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Resumo 

 
Este artigo trata da experiência de construção de diálogos no processo de execução do projeto Dialéticas Sensoriais, premiado pela Funarte – 

Ministério da Cultura. O projeto foi coordenado por quatro artistas e uma pesquisadora em psicologia social, filosofia e arte, atuando com um 
grupo de sete alunos, inscritos em oficinas de criação artística. A abordagem em psicologia social partiu de considerações sobre os 

impedimentos ao pensamento dialético – afirmação da cultura sem oposição, prevalência de opiniões e competição na conversação – 

referenciadas pela filosofia e pela teoria crítica da sociedade de Marcuse e de Adorno. Foram destacados três momentos da experiência: 
trabalho com referência em textos;  ideologia da revolução e da mudança social com base na violência; e esclarecimento sobre quem é o 

sujeito das políticas públicas. Como conclusão, propõe-se que o trabalho de construção de diálogos seja constante para todas as áreas 

participantes de políticas públicas, desvelando o que impede a experiência verdadeira entre sujeitos. 

 
Palavras-chave: negação dialética; opinião; violência; políticas públicas; experiência. 

 

Abstract 
 

This article is about the experience of dialogue construction in the execution process of Dialéticas Sensoriais (Sensory Dialectics), prize 
awarded by Funarte – Ministry of Culture. The project was coordinated by four artists and one researcher in social psychology, philosophy 

and art, who acted with a group of seven students enrolled in art creation workshops. The approach in social psychology started out from the 

considerations about the impediments to the dialectical thought – affirmation of culture without opposition, prevalence of opinions and 
competition in conversation - referred to by philosophy and by the critical theory of society in Marcuse and Adorno‟s conceptions. Three 

moments of the experience were pointed out: working with text reference; ideology of revolution and social change based on violence; and 

clarification on who is the subject of public politics. As a conclusion, it is proposed that the work of dialogue construction be constant for all 
the participant areas in public politics, unveiling what impedes the true experience among subjects. 

 

Keywords: dialectical negation; opinion; violence; public policies; experience. 
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Introdução 

 
O intuito deste artigo é expor sobre a 

experiência de abordagem em psicologia social na 

construção de diálogos, como parte do projeto 

cultural Dialéticas Sensoriais, realizado no Ponto 

de Cultura Casa do Hip Hop, situado em Diadema - 

SP. 

O projeto foi concebido por um grupo de 

quatro artistas e uma pesquisadora em psicologia 

social, filosofia e arte, atendendo à demanda de 

política cultural do governo federal de interação 

entre o trabalho de artistas representantes da arte 

contemporânea
2
 com as atividades em Pontos de 

Cultura. Concorremos ao “Prêmio Interações 

Estéticas: residências artísticas em Pontos de 

Cultura”, apresentado em edital para seleção 

pública, por iniciativa da Fundação Nacional de 

Artes – Funarte, Ministério da Cultura. Nosso 

projeto foi escolhido em conjunto com outros 

direcionados à região Sudeste, com prazo de 

execução de três meses. 

O grupo proponente foi composto por: um 

artista escultor especializado em Toy Art, um artista 

especializado em Stencil Art, uma artista 

especializada em web design, responsável pelo Art 

Book e um artista especializado em Video Art, que 

conduziram o ensino dessas linguagens em oficinas 

de criação, além de minha participação na 

abordagem em Psicologia Social. 

A proposta de abordagem em Psicologia Social 

foi se configurando logo a partir da construção do 

projeto, com a sugestão de que trabalhássemos 

como tema as histórias de vida dos participantes. A 

direção foi aceita pelo grupo e o projeto foi 

elaborado sobre essa base. 

Os artistas propuseram oficinas de criação para 

o aprendizado dos seguintes objetos: brinquedos de 

arte (toys), concebidos, confeccionados e 

customizados pelos alunos; estênceis (moldes 

vazados) para impressão à base de tinta spray, 

confeccionados a partir das fotos dos rostos dos 

alunos participantes, tratadas em programa de 

manipulação de imagens em computador; um livro 

de arte, voltado à produção artística dos alunos, 

materializando uma co-autoria; e um videoarte 

experimental, editado a partir de imagens captadas 

pelos alunos no processo da oficina. 

                                                 
2 Inúmeras questões atualmente postas sobre cultura e arte fogem 

dos limites deste artigo. Para o estudo sobre a cultura no 

contexto latino-americano contemporâneo, a leitura de Culturas 
Híbridas (1998/2008), de Néstor Garcia Canclini, ilumina 

muitos pontos; por exemplo, o diálogo entre a cultura erudita, a 

popular e a de massas, a fabricação do popular e a musealização 
da cultura. 

O Ponto de Cultura Casa do Hip Hop possui 

alicerces calcados na cultura Hip Hop: o rap, o 

graffiti, a dança de rua e a música retrabalhada por 

DJs, além de um quinto elemento - o conhecimento, 

não consensual entre os ativistas dessa linha de 

cultura. Outra forte base é a preservação e a difusão 

da cultura negra. O Ponto completa, em 2009, dez 

anos de existência como local de referência 

nacional e internacional em cultura Hip Hop
3
, 

embora já existisse anteriormente apenas como 

Centro Cultural Canhema, com outras 

características. 

