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Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e 
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Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar. 
Basta imaginar e ele está partindo, sereno, indo, 
E se a gente quiser ele vai pousar. 
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mundo (que descolorirá). 
 

(Aquarela; Toquinho – Vinicius de Moraes – M. Fabrizio – G. Morra) 



 

 RESUMO 

UM ESTUDO SOCIAL DE IMAGENS 
Significados e pluridiversidade na obra de Mário Vitória 

 
Acredita-se que a leitura da imagem precede a leitura da palavra, e a produção de imagens, o 
acesso, e, sobretudo, a comunicação por meio da linguagem visual cruzam fronteiras sociais, 
culturais e cognitivas. As dinâmicas humanas através da linguagem visual mostram-se mais 
amplas e frequentes quando comparadas a outras linguagens, e a construção de conhecimento 
com imagens – que visibilizem realidades produzidas como não existentes – pode vir a 
colaborar na contextualização das questões sociais, culturais e do âmago humano. Evidenciam-
se as expressões imagéticas do artista plástico lusitano Mário Vitória, circunscritas no ano de 
2006 ao ano de 2017, e observa-se que o Mário Vitória cria cenários com a proposta de diálogos 
entre diversidades; revela nas imagens o caráter insurgente comprometido com a intervenção 
social através de representações visuais do mundo contemporâneo e as criações estabelecem 
densa crítica às práticas hegemônicas pautadas no capitalismo, no colonialismo e no 
patriarcado. Desvelam-se conexões de pensamentos possibilitando um processo de tradução 
(Boaventura S. Santos) – enquanto criação de redes – através do qual se pode conhecer ampla 
gama de significados válidos à construção de práticas e saberes socialmente prudentes. O estudo 
é composto em perspectiva dialógica, sublinhando a pluralidade de saberes característica das 
Epistemologias do Sul (SANTOS, 2010). Indaga-se: como podemos interpretar socialmente as 
imagens? E como compreender as conexões de sentido entre as dinâmicas sociais e o imaginário 
expresso na obra de Mário Vitória? Diante da complexidade das composições imagéticas de 
Mário Vitória, propõe-se um Estudo Social de Imagens que visibilize relações entre 
diversidades de experiências, por vezes desconsideradas pelo paradigma hegemônico. Tem-se 
como objetivo criar um estudo de imagens que demonstre uma rede de significados sociais das 
representações visuais da obra (pinturas e desenhos [2006-2017]), com ênfase em agentes, 
práticas e pensamentos sociais. E como objetivos específicos, pretende-se: a) cartografar a obra 
de Mário Vitória, com um olhar sobre os fenômenos da dominação, emancipação e do diálogo; 
b) demonstrar o processo de produção de sentido social das imagens; c) discutir as imagens 
como expressões problematizadoras das tensões sociais na conjuntura contemporânea. 
Respalda-se teórico-metodologicamente em referenciais das ciências sociais, da teoria da 
imagem, da Cartografia Simbólica (SANTOS) e contribuições do raciocínio triádico semiótico 
de C. Sanders Peirce.  Privilegia-se, durante a análise dos significados percebidos nas imagens, 
a categoria pluridiversidade sociocultural e epistêmica. A discussão é mediada pelo conceito 
de ecologia (SANTOS, 2004), buscando cooperar na construção de um pensamento social 
crítico por meio de imagens, e acredita-se que revelam um processo de justiça social e cognitiva. 
Acredita-se na configuração de uma Cartografia Socioimagética, reveladora de uma trama de 
significados sociais atrelados às imagens e percebe-se que a obra investigada contraria o 
desperdício da experiência, por incluir em suas criações elementos híbridos, heteróclitos e 
intensos. As imagens cruzam fronteiras socioculturais e epistêmicas, pois rompem com a ideia 
de seres homogêneos e a monocultura do pensamento, e com o paradigma dominante que 
determina a uniformidade e padronização das práticas e cognições. Institui-se, ainda, a 
pluridiversidade como o centro vital das relações e construção de saberes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cartografia Socioimagética. Construção de conhecimentos em 
imagens. Imagens-Mário Vitória. Pluridiversidade e significados. Ecologia-Epistemologias do 
Sul. 

 
 



 

ABSTRACT 

A SOCIAL STUDY OF IMAGES 
Meanings and multidiversity in the work of Mário Vitória 

 
It is said that the viewing of the image precedes the reading of the words. The production of 
images, the access to them and, mainly, the visual language communication are borderless when 
it comes to social, cultural and cognitive boundaries. The human dynamics on the visual 
language are broader and more frequent when compared to other languages. The development 
of knowledge with images – which visualises realities produced as non-existent – can 
collaborate in the contextualization of social, cultural and human core issues. It can be identified 
by analysing the expressions of the Lusitanian plastic artist Mário Vitória, delineated from 2006 
to 2017. It is observed that Mário Vitória creates scenarios with the proposal of dialogues 
between diversities, he reveals the insurgent character committed to social intervention in the 
images through visual representations of the contemporary world; the creations establish dense 
criticism of hegemonic practices based on capitalism, colonialism and patriarchy. Connections 
of thoughts are unveiled enabling a process of translation (Boaventura S. Santos) – like creation 
of networks – through which a wide range of valid meanings can be known to the development 
of socially prudent practices and knowledge. The study is composed in a dialogical perspective, 
highlighting the plurality of knowledge which tipically Epistemologies of the South (SANTOS, 
2010). It is inquired: how can we socially interpret images? And how is it possible to understand 
the connections of meaning between the social dynamics and the imaginary expressed in the 
work of Mario Vitória? Before the complexity of Mário Vitória imaging compositions, it is 
proposed a Social Images Study that visualizes relations between diverse experiences, 
sometimes disregarded by the hegemonic paradigm. The objective is to create an image study 
that demonstrates a network of social meanings of the visual representations of the work 
(paintings and drawings [2006-2017]), emphasising the agents, practices and social thoughts. 
As specific objectives it is intended: a) to map the work of Mário Vitória, looking at the 
phenomena of domination, emancipation and dialogue; b) to demonstrate the process of 
production of social sense of the images; c) to discuss the images as expressions of social 
tensions in the contemporary conjuncture. It is supported by references to social sciences, image 
theory, Symbolic Cartography (SANTOS) and contributions of the triadic semiotic reasoning 
of C. Sanders Peirce.  During the analysis of meanings perceived in the images the category 
sociocultural and epistemic pluri-diversity is privileged. The discussion is mediated by the 
concept of ecology (SANTOS, 2004), seeking to cooperate in the construction of a critical 
social thought through images, also it is believed to reveal a process of social and cognitive 
justice. The configuration of a Socio-imaginary Cartography is believed, revealing a web of 
social meanings linked to the images and it is perceived that the work investigated opposes the 
wasting of experience by including in its creations hybrid, heteroclite and intense elements; it 
breaks with the idea of homogeneous beings, and the monoculture of thoughts and it breaks 
with the dominant paradigm that determines the uniformity and standardization of practices and 
cognitions, crossing sociocultural and epistemic boundaries and establishes pluri-diversity as 
the vital centre of relations and construction of knowledge. 

