portugueses tiveram contato com a nossa arte rupestre logo depois que apontaram. 
Para os lusitanos devotos, as marcas gravadas que viram em rochedos próximos ao litoral e nos 
sertões, locais noticiados pelos índios, não eram de origem indígena: eram sinais das pregações 
do apóstolo São Tomé, que teria chegado às Américas muito antes dos europeus. [...] A 
interpretação cristã, que ora santificava, ora demonizava a arte rupestre nativa, posteriormente 
foi substituída pela perspectiva acadêmica introduzida no século XIX (p.117) 
  

A perspectiva acadêmica trazia opiniões divergentes: por um lado, a dos 

naturalistas, como o bávaro Johann Baptist von Spix, e a do pintor francês Jean Baptiste 

Debret. Para Debret citado por Marcos (2007) “as pinturas e gravuras seriam registros 

históricos do passado indígena a narrar em detalhes seus momentos heróicos e 

gloriosos” (p.118), enquanto que para Sprix, também citado por Marcos (2007), via-se 

“figuras sem grande significado, produto de momentos de diversão de indígenas 

selvagens e culturalmente estagnados” (p.118). Houve ainda o caso do estudioso 

brasileiro Bernardo Ramos que na busca por vestígios arqueológicos da passagem de 

povos da antiguidade mediterrânea por terras brasileiras viu nas figuras rupestres letras 

dos alfabetos grego e fenício (MARCOS, 2007).  

Atualmente, as interpretações mais aceitas entre os teóricos da arte rupestre 

valorizam a originalidade das culturas responsáveis pela elaboração desta arte. Estes 

teóricos registram a sua diversidade e complexidade além de buscarem indícios de 

contatos, rupturas ou de trocas entre os grupos que produziam estas expressões 

artísticas, vendo nisto uma maneira de ter acesso às suas crenças e mitos, ao seu modo 

de pensar, ao passo que reconhece que o significado original nunca será esclarecido ao 

certo (MARCOS, 2007).    

A subjetividade é, pois, também uma construção social! Fatores como a postura 

política, as relações com o poder, a relação com o público, a história de vida e os 

momentos marcantes de passagens histórias, sejam de relevância mundial ou local, são 

sentidos nas expressões artísticas de algum modo seja este modo menos ou mais 

marcante na produção das obras. Fosse de outra forma como poderíamos explicar, por 

exemplo, a dominância no modo de fazer artístico, no cenário artístico de Fortaleza, de 

pinturas “realistas”, nas décadas de 1930 e 1940, passando na década de 1950 para uma 

forte presença do abstracionismo? (GALVÃO, 2008). Este assunto será tratado no 

capítulo seguinte de maneira mais detida.   



Consideramos, portanto, que um fenômeno de tal natureza é revelador da 

presença do campo em relação às artes plásticas na capital cearense. Bourdieu (1983) 

nos define campo do seguinte modo: 

[...] espaços estruturados de posições (ou de postos) cujas propriedades dependem das posições 
nestes espaços, podendo ser analisadas independentemente das características de seus ocupantes 
[...]. Há leis gerais dos campos: campos tão diferentes como o da política, o campo da filosofia, o 
campo da religião possuem leis de funcionamento invariantes (p.89). 

 

Esta teoria vem a destacar que onde pensávamos haver um sujeito livre, atuando 

de acordo com sua livre vontade, o que há, na verdade, é um espaço de forças 

estruturadas que intervêm nas possibilidades de ação e decisão de quem está integrado a 

este campo.  

Temos ainda, na continuidade dessa teoria desenvolvida por Bourdieu (1974) a 

noção de “habitus”: 

O habitus, sistema de disposições inconscientes que constitui o produto da interiorização das 
estruturas objetivas e que, enquanto lugar geométrico dos determinismos objetivos e de uma 
determinação, do futuro objeto e das esperanças subjetivas, tende a produzir práticas e, por esta 
via, carreiras objetivamente ajustadas às estruturas objetivas (p.201-202).  

 
O habitus seria então como a incorporação de leis sociais. Uma vez que estas 

leis têm um caráter objetivo que acabam por dar traços objetivos às ações dos agentes 

incorporadores. Contudo mas não esqueçamos que o processo de incorporação de tais 

leis está sujeito a incontáveis variáveis em cada pessoa. Não deve ser visto como um 

conceito capaz de determinar as ações dos sujeitos e sim como uma orientação ou um 

meio de propor explicações. 