Trabalhamos de março a maio de 2009, com 

um público fixo de sete alunos participantes, todos 

do sexo masculino, com idades que variaram entre 

doze e vinte e três anos
4
. As oficinas foram 

ministradas em dois dias da semana, sendo que a de 

Stencil Art e a de Art Book ocorreram em um dos 

dias e a de Toy Art e a de Video Art em outro. A 

abordagem em psicologia social ocupou todos os 

dias. Quanto aos alunos participantes, seis são 

artistas de graffiti, com produções artísticas 

variadas; o outro participante, o mais novo de 

todos, tem produções de desenhos em papel e 

quadrinhos no estilo mangá. As obras produzidas 

nas oficinas compuseram, ao final, uma Mostra 

elaborada sob o conceito de arte contemporânea 

site-specific art
5
. 

No que se refere à psicologia social, interessou-

me criar espaços de diálogo entre os participantes 

do projeto. O teor maior do projeto girava de fato 

em torno dos aspectos artísticos e estéticos. As 

intervenções em psicologia social seriam 

estabelecidas, no caso, como uma abordagem que 

propõe elementos para a reflexão de aspectos 

relativos ao trabalho com histórias de vida através 

da arte, além de outros assuntos que surgissem. 

Com isso, compreende-se que a psicologia não 

seria subsidiária da arte, nem esta daquela. Tratava-

se de um trabalho conjunto, uma experiência que 

traria, como de fato trouxe, configurações 

particulares em um projeto de cultura. A psicologia, 

como campo autônomo de saber, apropria-se das 

dimensões em que as relações entre indivíduo e 

cultura se dão para extrair daí seu objeto. O 

                                                 
3 A cultura Hip Hop tem raízes em países como Jamaica, Porto 

Rico e Estados Unidos da América. É fortemente ligada à 

expressividade de protesto contra preconceito, pobreza e 
exclusão social. 
4 O número de participantes foi diversificado nas aulas iniciais, 

mas se fixou após as primeiras semanas em sete. 
5 O conceito abrange a obra pública que é idealizada e realizada 

para um lugar específico, levando em conta o diálogo da obra 

com o espaço físico, o trânsito de pessoas, a paisagem, a 
arquitetura e o significado afetivo, histórico e social do local. 
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processo de criação artística é uma dessas 

dimensões. 

Cabe expor, de maneira breve, o referencial 

conceitual que sustentou a abordagem de psicologia 

social para a construção de diálogos. 

 

Caráter Afirmativo da Cultura e 

Pensamento Negativo 

 
As definições sobre cultura tendem a enfatizar 

elementos positivos referentes a produções 

humanas que visam à melhoria das condições 

materiais e espirituais de vida, expurgando os 

conteúdos incômodos, quando em seu nome mesmo 

são produzidos: destruição e crime, crueldade e 

fanatismo. Estes não são produtos secundários; 

fazem parte de sua própria defesa e sustentação. 

Sobre uma definição de cultura como processo de 

humanização, diz Marcuse (1965/1998)
6
: 

 
Apenas a exclusão da crueldade, do fanatismo e da 

violência não-sublimada permite a definição da 

cultura como processo de humanização. Essas forças 

(e sua instituição), no entanto, podem ser 

perfeitamente um elemento integrante da cultura, de 

modo que se realize, mediante o exercício da 

crueldade e da violência, o alcançar ou a 

aproximação dos objetivos culturais. (p. 154) 

 

Vários fatores podem ser postos em ação para a 

afirmação de uma determinada cultura: a crença no 

progresso, a destruição da história, a conversão de 

valores em mundo interior dos indivíduos, a 

liberdade entendida como liberdade de consumo, a 

imersão das pessoas em identidades coletivas, entre 

outros. A cultura torna-se, assim, um sistema 

fechado e autojustificado, que pretende estar imune 

à ação do pensamento crítico, o qual ela busca 

também neutralizar como mera especulação sem 

alcance prático. 

Essa cultura afirmativa, preservada da crítica, 

abrange objetivos que não traduzem escolhas 

autônomas dos indivíduos, mesmo que melhorias 

nas condições de vida destes sejam verificadas: 

 
Uma falta de liberdade confortável, suave, razoável e 

democrática prevalece na civilização industrial 

desenvolvida, um testemunho do progresso técnico. 

De fato, o que poderia ser mais racional do que a 

supressão da individualidade na mecanização de 

desempenhos socialmente necessários, mas penosos; 

a concentração de empreendimentos individuais em 

organizações mais eficazes e mais produtivas; a 

                                                 
6À esquerda da barra, encontram-se as datas das publicações 
originais. 

regulamentação da livre competição entre sujeitos 

econômicos desigualmente equipados; a redução das 

prerrogativas e soberanias nacionais que impedem a 

organização internacional dos recursos? (Marcuse, 

1964/1969a, p. 23) 

 

A ideologia da sociedade industrializada e seu 

progresso destruidor, que Marcuse analisara 

criticamente em A Ideologia da Sociedade 

Industrial (1964/1969), ampliaram-se com a 

globalização. A integração ao existente, sobre o 

qual os indivíduos podem atuar apenas dentro das 

bases reguladoras que o mantém, sustenta-se pelo 

medo da exclusão do mercado de trabalho e da 

ameaça de novos conflitos mundiais; pela 

necessidade de personificação da democracia em 

líderes com grande apelo emocional e pelo 

desenvolvimento de uma alta tecnologia da 

comunicação, que aproxima pessoas, enquanto se 

obsta a consciência sobre a reduzida capacidade 

destas para experiências verdadeiras.  