KEY WORDS: Socio-imaginary Cartography. Development of knowledge through. Images-
Mário Vitória. Pluri-diversity and its meanings. Ecology- Epistemologies of the South. 



 

RÉSUMÉ 
 

UNE ETUDE SOCIALE D’IMAGES 
Significations et pluridiversité dans l’oeuvre de Mário Vitória 

 
On croit que la lecture de l’image précède celle du mot. La production d’images, l’accès et 
surtout la communication par le moyen du langage visuel croisent des frontières sociales, 
culturelles et cognitives. Les dynamiques humaines à travers le langage visuel s’avèrent plus 
aggrandies et fréquentes quand elles sont comparées à d’autres langages. La construction de la 
connaissance avec des images – qui visibilisent des réalites produites comme non existentes – 
peut collaborer au cours de la contextualisation des questions sociales, culturelles et du coeur 
humain. On peut percevoir les expressions imagétiques de l’artiste lusitanien Mário Vitória, 
circonscrites dans la période entre 2006 et 2017. On peut observer que Mário Vitória crée des 
scénarios ayant des propositions de dialogues entre diversités, il révèle dans les images le 
caractère insurgent lié à l’intervention sociale à travers les représentations visuelles du monde 
contemporain ; les créations établissent une critique dense aux pratiques hégémoniques basées 
sur le capitalisme, le colonialisme et le patriarcat.  Des conexions de pensées se dévoilent 
permettant un processus de traduction (Boaventura S. Santos) – en tant que créations de réseaux 
-  à travers lequel on peut connaître l’ample vague de significations valides à la construction 
des pratiques et savoirs socialement prudentes. L’étude est composée en perspective dialogique, 
tout en soulignant la pluralité de savoirs caractéristique des Épistémologies du Sud (SANTOS, 
2010). On se demande : comment pouvons-nous interpréter socialement les images ?  Et 
comment comprendre les conexions de sens entre les dynamiques sociales et l’imaginaire 
exprimées dans l’oeuvre de Mário Vitória ? Face à la complexité des compositions imagétiques 
de Mário Vitória, on propose une Étude Sociale d’Images qui visibilise des relations entre 
diversités d’expériences, parfois non considérées par le paradigme hégémonique. On a 
l’objectif de créer une étude d’images qui démontre un réseau de significations sociales des 
représentations visuelles de l’oeuvre (peintures et dessins [2006-2017]), surtout sur les agents, 
pratiques et pensées sociales. Et, en tant qu’objectifs spécifiques, on se propose à : a) 
cartographier l’oeuvre de Mário Vitória, ayant un regard vers les phénomènes de la domination, 
émancipation et du dialogue ; b) démontrer le processus de production de sens social des 
images ; c) discuter les images comme expressions problématisatrices des tensions sociales 
dans la conjoncture contemporaine.  On s’appuie théorique-méthodologiquement sur des 
référenciels des sciences sociales, de la théorie de l’image, de la Cartographie Simbolique 
(SANTOS) et contributions du raisonnement triadique sémiotique de C. Sanders Peirce. On 
privilégie, tout au cours de l’analyse des significations perçus dans les images, la cathégorie 
pluridiversité socioculturelle et épistémique. La discussion est conciliée par le concept 
d’écologie (SANTOS, 2004)  cherchant à coopérer lors de la construction d’une pensée sociale 
critique par le moyen d’images et on croit montrer un processus de justice sociale et cognitive. 
On croit à la configuration d’une Cartographie Socioimagétique, révélatrice d’une trame de 
signications sociales liées aux images et on se rend compte que l’oeuvre étudiée contrarie le 
gaspillage d’expérience, car elle englobe dans ses créations des éléments hybrides, hétéroclytes 
et intenses ; elle se sépare du paradigme dominant qui détermine l’uniformité et standardisation 
des pratiques et cognitions, tout en croisant des frontières socioculturelles et épistémiques et  
envisage la pluridiversité en tant que centre vital des relations et constructions de savoirs. 
 
MOTS-CLÉS : Cartographie Socioimagétique. Construction de connaissances en images. 
Images-Mario Vitória. Pluridiversité et significations. Écologie-Épistémologie du Sud. 
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1 CRIANDO OS CONTORNOS 

Penso que se deve dar uma prioridade às 
imagens que interpelam e questionam.  

(Etienne Samain, 2012). 