  

 

3. A subjetivação artística como produção coletiva de subjetividades. 

 

Como poderíamos desconsiderar no processo de produção artística fatores como 

a história de vida do artista e, com isto, toda a bagagem acumulada e as marcas que 

ganhamos independentes de nossa vontade no simples ato de viver? 

Mesmo entre os artistas que defendem a arte pela arte, isto é, a arte por ela 

mesma, sem qualquer preocupação ou intenção que vá além do seu valor estético, há 

fatores sociais que os influenciam e que possibilitam o desenvolvimento e a prática de 

um conceito artístico imbuído de valores exclusivamente estéticos. 

A análise de Bourdieu (1996) acerca dos defensores da arte pela arte nos faz ver 

que a adoção desta atitude pode nos ser reveladora do contexto social, de implicações de 



classe e de habitus diferenciados que se fazem sentir nas tomadas de posições. Bourdieu 

trabalha em suas análises com Flaubert, personagem central da escola da Arte pela Arte. 

Segundo sua argumentação, os mais abastados economicamente dispunham de maior 

facilidade em se dedicarem a obras que ainda precisariam formar, ao longo do tempo, o 

seu valor material e simbólico que viria a repercutir no seu valor de mercado o que a 

tornaria mais rentável. Artistas das classes mais baixas ou mesmo populares teriam 

dificuldades muito maiores em desenvolver ou se dedicar a tal conceito artístico, ainda 

não incorporado ao meio social, não só pela maior urgência do retorno financeiro, mas 

pela própria subjetividade, idéias, o habitus destes artistas estar mais voltado, 

geralmente, para o meio social e para a necessidade de ação de retorno mais imediato. 

Vale ressaltar que não está sendo posto aqui nenhum fator determinante, mas aqueles 

são, no entanto, fatores que influenciam e provavelmente se farão sentir no processo de 

produção de cada artista.  

Bourdieu (1974) chega a dizer que “era preciso ser burguês e dispor, portanto, 

dos recursos necessários a fim de poder resistir à solicitação direta de demanda e esperar 

pelas renumerações matérias e simbólicas necessariamente adiadas” (p.200, grifos do 

autor).           

Veja-se como os conceitos de campo e habitus são fundamentais para o 

entendimento deste processo. Os artistas mais abastados, os de classe social mais 

elevada, não só atuam em campos diferenciados, por conseguinte regidos por leis 

diferenciadas, como o habitus deles interiorizam estruturas sociais por uma outra ótica 

da que é possibilitada aos membros da sociedade de classes mais humildes ou 

populares. 

Nesta perspectiva, de Bourdieu (1996) nos propõe que: 

esses campos são o lugar da coexistência antagônica de dois modos de produção e de circulação 
que obedecem a lógica inversas. Em um pólo, a economia anti-“econômica” da arte pura que, 
baseada no reconhecimento indispensável dos valores de desinteresse e na denegação da 
‘economia’ (do “comercial”) e do lucro “econômico ” a curto prazo. [...] No outro pólo, a lógica 
“econômica” das industrias literárias e artísticas que, fazendo do comércio dos bens culturais um 
comércio como os outros, conferem prioridade à difusão, ao sucesso imediato e temporário, 
medido, por exemplo pela tiragem, e contenta-se em ajustar-se à demanda preexistente da 
clientela (p. 163).  

  
 Acreditamos ser importante nesse momento uma atenção maior a um dos 

pontos indicados como parte formadora dos sujeitos. Trata-se da “vontade própria” 

destes indivíduos que, por vezes, pode parecer como algo natural, mas servindo-nos dos 

ensinamentos de Bourdieu (1983), não devemos esquecer que o trabalho do sociólogo 

consiste também em desnaturalizar o que pode nos parecer como algo natural. Estes 



dois conceitos, campo e habitus, atuam neste sentido de fazer com que as influências do 

social atuem a ponto de parecerem inerentes à vontade do indivíduo. 

Desta forma, podemos inferir que mesmo as vontades que nos parecem ter 

origem exclusivamente pessoal, não o são, uma vez que sofrem influência de “fatores 

externos”. Vale ressaltar que, apesar disto, não é possível determinar com precisão a 

medida desta influência social sobre nossas vontades, pois, ela variaria de pessoa para 

pessoa, e ainda, em cada pessoa de acordo com seu estado psíquico. 

O que nos parece relevante nesta questão é o esclarecimento do que pode ser 

interiorizado do social a ponto de aparecer como uma vontade própria, ou seja, o que 

pode se manifestar no artista como um desejo de comunicação de uma determinada 

mensagem ou forma de expressão.  