As áreas de saber que se ocupam dos 

indivíduos e da sociedade também podem 

responder acriticamente a essas regulações quando 

ajustam seus conceitos à realidade repressora, 

auxiliando na adequação a comportamentos sociais: 

“Em filosofia, psicologia e sociologia predomina 

um pseudo-empirismo que relaciona seus conceitos 

e métodos com as experiências limitadas e 

reprimidas dos homens no mundo administrado e 

reduz conceitos não orientados para o 

comportamento a confusões metafísicas” (Marcuse, 

1965/1998, p. 161). 

Em texto intitulado Sobre o Conceito de 

Negação na Dialética, Marcuse (1969/1981), 

transitando entre a filosofia e a teoria crítica da 

sociedade, expõe a mudança que o conceito de 

negação precisa operar. A dialética de Hegel 

apostara na noção naturalizada de progresso, uma 

fase da razão sucedendo a outra, no caminho do 

espírito (razão) a uma maior perfeição. Marx, em 

sua dialética, teorizara que o papel da negação da 

realidade opressora cabia historicamente ao 

proletariado. Para Marcuse (1969/1981), a 

contraposição (negação dialética) ao todo 

repressivo não pode mais se desenvolver dentro do 

sistema: 

 
Na medida em que a sociedade antagônica se 

transforma em uma totalidade repressiva terrível, por 

assim dizer se desloca o lugar social da negação. O 

poder negativo surge fora dessa totalidade 

repressiva, a partir de forças e movimentos que ainda 

não estão manietados pela produtividade agressiva e 

repressiva da chamada „sociedade de abundância‟, 

ou que já se libertaram desse desenvolvimento e, 
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portanto, têm a possibilidade histórica de percorrer 

um caminho humano de progresso. (p. 165) 

 

Cabe ao pensamento crítico a tarefa de desvelar 

as instâncias que encobrem a consciência sobre a 

integração das pessoas a um funcionamento que 

não corresponde a anseios livremente escolhidos e 

que tornam as necessidades de manutenção da 

administração total – administração sobre coisas e 

pessoas – tão familiares que se poderiam tomar 

como necessidades humanas livremente escolhidas. 

Tomando por base o exposto, torna-se claro 

que a abordagem em psicologia social proposta 

considera a cultura não como uma fortaleza a ser 

defendida com medidas de integração ao existente, 

mas como sujeita à função crítica do pensamento. A 

atenção aos modos com que os indivíduos 

estabelecem contato é uma das maneiras de 

combater o isolamento. 

Compreende-se que a cultura totalizante 

dificulta enormemente que os indivíduos possam ter 

experiências genuínas uns com os outros, razão pela 

qual a construção de diálogos deve levar em conta 

os limites impostos. 

Dialogar não é natural; não basta que as 

pessoas sejam colocadas em contato. É marcante 

que devamos proceder em uma proposta justamente 

construindo espaços para o diálogo. O trabalho de 

diálogo não é imediato, como também não é 

contínuo. Imersos que estamos na sociedade de 

administração total, agimos em um vai-e-vem, entre 

reflexões e lugares-comuns. É preciso reconhecer 

quando e em que medida podemos estabelecer 

diálogos impulsionados pelo pensamento 

autônomo, distinguindo-os da comunicação 

aprisionada: 

 
Por amor à humanidade, a conversa limita-se ao que 

é mais óbvio, estúpido e banal, bastando para isso 

que um único humano esteja presente. A partir do 

momento em que o mundo reduziu os homens ao 

silêncio, aquele a quem não se pode falar passa a ter 

razão. Basta-lhe aferrar-se com obstinação ao seu 

interesse e à sua condição pessoal para prevalecer. O 

simples fato de que o outro, esforçando-se em vão 

por contacto, incida num tom pleiteante ou 

solicitante, já faz dele o mais fraco. (Adorno, 

1951/1993, p. 161) 

 

O que diz Adorno (1951/1993) toca em um 

ponto fundamental: a conversa é mais um terreno 

de disputas no grande mercado competitivo. As 

pessoas falam dentro de termos reguladores; o que 

lhes escapa é logo acusado de especulação provinda 

de quem é fraco para aguentar a dura realidade da 

vida. Se a conversa deriva para ideias que ressaltam 

outro tempo e espaço de liberdade e felicidade, 

adquire um tom de saudosismo, ou um ar de 

vergonha pelo comportamento romântico, do qual 

se pode apenas sorrir com indulgência.  