 

o oceano imagético no qual estamos inseridos, são urgentes imagens proponentes 

do impossível, que conduzam à reflexão, vindo a contribuir na construção de 

pensamentos sociais críticos, gerando, assim, emancipações. O caráter ubíquo das 

expressões imagéticas nos convence de que a leitura da imagem precede a leitura da palavra. A 

produção de imagens, o acesso e, sobretudo, a comunicação, por meio da linguagem visual, 

cruzam fronteiras sociais, culturais e cognitivas, tornando as dinâmicas humanas, através da 

visualidade, mais amplas e frequentes quando comparadas a outras linguagens. Entendemos, 

nas práticas de saberes construídos com imagens – visibilizadoras de realidades produzidas 

como não existentes –, uma alternativa de ampliação das experiências do presente, e, com isso, 

o reconhecimento e a contextualização de questões sociais, culturais e, igualmente, do âmago 

humano.  

 Segundo Samain (2012)2, “Mais do que ilustrações e documentos, as imagens são 

questões, questionamentos sobre o mundo e nossa história”, estando intimamente arroladas nas 

dinâmicas sociais.  É notório que os signos imagéticos estejam em constante produção e 

evolução, em diferentes formas, intenções e contextos. Convivemos em espaços sociais nos 

quais a multiplicidade e a facilidade das imagens desdobram-se num império de superfícies 

imaginadas (FLUSSER, 2008), às quais são aferidas demasiada importância sociocultural. 

A compreensão a respeito de uma sociedade específica funda-se na assimilação do que 

é produzido pelos atores sociais inseridos neste sistema social específico. Isso significa que as 

imagens podem subsidiar a construção do pensamento social coletivo; por isso, é considerando 

o que uma sociedade produz e reproduz por meio das linguagens que poderemos analisá-la e 

transformá-la de forma crítica. Existem representações visuais destinadas a “cada indivíduo, 

seu grupo social, suas ações e seus pensamentos. Enquanto seres componentes desse cenário, 

visto que somos seres sociais, construímos a história e a cultura, reproduzindo-as quando 

necessitamos nos expressar ou entender algo” (NOBRE; GICO, 2012, p. 112). 

                                                           
2 Afirmação do professor Etienne Samain quando docente do Instituto de Artes (IA) da Unicamp. (Entrevista ao 
Jornal da Unicamp, Campinas, 17 a 31 de dezembro de 2012, nº 12. Entrevistador: Manuel Alves Filho). 
http://www.unicamp.br/unicamp/sites/default/files/jornal/paginas/ju_550_pagina_12_121218_web.pdf 

N 
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 Talvez uma das maiores dificuldades com relação às imagens esteja na esfera da 

interpretação, na capacidade de relacionar o que se vê com o que se vive. Contudo, por outro 

lado, por que seria importante compreender o universo imagético? Essa preocupação teria de 

fato algum impacto social? Podemos assinalar duas investidas na tentativa de satisfazer a essas 

questões: uma delas está contextualizada no processo de produção do conhecimento; a outra, 

no diálogo com a diversidade. 

 O semioticista Floyd Merrell (2008, p. 12) aponta que a ampliação do senso crítico 

acarreta o melhoramento em “nossas formas de conhecimento, e, então, poderemos encarar os 

problemas da vida sem tanto estresse mental ou corporal, uma vez que esse estresse aflige hoje 

uma grande parte da população mundial”. Concordamos, também, que o “conhecimento 

significa o processo pelo qual um sujeito, individual ou coletivo, entra em relação com um 

objeto ou uma informação, visando obter dele um saber novo” (SODRÉ, 2006, p. 30). Tal 

afirmação implica na busca por construir o saber a partir da própria experiência, algo que se 

distingue do simples reconhecimento, por se tratar de um conhecimento ainda não produzido. 

Não estamos discutindo uma mera informação, mas sim a qualificação existencial do 

pensamento frente à realidade.  

Por conseguinte, a nossa perspectiva dialógica funda-se na vasta contribuição 

epistemológica de Boaventura de Sousa Santos, (SANTOS, 1988; 1995; 2003; 2004; 2006; 

2007; 2010a; 2010b; 2012), frisando a necessidade de outros modos de saber como possíveis, 

principalmente conhecimentos de forma capacitante, de modo a oferecer legitimidade e estima 

às práticas de saberes advindas de outros espaços do globo, moldadas “por outras cosmovisões 

por outros universos simbólicos” (SANTOS, 2006, p. 76), por concepções de vida e de natureza. 

O sentido social mais profundo faz-se efetivamente quando o conhecimento é de cidadania, 

misturando e combinando outros saberes influentes na construção das consciências, das práticas 

diárias e dos sentimentos e emoções que constituem as trajetórias individuais e coletivas.  

Há de se considerar, em estudos das ciências sociais, a estima prestada ao código da 

linguagem verbal. Porém, convém destacar que esse campo científico, por vezes, torna-se árido 

devido à ausência de conhecimentos construídos por meio de imagens, da imaginação e da 

criatividade. Construções de saber com a visualidade não são trazidas à tona com a frequência 

e a importância merecidas, permanecendo, muitas vezes, no âmbito da ilustração. Em função 

do pressuposto da variedade de formas para se conhecer e compreender determinadas 

problemáticas sociais, culturais e de relações humanas, acreditamos em outras possibilidades 

de investigações sociais, em que as imagens estão disponíveis.  
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Em certo sentido, esta pesquisa também deságua numa reação ao que intuímos 

como invisibilidade das imagens e da visualidade nas investigações científicas. Com 

esse oximoro, que representa a ainda escassa e meramente ilustrativa função das imagens nos 

estudos da sociologia, manifestamos a ideia de que abraçar as imagens em suas variações e 

interfaces pode nos conduzir a outras formas de conhecer os fenômenos socioculturais.  