Não podemos esquecer que também nestas “vontades pessoais” estão presentes 

valores sociais que foram interiorizados. A vontade pessoal se dá e se expressa de 

acordo com as possibilidades do meio social, o que não impede que esta possibilidade 

possa continuar a ser criada, desenvolvida ou amadurecida, até que se torne viável. E 

isto podendo ocorrer em caráter consciente ou inconsciente.  

Deste modo, se em dado momento o campo artístico passa a valorizar a 

expressão individual dos artistas de maneira que a originalidade, a expressão única e 

inédita se tornam algo desejável e aplaudido é porque a sociedade permitiu, abriu 

espaço e passou a dar valor a esta celebração da individualidade. Assim uma arte que 

contempla isto não é apenas fruto desta sociedade, mas também modelo e inspiração 

para os demais membros da sociedade.  

Somos um misto de nossa própria vontade, da vontade dos outros, das 

possibilidades que nos chegam, tenham elas sido aproveitadas ou não. E como ignorar o 

acaso? Não queremos com isto dizer que somos o que somos por acaso, mas sim pela 

maneira como lidamos com ele. E a própria maneira de lidar com o acaso certamente 

não está isolada dos condicionamentos internos e externos de cada sujeito, mas o fato é 

que, querendo ou não, há a presença do acaso na formação dos sujeitos, mesmo que essa 

participação seja influenciada por outros fatores o acaso também influencia na nossa 

maneira de viver e de ver o mundo.      

 

4. Sobre a forma. 

 



Consideremos agora a ‘estética da formatividade’, de Luigi Pareyson, 

apresentada por Umberto Eco. Devemos ressaltar ainda que mesmo a ‘arte pela arte’ ou 

o ‘formar por formar’, não significa formar o nada. Segundo Eco (2006), “conteúdo de 

qualquer formação específica enquanto tal é a pessoa do artista” (p.16). Isto não quer 

dizer que a pessoa do artista entra na obra como objeto de narração, mas sim que o 

artista autor da formação, da obra em si, é declarado por esta em seu estilo, por seu 

modo de formar. Deste modo a obra deixa transparecer a objetividade técnica e mesmo 

traços da espiritualidade peculiares ao artista que antes mesmo de se manifestarem no 

assunto ou tema da obra estão no modo único e pessoal de se formar a obra. Deste 

modo, mostra-se como o próprio assunto de uma obra viria a ser mais um dos elementos 

por meio do qual o artista se exprime no processo de elaboração da forma 

Seguindo ainda a estética da formatividade, percebemos uma visão em que toda 

a vida humana é pautada por invenções e produções de formas. Tanto o campo moral 

como o pensamento e a arte originam formas dotadas de compreensibilidade e com 

certa autonomia própria. As formas são construções humanas guiadas por instituições 

civis, edifícios teóricos, realizações cotidianas e empreendimentos técnicos (ECO, 

2006). 

Quanto aos empreendimentos técnicos, vejamos que a produção estética de uma 

forma, isto é, a materialização de uma obra de arte passa inexoravelmente por 

dificuldades e obstáculos impostos pela matéria. A obra sendo entendida como um 

arranjo que se configura em uma formação estética capaz de expressar por si só 

elementos como os sentimento e pensamentos, e isto implica em modos de sentir e de 

ver determinada realidade, não poderia ser de modo algum abstraída da realidade física. 

A estética da formatividade, em sua análise da realidade física, concebe a 

elaboração de leis e ritmos peculiares a cada artista em seu processo criador, no entanto, 

a elaboração dessas novas leis e ritmos não surge do nada. A elaboração destas 

novidades teria sua origem por meio de uma livre resolução feita a partir de um 

conjunto de sugestões ou possibilidades que o mundo físico e a tradição cultural 

oferecem ao artista sob a forma inicial de resistência e passividade (ECO, 2006). 

 

5. Sobre a interpretação. 

 

A interpretação é uma capacidade humana caracterizada pelo estabelecimento de 

juízos, reprodução de idéias, explicação de algo, marcada por aspectos pessoais. 