Essa ausência de capacidade de projetar 

objetivos fora do aparato social integralizador 

adestra os indivíduos como homens 

unidimensionais, conforme analisa Marcuse 

(1964/1969b). O autor indica a diferença, na 

locução, entre o pensamento unidimensional e o 

pensamento dialético, afirmando que “Nas formas 

predominantes da palavra, o contraste aparece entre 

os modos de pensar dialéticos bidimensionais e o 

comportamento tecnológico ou „hábitos de pensar‟ 

sociais” (p. 93). 

Outro elemento a ser considerado no tocante à 

comunicação é a predominância da fala baseada em 

opiniões. Mesmo considerando que “a opinião é a 

formulação, sempre limitada, de uma consciência 

subjetiva também limitada em seu conteúdo de 

verdade, (considerada) como válida” (1963/1969, p. 

138, tradução da autora), Adorno indica de maneira 

importante que o mero rechaço intelectual à 

opinião, tomada como expressão de um pensamento 

menor, contém também um elemento acrítico, posto 

que não leva em conta que à maioria das pessoas 

não são dadas reais condições para a reflexão. 

Dessa maneira, a proposta de construção de 

diálogos no processo de oficinas de criação artística 

foi formada como resistência à sujeição a uma vida 

não pensada e não escolhida. A arte constitui um 

elemento da cultura que pode ainda guardar forças 

de oposição à integração total dos indivíduos ao 

viver heterônomo. Diz Marcuse (1977/1986): “A 

arte não pode mudar o mundo, mas pode contribuir 

para a mudança da consciência e impulsos dos 

homens e mulheres, que poderiam mudar o mundo” 

(p. 42-43). 

 

Aproximação por meio de Referências 

Textuais 

 
Na abordagem em psicologia social, para 

organizar a observação e a participação nas 

oficinas, foi elaborado um roteiro para registro que 

constou de nove itens: data; oficina; coordenador; 

número de participantes presentes; atividades 

realizadas; referências sobre a individualidade, a 

compreensão do lugar como espaço individual e 

social e a criação de obra de arte (“Eu sou”, “Meu 

lugar e os Lugares” e “Obra”); intervenções em 

psicologia social; teor da oficina (individual, social, 

estético ou técnico) e outros comentários. Foram 

realizados 51 registros de oficinas, um da visitação 
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à Exposição do Dia do Graffiti, um da Mostra final 

e um da reunião final de avaliação do projeto, 

totalizando 54. 

Os itens de registros sobre individualidade, 

lugares e obra de arte, e sobre intervenções em 

psicologia social funcionaram como base para os 

diálogos. Das anotações foram extraídos subsídios 

para a introdução ou retomada de assuntos 

relevantes na constituição de consciência de si e 

social. 

Desde o início da implantação do projeto, os 

alunos tomaram conhecimento de que minha 

atuação tinha como base a pesquisa e o estudo 

prioritariamente voltados a referências textuais. Ao 

contrário de se constituir em um entrave à nossa 

aproximação, a clareza sobre essa referência 

tornou-se uma via importante para tanto. 

A formação acadêmica e a importância dada a 

referências teóricas não foram ocultadas, e 

tampouco ressaltadas. Tal conduta parte do 

posicionamento de não proceder com falsa 

proximidade, minimizando diferenças, o que não 

significa neutralidade ou frieza. A referência em 

conhecimentos e textos abriu a possibilidade de que 

eles trouxessem como impulso ao diálogo suas 

próprias referências: livros, jornais, alusões a 

conteúdos históricos que dominavam e pesquisas 

que faziam. 

A Casa do Hip Hop possui um acervo que 

abriga obras referentes à cultura negra e à cultura 

Hip Hop. Selecionando algumas leituras, esperava 

encontrar elementos que me familiarizassem com 

temas que eventualmente pudessem surgir durante 

as oficinas. Alguns alunos se utilizam do acervo e 

dois deles, a meu pedido, indicaram-me livros. As 

indicações também sinalizaram claramente alguns 

dos assuntos que moviam seus gostos e reflexões. 

Com efeito, um dos livros indicados foi sobre o 

racismo no Brasil, e o outro, um livro de poesias de 

escritores do Hip Hop. 

Na mesma ocasião em que os livros foram 

indicados, houve uma conversa com o grupo quase 

completo na sala do acervo, antes do início da 

oficina de Toy Art. Os alunos ocuparam o local e 

iniciamos um diálogo sobre a motivação dos 

grafiteiros em imprimir suas assinaturas (tags) 

como obra dominante no espaço urbano. O assunto 

foi trabalhado porque, apesar de fazerem parte da 

tradição do graffiti, as assinaturas são tão 

abundantes que mal se distinguem no cenário das 

cidades, estando integradas ao que se espera 

visualmente. 

Não apareceu em nenhuma fala alguma alusão 

mais direta à invisibilidade social que poderia ser 

combatida com uma expressão artística nesse 

formato. Um dos alunos considera que todos 

querem deixar sua marca nos lugares e qualquer 

outro tipo de mensagem também é uma espécie de 

assinatura do autor. Além disso, quando não se trata 

de um trabalho autorizado, o grafite tem que ser 

feito rapidamente, razão pela qual uma assinatura 

seria mais adequada. 