Há algum tempo, ingressamos no campo dos estudos com imagens, o primeiro marco 

se concretizou em 2010 com Leitura Crítica de “Imagens do Dia”: temáticas de fotojornalismo 

no portal de notícias G1, quando obtivemos o bacharelado em Jornalismo pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. Em um segundo momento, em janeiro de 2014, e 

com maior aprofundamento teórico, defendemos, no Programa de Pós-graduação em Estudos 

da Mídia (UFRN), a dissertação de mestrado O Brasil n’O Berço da Desigualdade: uma 

abordagem analítica sobre os significados das fotografias de Sebastião Salgado. A imagem 

(em especial a fotografia), a interpretação de significados e as questões sociais predominam em 

nosso percurso. 

Percurso esse iniciado na fotografia, a qual dá espaço, neste trabalho, às suas imagens 

fixas precursoras: o desenho e a pintura. Logo, é aqui, em Um Estudo Social de Imagens: 

significados e pluridiversidade na obra de Mário Vitória, que erguemos um pensamento em 

conjunto com a visualidade, a criatividade e a imaginação crítica social, pretendendo investigar 

uma prática de saber artístico em que há inter-relação, interdependência e interação 

(MERRELL, 2008) de diversidades. 

Pensamos, portanto, que intencionalmente e intuitivamente traçamos um itinerário no 

qual as imagens são vitais à construção de um pensamento flexível, socioimagético, criador 

de alternativas sociais e sociológicas através da imaginação. Entendemos esta pesquisa no papel 

de fagulha duplamente condutora de visibilidade: uma para a trilha da construção do saber 

científico com imagens, a outra para o percurso das imagens como forma de conhecimento da 

diversidade de experiências socioculturais. 

Em decorrência de nossas raízes acadêmicas – somadas a nossas práticas 

socioculturais, além das fronteiras científicas constantemente – fundamentamos nossa práxis 

numa comunicação que transcende a transferência de informações, os dispositivos e o processo 

midiático. Assim, fazemos e refazemo-nos com premissas de vínculos, de aproveitamento da 

multiplicidade social e da compreensão de comunidade. É nesta perspectiva que nos situamos 

para experimentar o mundo como nosso. As imagens, a imaginação e a criatividade são partes 

substanciais desta nossa, por vezes difícil, caminhada do conhecer.  
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Percebemos que as imagens nos impulsionam a desvelar outros mundos possíveis. É 

imaginando que propomos outras construções de mundo. Discutimos a construção de sentido 

imagético com base nas ecologias trabalhadas por Boaventura S. Santos em sua perspectiva do 

paradigma emergente das Epistemologias do Sul, preocupando-nos em relacionar a concepção 

ecológica com as imagens visuais. Em virtude disso, e inspirados no autor, miramos ampliar o 

presente e contrair o futuro ao tornar evidentes imagens da contemporaneidade, discutindo a 

postura hegemônica da ciência e do senso comum, demonstrando concomitantemente com as 

imagens outra proposta de conhecer o mundo, e quiçá de (com)viver neste. 

As Epistemologias do Sul confrontam ecologias e monoculturas. As formas 

monoculturais de saber e de fazer, se assim podemos expressar, são definidas por Santos como 

nocivas às dinâmicas socioculturais, pois, diante da diversidade existente, as lógicas de 

monocultura são categoricamente intransigentes.  A monocultura do saber (e do rigor científico) 

é a primeira lógica hegemônica que opera descredibilizando outros critérios de rigor e de 

saberes, produzindo-os como não existentes. Partindo do princípio de incompletude de todos 

os saberes, viabilizando a possibilidade de diálogo, cada saber pode contribuir com a ciência e 

orientar práticas que superem determinadas ignorâncias. 

O confronto e o diálogo, entre distintos saberes, devem constituir-se em um confronto 

e um diálogo entre diferentes “processos através dos quais práticas diferentemente ignorantes 

se transformam em práticas diferentemente sábias” (SANTOS, 2004, p. 123). Para tal diálogo, 

a Ecologia de Saberes é proposta por Santos. 

A segunda lógica é a monocultura do tempo linear, a qual deve ser confrontada com a 

ecologia das temporalidades. Isso remete a outras formas de temporalidade que transpõem a 

ideia de linha, abrangendo o tempo circular, como também outras concepções que se distinguem 

da imagem de círculo. Ou seja, incluir temporalidades autônomas. A terceira lógica refere-se à 

monocultura da naturalização das diferenças, cuja centralidade de sua manifestação está na 

classificação social e na classificação sexual, definindo-se assim categorias que naturalizam as 

hierarquias. Em contraste a esta lógica, impõe-se a ecologia dos reconhecimentos, que procura 

articulação entre os princípios da igualdade e da diferença, uma ecologia de “reconhecimentos 

recíprocos”, abrindo espaço à “possibilidade de diferenças iguais” (SANTOS, 2003, p. 44). 

Santos (2003) fala-nos que a quarta lógica de monocultura da escala dominante é 

confrontada com a ecologia da “transescala” que se trata da possibilidade de desenvolvimento 

autônomo, através da recuperação do que no local não é efeito da globalização hegemônica, 

trabalhando a possibilidade de uma globalização contra-hegemônica. Em suma, a 

desglobalização do local e a sua eventual reglobalização contra-hegemônica ampliam a 
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diversidade das práticas sociais ao oferecer alternativas ao globalismo localizado. No domínio 

da quinta lógica, está a lógica produtivista, combatida pela ecologia de produtividade. Essa 

ecologia “consiste na recuperação e valorização dos sistemas alternativos de produção” 

(SANTOS, 2003, p. 52), ocultada pela ortodoxia produtivista capitalista. 