Portanto, ao expressarmos nossa idéia, nosso ponto de vista ou nossa percepção sobre 

determinado assunto, fazemos uso de nossa interpretação. Deste modo, quer sejamos 

um crítico de arte reconhecido ou um cientista social de renome, nossas interpretações 

acerca da área em que somos especializados partem do mesmo princípio da estrutura 

mental de um não especialista. O fator que viria a dar um maior grau de aceitação 

social, mais validade ou veracidade às interpretações do crítico reconhecido ou à do 

cientista de renome, em suas respectivas áreas de atuação, é o conhecimento que estes 

possuem de métodos mais refinados de análise, maior grau de atenção e estudos mais 

intensos para cada caso, o que acaba por resultar em interpretações mais elaboradas e 

elucidativas sobre o objeto em questão. Consideramos como Eco (2006) que:      

 
A contemplação comum da obra de arte e o discurso crítico-interpretativo especializado acerca 
dela não são tipos de atividade distintos pelas intenções ou pelo método, mas por diferentes 
aspectos do mesmo processo interpretativo; diferenciados pela consciência e pela intensidade da 
atenção, pela capacidade de penetração, por uma maior ou menor mestria interpretativa, mas não 
pelas suas estruturas substanciais (p.20-21). 
 

Atendo-nos, agora, à interpretação relacionada com as obras de arte poderíamos 

dizer primeiramente que uma obra não se reduz a um único significado, portanto 

afirmamos com Fischer (2007) ao citar Hauser que      

 
só um tipo muito simplista de história social procuraria representar um determinado tipo de arte 
como a expressão homogênea, conclusiva e direta de uma determinada forma de sociedade. A 
arte de uma época historicamente complexa jamais pode ser homogênea, quando menos porque a 
sociedade de semelhante época não é homogênea; nunca pode ser mais que a expressão de um 
extrato particular de tal sociedade, de um grupo de pessoas com certos interesses em comum 
(p.169).  

 

E mais do que isto, partindo do principio de que a obra consiste na forma em sua 

configuração final, configuração esta que foi determinada e definida pelo artista, é 

importante sabermos que os processos de significação da produção artística não se 

fazem no momento da obra acabada, é neste momento que ele começa para o grande 

público que passa então a ter acesso à obra. Estas significações ou interpretações 

passam a se relacionar de tal forma com a obra que não seria exagero dizer que passam 

a fazer parte da obra. É bem verdade que estas interpretações e significações não podem 

ser vistas ou ser materialmente incorporadas à obra, mas isto não impede que elas 

alterem o nosso olhar da obra ou o nosso modo de sentir, pensar e compreender a obra. 

A interpretação, ainda neste sentido, pode ser entendida como a junção de dois 

atos. Um destes atos sendo a fidelidade àquilo que a obra é e o outro ato o de abertura à 



personalidade do artista. A interpretação sob este olhar é um exercício de comunicação 

entre nossas experiências. Caso a obra estivesse fechada à sensibilidade de quem está 

em contato com ela, caso a obra não estivesse aberta às várias manifestações, seja de 

alegria, tristeza, introspectiva ou distrações, não seria possível interpretá-la. A 

interpretação nasce do diálogo da obra estética em sua forma empírica, forma esta que 

foi por certo formulada não só pela técnica, mas também pela expectativa de tocar a 

sensibilidade de quem a percebe com a leitura da personalidade que a percebe dentro da 

sua própria possibilidade de significação. 

Deste modo, a idéia de se fazer uma interpretação definitiva não parece fazer 

sentido, pois, em última instância o que isto produziria seria a redução da obra de arte, 

seu fechamento, seu amordaçamento. Apesar de poderem ser completas em si mesmas, 

as interpretações, por mais aprofundadas que sejam, não esgotam a potencialidade 

expressiva da obra de arte. Em virtude disto é que as interpretações se multiplicam 

abrindo novas portas de acesso à obra de arte. Cada interpretação torna-se, portanto, 

uma maneira de se possuir a obra.   

Um desdobramento disto seria a observação de que a obra continua a fazer 

história, nem que seja somente a história de suas leituras, o que não é pouco. As 

interpretações dão vida à obra. Conforme Eco (2006), “a obra é o conjunto das reações 

interpretativas que suscita e estas configuram-se como novo percurso do processo 

genético interno (que é a resolução em estilo do processo genético histórico” (p.32).   

Faz-se notar, mais uma vez, a importância da arte como fonte reveladora de 

significativos aspectos sociais.  

Vejamos que se este entendimento da obra pode ser acusado de basear-se em 

especulações somente, não permitindo que ele se integre no âmbito de investigações de 

manifestações empíricas, não consistindo, pois, em termos de um método crítico, em 

contrapartida, ele abre possibilidades de justificação para variados tipos de abordagem 

crítica, o que por sua vez contribuem para o enriquecimento das teorias sociais (ECO, 

2006).    