Porém, dizer que todos os artistas procedem 

assim reforça uma posição de um suposto coletivo, 

uma identidade que não dá margens a ações 

diferentes, com significados individuais. Uma 

forma estética perde sua força, seja como arte 

erudita, seja como arte de vanguarda ou arte de rua, 

ao se compatibilizar com o existente: “(...) as obras 

que antes se destacavam escandalosamente da 

realidade existente e estavam contra ela foram 

neutralizadas como clássicas; com isso já não 

conservam sua alienação da sociedade alienada” 

(Marcuse, 1965/1998, p. 161). 

Os estênceis com seus rostos são também uma 

expressão pessoal, e a reação do público suscitou 

outras questões. Na rua onde foram feitas algumas 

impressões a partir desses estênceis – sete rostos em 

tamanho ampliado -, ouviam-se muitos 

comentários, desde a apreciação comparativa: “Isso 

eu gostei; muito melhor que aqueles rabiscos!”, até 

o reconhecimento de um semblante anônimo que se 

torna público: “Parece você!”; “Parece fulano!”; “É 

fulano!”. No caso, o Eu toma a rua; provoca uma 

pausa no conhecido; desafia o anonimato. Porém 

não se sabe por quanto tempo, pois o 

funcionamento social extrai sua força da 

massificação; do habitual assimilado aos muros, no 

caso do graffiti. 

O movimento de diálogo não procurou 

respostas definitivas. O fato de se colocar em 

questão opiniões correntes abre brechas para que o 

pensamento extravase o determinado. Ao contrário 

disso, “A linguagem fechada não demonstra nem 

explica – comunica decisão, sentença, comando. 

Onde define, a definição se torna „separação entre 

bem e mal‟, estabelece coisas certas e erradas 

indiscutíveis e um valor como justificativa de outro 

valor” (Marcuse, 1964/1969b, p. 106).  

Outro movimento em torno de referências 

textuais foi o fato de os alunos terem que produzir 

um texto autobiográfico para o livro de arte. O 

fluxo de texto de cada um foi respeitado e as 

correções, a meu cargo, foram as estritamente 

necessárias, sempre retornando às mãos dos autores 

para seu parecer. Essa dinâmica imprimiu na 

produção textual tanto responsabilidade quanto 

autenticidade. Cada aluno enfatizou os aspectos de 

sua história de vida ligados à arte que considerou 

relevantes. 
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Os textos autobiográficos, as imagens das obras 

de arte, escolhidas para representar o trabalho de 

cada um, e os depoimentos dos coordenadores 

compuseram uma obra conjunta consistente, não 

apenas pela qualidade técnica, como também pelo 

conteúdo. O peso da parte textual não foi 

comparável ao da parte de imagens, uma vez que 

todos são artistas visuais, mas a escrita não foi 

negligenciada. O fator importante é que cada aluno 

tomou a palavra para falar de si mesmo, ampliando 

o repertório expressivo. 

Outros movimentos decorrentes dessa 

“liberação” da escrita se verificaram. Por exemplo, 

no trabalho com cadernos de arte (cadernos de 

experimentação artística), houve quem passasse a 

escrever reflexões, ou quem passasse a imaginá-las 

em composição com a impressão de seus rostos ou 

de personagens. 

 

Revolução, Mudança Social e Violência 

 
Na linguagem do graffiti, muitos artistas 

desenvolvem personagens fictícias que se tornam 

uma marca autoral, ou trabalham ainda com a 

impressão de pessoas reais, públicas ou anônimas. 

Em qualquer dos casos, as personagens compõem 

com o espaço da cidade alguma mensagem.  

Um dos alunos tem como parte significativa de 

seu trabalho atual a impressão em estênceis de 

pessoas ou personagens ligados ao tema da 

mudança social e da revolução. 

Há, por exemplo, um Obama com trajes de 

guerrilheiro. Conversamos sobre o conjunto de 

elementos em jogo na eleição desse presidente, 

entre eles: a questão racial, as convicções políticas 

que ele declara e as limitações que certa construção 

de história mundial e dos EUA ligada à dominação 

vem impondo para que os obstáculos a mudanças 

sociais sejam maiores que os avanços. Tratamos da 

consciência que se deve ter ao imprimir uma 

personificação de poder como mensagem e ao 

dirigir a essa personificação todas as esperanças e 

críticas.  

Outro personagem trabalhado em estêncil por 

esse aluno, Malcolm X, ativista negro, chama sua 

atenção pela radicalidade do pensamento sectário 

que ele defendeu, ao propor a fundação de um 

Estado só para negros. O aluno se refere a esse 

ponto com admiração, denotando concordância. 

Com base nesse início de diálogo, pesquiso mais 

sobre o ativista e encontro que a fase em que 

Malcolm X pregava a separação entre brancos e 

negros não correspondeu a toda a sua história. Seu 

fundamentalismo religioso e sectarismo racial 

deram lugar a uma compreensão mais 

universalizada dos direitos das pessoas. Retomamos 

o diálogo a partir desse ponto, colocando em 

discussão o sectarismo. 