Todas as ecologias estão alicerçadas na percepção da multiplicidade das práticas 

sociais, sobretudo na ideia de que a realidade não pode ser reduzida ao que existe. Esse empenho 

se dá com base na imaginação sociológica, que se divide em epistemológica e democrática. 

a imaginação epistemológica permite diversificar os saberes, as perspectivas 
e as escalas de identificação, análise e avaliação das práticas. A imaginação 
democrática permite o reconhecimento de diferentes práticas e actores sociais. 
Tanto a imaginação epistemológica como a imaginação democrática têm uma 
dimensão desconstrutiva e uma dimensão reconstrutiva. A desconstrução 
assume cinco formas, correspondentes à crítica das cinco lógicas da razão 
metonímica, ou seja, despensar, desresidualizar, desracializar, deslocalizar e 
desproduzir. A reconstrução é constituída pelas cinco ecologias acima 
referidas (SANTOS, 2002, p. 253). 

 

Por sua vez, W. Mills (1972) defende que o indivíduo apenas pode compreender sua 

experiência e avaliar seu próprio destino, localizando-se dentro de seu contexto histórico. Para 

Mills, “a imaginação sociológica nos permite compreender a história e a biografia e as relações 

entre ambas, dentro da sociedade”. Além disso, “A imaginação sociológica capacita seu 

possuidor a compreender o cenário histórico mais amplo, em termos de seu significado para a 

vida íntima e para a carreira exterior de numerosos indivíduos” (MILLS, 1972, p. 11). As 

imagens de Mário Vitória são dotadas de características dessa imaginação sociológica por 

demonstrarem preocupação social por meio da imagem, tratando de temas amplos e públicos. 

Com a perspectiva da “imaginação sociológica”, W. Mills assenta a possibilidade de a 

sociologia permitir que o indivíduo relacione sua biografia com a realidade histórico-social, 

admitindo, assim, a conscientização do agente. A imaginação sociológica nos serve para 

imaginar as alternativas que podem fazer a história, estando vinculada à liberdade de se 

construir a própria história e de acreditar em mudanças. Nas imagens de MV, estão evidentes 

os elementos da inquietação e da indiferença contemporâneas. Entendemos que essas criações 

imagéticas tratam de problemáticas que devem ser refutadas como determinações históricas, 

pois é imprescindível contestar a existência de um futuro inevitável, condicionado pelo passado. 

As imagens às quais somos expostos, como também muitas daquelas imaginadas 

(FLUSSER, 1985) por nós, estão impregnadas de significados persistentes geradores da 

sensação de que os problemas sociais além de difíceis são insolúveis. Esse sentimento, por 
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vezes desestimulante, conduz-nos ao conformismo. Muitas imagens, e os textos escritos que as 

acompanham, reforçam a banalização acerca das injustiças sociais e cognitivas, minguando as 

indagações e indignações. Comumente, a não contextualização da realidade, representada 

imageticamente, torna ausente a consciência, presentificando as inversões de valores. Assim, 

“o Homo sapiens convertido midiaticamente em Homer Simpson aplaude” (SANTOS JÚNIOR, 

2016, p. 126) a razão opressora e alienadora. 

Nesse sentido, as imagens interagem constantemente com os indivíduos, efetuando-se 

uma relação comunicativa entre elas e os atores sociais, em que aquelas somente fazem sentido 

por meio de consciências e estes últimos se transformam com os efeitos gerados pelas imagens. 

Na visão de Vilém Flusser (1985, p. 172), a imaginação é a “capacidade para compor e decifrar 

imagens”, enquanto a imagem é “superfície significativa na qual as ideias se inter-relacionam 

magicamente”. Entendemos que a imaginação está como mediadora entre o mundo e essas 

superfícies significativas (mentais ou visuais). 

Diante desse entendimento, trazemos, para o universo particular, o encontro com o 

referencial dessa pesquisa, que se deu em torno de abril e maio de 2014, em Natal/RN, na 

UFRN. Foi no início do doutoramento – durante as reuniões de estudos no Observatório Boa-

Ventura de Estudos Sociais (OBES-UFRN), que conhecemos a primeira imagem de Mário 

Vitória, qual seja, a capa da obra Direitos Humanos, democracia e desenvolvimento, escrita 

pelo autor Boaventura de Sousa Santos e pela professora Marilena Chauí, e que parecia um 

enigma. O que significava aquela figura? Quem seria o criador da Expectativa de Ouro? 

Estava disponibilizada na internet a identidade do autor, que recebia o aval do 

Professor Boaventura Santos, daí porque estava na capa do seu livro, publicado quando recebeu 

o título de professor Honoris Causa da Universidade de Brasília.  Aprofundamos o nosso 

conhecimento em julho do mesmo ano, quando uma porção significativa de membros do 

Observatório submeteu e apresentou trabalhos ao Colóquio Internacional Epistemologias do 

Sul – aprendizagens globais Sul-Sul, Sul-Norte e Norte-Sul, sucedido em Coimbra, Portugal. 

Muitas das imagens que fortaleciam as mensagens do Colóquio nos rememoravam aos traços 

da capa de Direitos Humanos, Democracia e Desenvolvimento. Assim, despretensiosamente, 

ampliamos o nosso conhecimento sobre a obra de Mário Vitória, artista plástico lusitano, na 

ocasião com 31 anos de idade, o responsável por representar em imagens as epistemologias do 

sul.  
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Figura 1: Conversas do mundo. 

  

Fonte: cedida por Mário Vitória. Registro durante o debate com Boaventura de Sousa Santos, Mário 
Vitória, Houria Bouteldja, Nilma Gomes e José Castiano, no Colóquio Internacional Epistemologias do 
Sul, 2014. 

Figura 2: Conversas do mundo 2. 