 

6. O papel das artes plásticas na construção das subjetividades coletivas segundo 

os críticos de arte. 

 

Fayga Ostrower pensa a arte como sendo uma reinterpretação do mundo. Os 

diferentes movimentos artísticos são frutos das diferentes culturas. As representações do 



mundo mudam de acordo com as visões que o homem tem do mundo. Assim, o 

surgimento da perspectiva surge como método expressivo, não se tratando, portanto, de 

um aperfeiçoamento da técnica mecânica da pintura, e sim de uma nova formar de 

expressão advinda de um contexto cultural distinto. Isto é afirmado de acordo ainda com 

a tese de que ninguém pode expressar o que não viveu ou sentiu, e dentro disto, o que 

não tenha sido provado culturalmente (OSTROWER, 2006).  

O que pode ser expresso pela arte e a maneira como ela o faz pode estar em 

íntima relação com o contexto cultural em que ela se origina. O processo de produção 

artístico não segue, desta forma, uma lógica natural ou biológica.  

O progresso nas artes plásticas, como nos propõe Ostrower, não pode ser visto 

como o progresso científico ou tecnológico. Trata-se de encontrar uma solução 

adequada à visão do mundo. Deste modo, quando se consegue chegar a esta solução é o 

máximo que se pode alcançar, mas a visão do mundo não é estática, não podendo a arte 

ser estática, o que não impede, de maneira alguma, que ela já tenha chegado a patamares 

de excelência em momentos anteriores. O importante é uma expressão afinada com a 

representação do mundo.   

Nesta perspectiva, o criativo não se trata de uma simples novidade, a criação em 

si não se esgota em um primeiro instante, ela se renova, pois ela trás consigo uma 

reestruturação geral, e também em nosso ser.  

Quanto ao dito poder das artes plásticas de alterar a consciência das pessoas, 

Ostrower nos explica que isto não se dá de uma maneira direta, mas atua indiretamente 

neste sentido. A autora começa por afirmar que estas artes não podem ser confundidas 

com propaganda e ressalta a complexidade de nossos processos de conscientização 

através das artes. Estes processos atuariam intuitivamente em nossa sensibilidade e a 

enriqueceria, deste modo ampliariam o nosso discernimento racional em relação à vida 

cotidiana, quanto às questões básicas do viver.  Através deste processo as artes plásticas 

teriam sua parcela na construção ou ampliação da consciência das pessoas, logo se 

tornando responsáveis por algumas alterações. (OSTROWER, 2003) 

Mário Pedrosa (2007), por sua vez, ao falar da problemática participação das 

artes plásticas no seu artigo, escrito em 1967, “Arte e revolução”, comenta as discussões 

que giravam em torno das tendências da arte moderna. Para este autor, aqueles que 

defendiam que as artes deveriam ser um meio de promover uma revolução social 

traziam discursos carregados de lugar-comum. O crítico nos exemplifica o que ele 

considerou lugar-comum da seguinte maneira: 



 
Estamos numa época de transição, é o primeiro lugar comum de que partem.“Trava-se pela terra 
toda uma luta final entre burguesia e proletariado” : segundo lugar-comum. “A revolução 
consiste na passagem do poder político das mãos da classe burguesa para a classe proletária.” 
Desse terceiro lugar-comum marxista, passam para o campo das artes, e pontificam: a Arte deve 
“refletir” essa luta. A arte deve ser revolucionária. A arte revolucionária é a que “exprime” [...] 
esse duelo social e político. (p. 245). 
 
Para esses teóricos a pintura não é para a elite, é “para massas”. No entanto, o 

que se observa na realidade cotidiana é o pouco ou nenhum interesse das massas pelas 

artes plásticas; o que está no gosto popular é o cinema, o futebol, o carnaval. O grande 

chamariz é a diversão, o circo. A situação não muda muito quando se pensa no interesse 

das elites para a contemplação de pinturas ou de exposições. Falta tempo ao homem 

moderno para a contemplação de obras de artes assim como para qualquer introspecção 

mais profunda que o permita reconhecer-se nas representações artísticas. O que se vê 

crescer é a influência dos meios de comunicação que dominam o gosto popular, como a 

televisão, a internet.  