Eis outro fator que imprime no contato, na 

experiência com o outro, algo mais vivo e mais real 

sobre o conhecer e o debater: conhecimento que é 

gerado na pesquisa e no diálogo, não como 

competição, mas como troca de fato, argumentação 

com base em disposição para compartilhar ideias. A 

motivação da pesquisa e do diálogo precisa estar 

clara. No caso, a questão da violência foi 

explicitada como campo de interesse. 

Algum tempo depois, o aluno imprimiu a partir 

de um estêncil o rosto do subcomandante Marcos, 

guerrilheiro do México que luta pelas minorias 

indígenas. Por coincidência, eu relia, na mesma 

semana, algumas cartas trocadas entre o 

guerrilheiro e o crítico de arte e escritor John 

Berger, falando de arte, vida e globalização.  

A partir do conhecimento em comum de um 

personagem histórico, conversamos mais uma vez 

sobre revolução, violência e sectarismo. A luta por 

direitos para todos foi enfatizada; o recurso à 

violência como princípio de luta, questionado. Um 

trecho do livro de Berger (2001/2004) é 

significativo para o assunto que foi colocado em 

questão. Ele compara a cultura da globalização a 

uma pintura do inferno e destaca o teor do 

pensamento que movia o subcomandante Marcos: 

 
A cultura na qual vivemos é talvez a mais 

claustrofóbica que já existiu; na cultura da 

globalização, como no inferno de El Bosco, não se 

chega sequer a entrever um lugar diferente ou um 

modo distinto. O que nos é dada é uma prisão. E 

confrontada a este reducionismo, a inteligência 

humana se transforma em pura avareza.  

Marcos terminava sua carta dizendo: “[...] é 

necessário fazer um mundo novo, um mundo onde 

caibam muitos mundos, onde caibam todos os 

mundos”. (p. 222, tradução da autora) 

 

Outra situação merece ser relatada. Na oficina 

de Toy Art, os alunos construíram seus brinquedos 

de arte criando e passando personagens para o 

tridimensional. Um dos alunos confeccionou uma 

pomba, que ele já trabalha em desenho. Uma das 

customizações que fez foi pintá-la com a cor preta, 

com o intuito de questionar a simbologia de a paz e 

o positivo serem exclusivamente ligados à cor 

branca.  

De modo mais radical, pretendia customizar 

uma pomba branca com a suástica nazista. Houve 

colocações contrárias a tal idéia, apontando para o 

receio de que o público da Mostra tivesse um 

entendimento equivocado e vissem na obra uma 
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apologia do nazismo ou ainda que fosse atribuído a 

pessoas brancas o significado do nazismo, sem 

reflexão. Uma reação contrária também foi 

explicitada pelo coordenador da oficina. Ainda que 

tenha havido a desistência da idéia por parte do 

aluno, fica evidente que, em face de uma opressão 

tão duradoura - o racismo
7
 - ele, como artista, havia 

imaginado inicialmente a expressão de uma crítica 

bastante imediata
8
. 

O debate em torno da customização derivou 

para uma conversa sobre grupos neonazistas e um 

grupo específico da região do ABCD (pertencente à 

região metropolitana de São Paulo) que prega a 

intolerância sexual. Alguns dos que participavam 

da conversa – alunos e um dirigente do Ponto - se 

mostraram francamente favoráveis a responder a 

esses grupos com violência. Mas a qual violência se 

referiam? 

Marcuse diferenciava a violência exercida pelo 

opressor da contraviolência exercida em resposta ao 

opressor, considerando esta como válida. Adorno 

desconfiava do recurso à violência como sinal de 

regressão calculada
9
.  

Diferente é quando se fala da brutalidade com 

satisfação, ou quando são consideradas inexistentes 

as chances de mudança de uma ideologia de 

intolerância. Também é diferente considerar a 

violência como única ação possível contra a 

intolerância de considerar a contraviolência, como 

reposta legítima a uma agressão sofrida. 

A violência também compõe a cultura 

repressiva como mais um espetáculo para completar 

o vazio e a monotonia atuais. Durante o processo do 

projeto, um confronto entre gangues de Diadema, 

marcado pela internet, foi noticiado. Os 

comentários do aluno mais novo a respeito do fato 

                                                 
7 O racismo foi um tema recorrente em conversas no decorrer 

das oficinas. A denúncia do racismo apareceu tanto em criações 

da arte visual, quanto em um dos textos autobiográficos, mas não 
predominantemente. Os temas na criação de obras surgiram por 

decisão dos alunos. Os coordenadores não direcionaram a 

expressão de histórias de vida para questões sociais e raciais, ou 
quaisquer outras. 
8 Marcuse considerava, desde os escritos dos anos 1930 até sua 

última obra, A Dimensão Estética (1977/1986), que as obras de 

arte não são políticas diretamente, mas apenas pela 

transfiguração do conteúdo político em forma estética. Nessa 

última obra, ele tece críticas ao entendimento da estética 
marxista para o qual apenas as obras que traduzam 

imediatamente os interesses da classe operária são 

revolucionárias. Ocorre que a obra de arte como tradução 
imediata da ordem política perde seu caráter de alienação, no 

sentido de rebaixar sua autonomia em relação à realidade 

existente, seja ela qual for. 
9 Uma troca de cartas entre os autores é significativa para a 

compreensão de semelhanças e diferenças entre eles nesse ponto. 