 

Fonte: cedida por Mário Vitória. Registro durante o debate com Boaventura de Sousa Santos, Mário 
Vitória, Houria Bouteldja, Nilma Gomes e José Castiano, no Colóquio Internacional Epistemologias do 
Sul, 2014. 

 

  O artista conheceu pessoalmente Boaventura na Faculdade de Belas Artes, quando 

ainda era estudante, por intermédio do professor Pedro Góis, que inclusive era investigador no 

CES (Centro de Estudos Sociais em Coimbra). Pedro Góis ensinava sobre sociologia a partir 

de livros de Boaventura. Mesmo, sendo, até aquele momento, um contato superficial com 
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Boaventura, paulatinamente, era dispertado em Mário um interesse sobre a questão da 

intervenção e o olhar atento às sociedades. A parceria entre Vitória e Santos se deu somente em 

2012, após as formações acadêmicas do artista.  

Perguntamos à Mário3 como ele havia conhecido Boaventura, segue a resposta: 

MV – Mais tarde, depois da faculdade e dos estudos estou a preparar uma 
exposição muito forte para abrir aqui no Porto que se chamava “Lavando o 
Açúcar na Fonte Acreditando Noutros Gerúndios”4. Portugal estava a viver 
uma situação bem mais amarga do que esta. A exposição representava o que 
era a crise, uma situação de 2012. Eu queria mesmo era fazer um choque com 
aquelas peças. Curiosamente, a peça da capa se chama “Amordaçando a 
própria pátria” e foi selecionada agora para uma exposição em Paris, de jovens 
criadores. E eu fiquei muito feliz, não tanto em si pela seleção, mas por que a 
obra em si é muito corrosiva.  
Mas, eu falo, muito nisso, na queda desse norte global. 
Esse catálogo [Lavando o açúcar na fonte....] tinha que ter alguém com muita 
força, alguém com muita coragem e eu deixando assim por parte, as vergonhas 
e os receios, contactei o Boaventura, que não me conhecia. Ele ficou 
fascinado, o que muito me alegrou. Encontramo-nos no meu Ateliê, ficamos 
a nos ver por algum tempo. O Boaventura costuma dizer que minhas imagens 
são reflexo da teoria dele, que é mesmo assim uma misturada total, e tem muita 
poesia dentro, que é o que eu mais gosto de vivenciar em Boaventura. Muitas 
vezes esquecemos da parte até da poesia que é muito muito forte em mim, 
muito densa, muito bonita... 
E desde então, depois que aconteceu o  Alice... Boaventura está 
constantemente a colocar imagens da minha obra e nos livros. 

 

Em 2015, o Observatório passou a estabelecer contato com o artista, que gentilmente 

cedeu imagens de suas criações, no intuito de compor o imaginário do Colóquio Sociedade, 

Direitos e Justiça Cognitiva5, que ocorreria em Natal – um evento realizado pela UFRN em 

parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES-Coimbra) e com outras instituições de ensino 

do Estado do Rio Grande do Norte. As pinturas de Mário Vitória estiveram estampadas em 

camisas, cartazes e material informativo do evento.  

                                                           
3 Resposta de Mário Vitória via conversa por Skype em 25 de agosto de 2017. 
4 Lavando o açúcar na fonte acreditando noutros gerúndios, Ap’arte Galeria de Arte Contemporânea, Porto. (cat.), 
2013.  
5 Os trabalhos selecionados deste colóquio foram distribuídos em dois volumes da revista Cronos do Programa de 
Pós-graduação de Ciências Sociais da UFRN (2015), nos quais as capas são imagens, de autoria de Mário Vitória, 
que também complementam os textos no interior de ambos os volumes. 
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Figura 3: Cartaz de divulgação do II Colóquio Internacional Sociedade, Direitos e Justiça Cognitiva 
(2015), inspirado em imagem de MV. 

 
Fonte: Criação de Luciano Lima em parceria com a organização do Colóquio, a imagem do cartaz 
encontra-se nos arquivos do Observatório Boa-Ventura de Estudos Sociais.  

Diante de nossa formação basilar na comunicação, mas ainda com um longo trajeto 

teórico a ser percorrido nas ciências sociais, transcorremos um processo de maturação, para 

conseguirmos religar o nosso repositório cognitivo e científico ao campo sociológico. 

Preocupávamo-nos em conectar nossas afinidades com o novo campo epistemológico com o 

qual nos envolvíamos nas buscas e no percurso da familiarização. Caminhamos, ainda, por 

outras paragens temáticas como propostas para a tese, mas sempre estabelecendo o pilar da 

imagem e da sua produção de sentido. Em virtude disso, foi apenas em meados do doutoramento 

que abraçamos definitivamente a responsabilidade de compreender as “conexões ocultas”, 

como diria Capra (2002), das imagens de Mário Vitória. 

Paulatinamente, fomos apreciando o trabalho do artista, visualizando o Sul 

epistemológico e a possibilidade de cruzarmos fronteiras por meio das imagens, pois 

começávamos a vislumbrar um estudo que discutisse a relação estreita entre a obra de Vitória 

e a obra do professor Boaventura S. Santos. Notamos nas criações imagéticas a possibilidade 

de a teoria e os conceitos tornarem-se inteligíveis sem perder a devida complexidade. A utopia, 
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em certa medida, começava a ser concretizada, pois os elementos estavam dispostos e 

relacionados como uma bricolagem fascinante nas narrativas visuais. Entendemos que além de 

transporem os empecilhos dos idiomas, as imagens traduziam-se na razão cosmopolita 

(SANTOS, 2004) – fundada no paradigma de conhecimento prudente para uma vida decente – 

pondo em discussão conflitos socioculturais. Tal fato se conformou aos nossos interesses de 

estudo: imagens, sociedade e produção de sentido, os quais se afinavam com a linha de pesquisa 

Complexidade, Cultura e Pensamento Social. 