Nesse sentido, por terem consciência de que não podem competir pelo gosto 

popular, os pintores ditos abstracionistas vêm como acabada a função da arte dedicada a 

promover revoluções. Estes artistas não misturam a revolução política com a revolução 

artística. Os abstracionistas trabalham com a idéia de que a arte deve ampliar a 

linguagem humana na pura percepção. (PEDROSA, 2007) 

Porém, mesmo esta visão encontra obstáculo ao lidar com uma realidade 

econômica que aliena o homem, que o faz estranho de si mesmo, com a qual o fazer 

artístico se relaciona, como nos fala Ernst Ficher (2007): “o problema principal da arte 

do nosso tempo, em que estala por todas as juntas a armadura do capitalismo, é criar um 

ponte nova entre o povo e o artista – e por povo entenda-se todo o mundo, todos os não-

artistas” (p.9). No mundo capitalista a arte passa a ser uma mercadoria e o artista o seu 

produtor (FICHER, 2007).  

Amaral defende, por sua vez, que a participação de artistas na militância política 

ocorre geralmente em momentos de efervescência do quadro político-social. No Brasil 

há três momentos em que essa participação se faz mais notória: a partir do início dos 

anos 30 até 1935; do período de meados da II Guerra até aproximadamente 1956; início 

dos anos 60 ao fim da década de 70 (AMARAL, 2003). 

Di Cavalcante citado por Amaral (2003) nos diz: “uma obra de arte que vive só 

idealmente, não existe, é, aí sim, uma abstração” (p.233). A arte se dá quando o homem 



reproduz dentro de si os sentimentos e os pensamentos do mundo exterior e os exprime 

em imagens.  

Pois mesmo que o desenvolvimento político, filosófico, literário e artístico esteja 

baseado no desenvolvimento econômico, esses desenvolvimentos reagem igualmente 

uns sobre os outros, assim como também reagem no desenvolvimento econômico.  O 

fator econômico não pode, pois, ser considerado isoladamente como o fator 

determinante da história ou mesmo do movimento artístico (AMARAL, 2003).  

Retomando a apresentação da estética de Pareyson por Eco (2006), o universo 

cultural, e dentro deste o universo da arte e seus desdobramentos, consiste em uma 

comunidade de pessoas individualizadas abertas à comunicação, levando-se em 

consideração ainda uma substancial unidade de suas estruturas. A formação estética, 

isto é, a obra em si compreende-se quando entendida como um ato de comunicação 

entre estes indivíduos. E uma vez a obra formada, ela não se reduz a uma realidade 

impessoal. Ela faz-se uma espécie de memória concreta ao registrar não só a sua técnica 

ou o processo de produção, mas ao registrar os traços da sua personalidade formadora, 

traços da personalidade do artista.   

Podemos perceber ao longo de todas estas tomadas de posições uma forte rede 

de relações entre o fazer artístico, a leitura da obra e o meio social ao qual ela pertence.  

Mais do que isto, podemos perceber nas falas destes críticos aspectos que com 

freqüência ultrapassam os “limites” do meio artístico. Estes “limites” fundamentados na 

crença positivista do primado da razão que deveria existir entre as atividades subjetivas 

e as ciências sociais mostram-se, mais uma vez, como algo ilusório e prejudicial para 

uma análise rigorosa de fenômenos sociais em sua diversas formas de manifestações, 

seja com maior evidência estética, social, política, cultural ou filosófica.  

Há ainda alguns outros pontos de importância significativa referente à 

psicologia, quais sejam: nossa pouca capacidade de suportar as catástrofes da história 

que aniquilaram a vida e o sentido; nossa incapacidade de diminuir o sofrimento que os 

seres humanos causam uns aos outros; a falta de controle que temos sobre a natureza, a 

vida e a morte que são razões que justificam as fantasias com as quais tradicionalmente 

enfeitamos a nossa existência (FREUD, 1974). 

Em relação a estas incapacidades, os pensamentos fantasiosos e os atos de magia 

ajudam-nos a aliviar uma situação de outro modo insuportável à nossa existência. Desta 

forma, sob o poder de forças misteriosas e incontroláveis abrigamo-nos, por vezes, em 

fantasias que também se fazem presente no âmbito coletivo (ELIAS, 1994).  



Freud (1974), em o “Mal-estar na civilização”, fala sobre a arte nos seguintes 
termos:  

 
As pessoas receptivas à influência da arte não lhe podem atribuir um valor alto demais como 
fonte de prazer e consolação na vida. Não obstante, a suave narcose a que a arte nos induz não 
faz mais que ocasionar um afastamento passageiro das pressões das necessidades vitais, não 
sendo suficientemente forte para nos levar a esquecer a aflição real (p.100). 
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