Ver: Herbert Marcuse/Theodor Adorno: As últimas cartas. In I. 
Loureiro (Org.) (1999), Herbert Marcuse: A grande recusa hoje. 

indicaram o conhecimento da banalização da 

violência, bem como a dúvida sobre o que fazer 

contra isso em um âmbito mais amplo. Com efeito, 

hoje há uma crescente aposta em decisões pessoais, 

uma polarização extrema de enfrentamento de 

questões sociais com base na responsabilização 

individual que precisa ser questionada. 

 

Quem é o Sujeito das Políticas Públicas 

 
No final do segundo mês de trabalho, a partir 

da intervenção do coordenador da oficina de Stencil 

Art, que disponibilizara livros sobre a obra de 

artistas influentes na arte contemporânea, introduzi 

para debate o verbete elitismo cultural, contido no 

Dicionário Crítico de Política Cultural (Coelho, 

1997/2004a, p. 164), em que se esclarece sobre 

posições sectárias em cultura. A análise do verbete 

mostra que o posicionamento de elitismo cultural 

tanto pode se dar na cultura erudita quanto na 

popular, bastando para isso que os grupos que as 

defendem se posicionem como cultura superior à 

outra.  

A discussão do verbete serviu para apontar 

caminhos para que se realize a crítica sobre 

posições inexpugnáveis também da cultura de rua 

ou da cultura de periferia.  

Na sequencia, foi aberta a questão de não 

aceitar simplesmente o que foi colocado apenas 

pelo autor ser uma figura de proa no assunto de 

políticas culturais. Mais que isso, a conversa 

derivou para a questão de quem é o sujeito de 

políticas públicas.  

Conversamos sobre como se podem revelar 

determinadas políticas públicas na leitura de um 

edital, por exemplo, e o quanto podem vir já 

formatadas, cabendo-nos apenas responder 

positivamente a elas, sem que se possa construí-las, 

quando nos posicionamos passivamente
10

. 

Toda essa discussão gerou outros pontos de 

questionamento. Um dos alunos, no intervalo entre 

oficinas, relatou o caso de um proponente que havia 

apresentado um projeto que incluía a ida de alguns 

deles ao exterior e desaparecera, sem explicação. O 

aluno utilizou o significativo termo “cobaias” para 

                                                 
10 Coelho (1997/2004b, p. 32-34) expõe que a ação cultural, 
também chamada de ação sociocultural, “propõe às pessoas, 

considerando seu momento e seu espaço próprios, bem como os 

meios à sua disposição, uma reflexão crítica sobre a obra 
cultural, sobre si mesmas e sobre a sociedade”. Nesse 

entendimento de ação cultural, há um início explícito, mas não 

se determina a princípio nem o processo nem seu final. Cabe às 
pessoas envolvidas decidir o que será feito. Certamente há 

limitações visíveis nas políticas públicas quanto a essa direção 

mais libertária. Basta que se perceba em editais, por exemplo, a 
solicitação aos proponentes da indicação dos produtos finais. 
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se referir ao sentimento que o acontecimento gerara 

nele. 

Semanas mais tarde, conversando sobre 

política, outro aluno declarou que, no seu entender, 

todos são movidos por interesses e que ninguém faz 

nada apenas pelo bem do outro. Na conversa que se 

seguiu, debatemos sobre diferentes tipos de 

interesses que movem as pessoas e sobre certa 

ideologia de que apenas um despojamento total 

poderia ser ético. 

Chegamos ao problema de como nos posicionar 

frente às pressões nos jogos de poder a que estamos 

sujeitos. Sobre esse ponto, foi apontada também a 

necessidade de refletir sobre a exclusiva 

responsabilização do indivíduo em muitas das ações 

que contrariam a ética, como se significasse sempre 

apenas uma escolha pessoal.  

Esse diálogo, cujo teor foi de problematização 

confrontada com opiniões correntes, conectado 

àquele outro sobre o sentimento de ser “cobaia”, 

indicou, a meu ver, um importante questionamento 

subliminar sobre que lugar eles, alunos, teriam 

também no projeto Dialéticas Sensoriais. Os 

diálogos e as ações durante o processo, incluindo 

debates, tomadas de decisões conjuntas, 

explicitação de entraves institucionais que 

encontrávamos para a execução de determinados 

passos, a direção de corresponsabilidade e outros 

elementos puderam indicar a todos uma via 

esclarecedora, tanto com relação às intenções do 

grupo de coordenadores, quanto no tocante à 

compreensão que os alunos podiam ter sobre a 

condução do projeto. 

No contexto de políticas públicas, trabalhamos 

com idéias e práticas complexas, que desembocam 

em vontade de exercer-se como sujeito e que 

encontram entraves institucionais, representações 

sobre “quem decide” e situações em que o poder de 

decisão passa a ser igualitário ou falsamente 

igualitário. 