Ao iniciar a pesquisa e o estado de arte do material empírico, conhecemos outras 

criações de Mário Vitória presentes nas capas das obras de Boaventura. Esse fato animador 

reforçou nossa preferência pelo referencial investigativo. A seguir, dispomos reproduções das 

capas de livros de autoria de Santos, ilustrados com imagens das obras do artista plástico 

lusitano: 

           
Figura 4: Obras de MV, ilustrando capas de livros de Boaventura de Sousa Santos. 
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Fonte: as imagens das capas foram capturadas das páginas eletrônicas de suas respectivas editoras. 

Realizando uma leitura da esquerda para a direita, identificam-se: 

• Criação de capa para o livro “Direitos Humanos, democracia e desenvolvimento”. Boaventura 
de Sousa Santos e Marilena Chauí. São Paulo: Cortez, 2013. Imagem de MV: “Expectativa de 
ouro”, 2013, acrílico sobre tela, 70 x 70cm, Coleção Privada. 

• Criação de capa para o livro “O Direito dos Oprimidos”. Boaventura de Sousa Santos. São 
Paulo: Cortez, 2014. Imagem de MV: “Povos que tendem à jangada da medusa”, 2013, acrílico 
sobre tela, 57,5 x 46cm. 

• Criação de capa para o livro “A Justiça Popular em Cabo Verde”. Boaventura de Sousa Santos. 
São Paulo: Cortez, 2015. Imagem de MV: “Amanhecer-lhes a felicidade”, 2013, acrílico sobre 
tela, 120 x 180cm. 

• Criação de capa para o livro “A difícil democracia: reinventar as esquerdas”. Boaventura de 
Sousa Santos. São Paulo: Boitempo, 2016. Imagem de MV: “Apontamento de ave rara 
esquecendo ponto de fuga”, 2012, acrílico sobre madeira, 139,5 x 1,24cm. 

• Criação de capa para o livro “As Bifurcações da Ordem: Revolução, cidade, campo e 
indignação”. Boaventura de Sousa Santos. São Paulo: Cortez, 2016. Imagem de MV: “Aquele 
que se lança ao movimento”, 2013, acrílico sobre tela, 57,5 x 46cm. 

• Criação de capa para o livro “Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide”. 
Boaventura de Sousa Santos. New York, USA: Paradigm Publishers, 2016. Imagem de MV: 
“Iluminando”, 2012, técnica mista sobre papel, 52,5 x 52,5cm. 

• Criação da capa para o livro “Demodiversidad: imaginar nuevas possibilidades democráticas” 
Boaventura de Sousa Santos e José Manuel Mendes. Mexico, Ediciones Akal México S.A. de 
C.V., 2017. Imagem de MV: “Pretérito Perfeito”, 2017, acrílico sobre tela, 141 x 204cm. 

• Criação da capa para o livro “Justicia entre Saberes: Epistemologías del Sur contra el 
epistemicidio”. Boaventura de Sousa Santos. Espanha, Ediciones Morata, S.L, 2017. Imagem 
de MV “Terra e ar para a gente do mar”, 2014, acrílico sobre tela, 80 x 120cm. 
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As criações de Mário Vitória adquirem vida própria com apoio da World Wide Web. 

Antes mesmo de nossa primeira comunicação com o artista, envolvemo-nos com seus trabalhos 

principalmente através da sua página eletrônica, lendo e assistindo a vídeos de entrevistas e de 

suas preleções durante exposições, disponíveis na internet.  Virtualmente, conhecemos grande 

parte da vida do autor e da sua obra. Neste universo WWW, as obras tornam-se filhos adultos 

que saem de casa, tomam as rédeas da própria vida, mandando notícias ou fazendo visitas, 

apenas vez ou outra. A partir do instante em que nossas ideias tomaram corpo, sentimos a 

necessidade de contatar o artista. Mário recebeu com entusiasmo nossa ideia de fazermos 

ciência com suas criações, seria mais um “balão de oxigênio” – termo comumente mencionado 

por ele quando se trata de evadir-se dos campos de concentração das dominações. 

Com a arte conseguimos imaginar a teoria e relacioná-la à realidade sociocultural. 

Entretanto, deparamo-nos com duas circunstâncias que demandariam tempo e imaginação 

sociológica. A primeira estava na amplitude e profundidade da teoria apresentada por 

Boaventura. A segunda referia-se à intensidade, à diversidade e à quantidade das obras, pois 

em meio a esse mar de alternativas imagéticas e conceituais, o contexto acadêmico exigiu-nos 

que optássemos por apenas uma embarcação com um rumo específico, decisão um tanto quanto 

penosa, porém necessária. Pensamos, inicialmente, em focar na intervenção artística promovida 

em 2014, para o colóquio em Coimbra, denominada Semeando espelhos no escuro da 

perspectiva – Alice na Cidade, considerando o alcance das obras dessa intervenção tanto no 

que diz respeito aos vários espaços onde estiveram acessíveis ao público em Coimbra, quanto 

ao fato das imagens desta intervenção terem sido a primeira centelha a iluminar nossas 

reflexões, demonstrando com ímpeto a urgência em romper com algumas amarras da razão 

indolente, cruzando fronteiras entre o real, o imaginário, a teoria e o cotidiano, as experiências 

concretas e o onírico, o determinismo e as utopias, a natureza e a cultura.  