Quando atendemos às exigências de um edital - 

promoção da visibilidade dos órgãos envolvidos, 

prazos restritos de execução, prévia indicação de 

impacto social dos produtos finais, apenas para 

citar algumas -, a liberdade de ação é limitada. 

Algumas exigências podem também propiciar 

campos interessantes de conscientização, como é o 

caso da disponibilização pública on line de 

relatórios parciais e finais de projetos.  

Configura-se, portanto, um terreno por vezes 

contraditório, o que nem sempre é visível para os 

envolvidos. No momento, assisti-se, no campo das 

políticas culturais, em nosso país, a certa inflação 

de editais como principais instrumentos de 

subsídios às atividades desse campo. Com isso, o 

Estado e determinadas empresas promovem a 

cultura. No caso de empresas, poder-se-ia dizer sem 

tanta dúvida que, além de incentivos tributários, a 

visibilidade de sua marca é o produto visado. Isso 

também ocorre no caso do Estado, porém a situação 

é mais complexa, pois as políticas públicas, muitas 

delas ao menos, provêm de estudos e pesquisas; 

atendem a demandas sociais, discutidas 

anteriormente de maneira sistematizada; respondem 

a movimentos que pressionam pela materialização 

de seus objetivos.  

Tais considerações também compuseram 

diálogos durante a execução do projeto, inclusive 

porque alguns daqueles jovens alunos 

interessavam-se em concorrer futuramente com 

seus próprios projetos artísticos seguindo editais, e 

a prática corrente, como se sabe, é a de que basta se 

acenar com uma verba para que haja interesse - 

quanto mais em uma área ainda negligenciada 

como é a da cultura -, sem que haja clareza quanto 

aos aspectos envolvidos nesse tipo direção. 

É preciso escuta e ação. É preciso que não se 

ocultem interesses, e nisso se coloca a questão de 

expor para debate e decisão. Envolve um exercício 

ético e político de contato com o que impede ou 

impulsiona de fato a ação, no caso, a artística. 

Quanto aos impedimentos, a reflexão exige não 

naturalizá-los conforme a opinião prevalecente de 

que “as coisas sempre foram assim”, obedecendo a 

uma espécie fatal de vitimização cínica, que nos 

autorizaria a agir como manipuladores de situações. 

A reflexão envolve ainda não fugir das 

questões desconfortáveis, de discutir falhas, pois, 

ao contrário do que se promove como conciliação, 

não poder falar sobre o que se percebe ou se sente 

torna o ser humano mais frio, rebaixa seu 

pensamento a relativizações, promove uma 

frouxidão em sua sensibilidade e em sua razão. 

 

Conclusão 

 
A construção de diálogos como proposta de 

abordagem em psicologia social indica a 

configuração hegemônica de uma cultura que 

promove a redução de espaço para reflexão e o 

isolamento dos indivíduos. Neste artigo, foram 

destacados três momentos em que os diálogos 

tomaram forma como experiência entre pessoas 

envolvidas no mesmo projeto. 

De uma aproximação gradual, pela escuta e 

pelo acesso a aportes de conhecimentos para 

encetar debates e compartilhá-los, à explicitação 

sobre o significado da consciência para a direção à 

autonomia dos indivíduos, depreende-se que tudo 
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não se dá em três meses, mas faz diferença que o 

processo seja iniciado com a clareza devida. 

Há que se considerar ainda, à parte motivações 

libertárias em políticas públicas, que elas são 

concebidas e se dão em terrenos complexos, 

respondendo a jogos de força que, com muita 

frequência, reforçam instituições e posicionamentos 

monolíticos de poder que são impermeáveis a 

mudanças.  

O trabalho do pensamento negativo denuncia a 

realidade existente, declarando-a contrária à 

liberdade individual e exige sua existência em outra 

realidade. Para essa concretização, “nenhum 

esforço do pensamento, nenhum modo de pensar 

pode fazer isso, mas o pensamento pode contribuir 

para o desenvolvimento daquela consciência que é 

um pressuposto da libertação” (Marcuse, 

1965/1998, p. 167). 

No contato com o outro e com a realidade, há 

que se abrir o jogo. Segundo a interpretação de 

Olgária Matos (1989/1995, p. 27), para Adorno, 

“pôr as cartas na mesa significa simplesmente parar 

o jogo”. E parar o jogo é um passo na negação da 

opressão existente.  

Durante o processo de execução do projeto, foi 

dito mais de uma vez que a história é construída 

diariamente. Isso porque as pessoas são levadas a 

olhar para a história apenas como passado; como o 

retrospecto de vitórias e derrotas, como em uma 

guerra que se repete. Mas “a história é irrepetível, 

enquanto acontecimento e enquanto experiência” 

(Matos, 1989/1995, p. 117, nota 154). As histórias 

de vida confrontam a hegemonia da história oficial. 

Para os profissionais que atuam em políticas 

públicas, em cultura e em quaisquer outras, 

construir espaço e tempo para diálogos significa 

opor a reflexão aos “fatos da vida”, deslocá-los de 

sua posição petrificada. Esse trabalho deve ser 

prioritário e constante. 
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