Quando indagamos à Mário Vitória (2017) como havia surgido a ideia desta 

intervenção artística (Semeando espelhos no escuro da perspectiva – Alice na Cidade), o autor 

nos revelou por escrito, em agosto de 2017, que: 

 

MV – Olho para a minha prática artística e... na maioria das vezes, assumo 
que se trata de um discurso de confronto e crítica, de mão dada com o lado 
mais imprevisível do âmago humano, aquele a que damos o nome de sonho, 
devaneio, utopia ou mesmo poesia. Quando o Boaventura e sua equipa 
convocaram para Coimbra investigadores do mundo inteiro para a 
apresentação de novos paradigmas para uma transformação social, 
descobriram nesta “confusa” descrição do meu trabalho os ingredientes 
urgentes para uma participação em grande escala.  
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Era urgente traduzir em imagens os conteúdos do colóquio. Existia a urgência 
de celebrar a dignidade humana por toda a cidade, um género de farol 
portanto, uma utopia possível... a celebração da diversidade a partir de 
Coimbra. 

A minha obra é essa celebração do equivoco do humano em pleno 
desassossego: a tragédia e a alegria. A superação dos paradigmas através do 
simples, de uma ecologia que previne e protege... afirma de um modo 
romântico que a superação da opressão acontece no Amor. O Amor é a maior 
arma contra o “Medo”. A palavra ecologia  de futuro não se traduz para Amor 
por preconceito e porque o Medo opressor que molda as nossas sociedades 
não o permite, constrói sucessivamente formas de segregação e separação para 
que a união pela diversidade não se concretize. Digo isto para explicar um 
pouco o titulo da exposição: 

O espelho é um conceito amplamente explorado em diversas áreas, com 
frequência  sublinha-se a ideia de reflexo por via do mito de narciso, ou na 
forma contemporânea da “selfie” do egoísmo... o reflexo auto-idolatrado. Mas 
se eu multiplicasse a palavra para o plural “espelhos”, o efeito seria diferente. 
Os múltiplos reflexos criam espaços e de uma multiplicação de reflexos extrai-
se a experiência de múltiplas visões. Por outro lado, a ideia de perspectiva 
pode-se traduzir por, e é culturalmente aceite como, “paradigma”. Aliás, desde 
o renascimento é a ferramenta deixada aí pelos deuses para dela nos servirmos 
com rigor... esta é a violência da hegemonia. Agora imagine se colocarmos 
um pouco de luz nessa ideia escura de perspectiva e colocarmos no seu 
caminho imensos espelhos a convergirem apenas para a dispersão acabando 
com a opressão hegemônica. 

“A Alice na cidade” é o desenrolar desta acção, convocando todos os 
ingredientes do projecto Alice e dos loucos símbolos apresentados por Lewis 
Carroll. A beleza da identidade como ela é, feita de várias escalas e de mundos 
possíveis, uma vez mais, a celebração da diversidade... 

 

Entretanto, após demasiada insistência em uma única intervenção (Semeando espelhos 

no escuro da perspectiva – Alice na Cidade), explodimos em rebeldia, ampliamos o olhar 

independente de exposição e do seu ano, visto que Mário Vitória criava novas obras e as inclua 

nas exposições seguintes. Dessa forma, as imagens novas passavam a conviver com as 

anteriores, e, recursivamente, a produção de sentido das narrativas visuais contundentes 

mostram-se numa progressiva transformação, tendo sempre em vista o social, o humano e a 

natureza. Somou-se a isso a nossa apreciação pela insurgência de muitas imagens anteriores a 

2014, como também pelas imagens que o artista inaugurava. Após intensas reflexões, decidimos 

incluir na pesquisa todas as obras disponíveis publicamente, datadas dos anos 2006 a 2017. 

A complexidade das composições imagéticas de Mário provocou-nos a pensar sobre 

todos os significados compreendidos e os ocultos (a nosso ver), com os quais seriam 

visibilizadas relações possíveis entre as imagens e o contexto sociocultural no qual vivemos, 

seus pontos de diálogos e de tensões. Conjecturamos, ao primeiro olhar, a existência de um 
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caráter social plural e diverso nas representações visuais. Supomos, então, que seria necessário 

um procedimento interpretativo de imagens preocupado com a construção de um pensamento 

crítico social. 

 Indagamo-nos: como podemos interpretar socialmente as imagens? E como 

compreender as conexões de sentido entre as dinâmicas sociais e o imaginário expressado na 

obra de Mário Vitória? Para isso, elaboramos como objetivo geral: criar um estudo de imagens 

que demonstre uma rede de significados sociais das representações visuais da obra (pinturas e 

desenhos [2006-2017]), com ênfase em agentes, práticas e pensamentos sociais. E como 

objetivos específicos, pretendemos: a) cartografar a obra de Mário Vitória, com um olhar sobre 

os fenômenos da dominação, emancipação e do diálogo; b) demonstrar o processo de produção 

de sentido social das imagens; c) discutir as imagens como expressões problematizadoras das 

tensões sociais na conjuntura contemporânea. 

 Respaldamo-nos, teórico-metodologicamente, em referenciais das ciências sociais, da 

teoria da imagem, da Cartografia Simbólica (SANTOS, 1988) e de contribuições do raciocínio 

semiótico (PEIRCE, 2010; 1931-1958) (SANTAELLA, 1983; 2001; 2004; 2005; 2012a, 

2012b). Soma-se à isto que no decorrer desta pesquisa o artista Mário Vitória sempre se mostrou 

disposto a nos auxiliar com relação a detalhes de seu processo criativo. Nossos diálogos foram 

estabelecidos com tranquilidade e eficiência por e-mails6, Whatsapp e Skype. Estes recursos7 e 

a parceria amigável nos possibilitaram compreender e desenvolver um pensamento social, 

analítico e teórico acerca da expressão imagética do artista. Logo, esta tese foi possível devido, 

especialmente, essa aproximação pela via da tecnologia. 

 Construímos um panorama quantitativo, da obra de Mário Vitória – especificamente 

das narrativas de Circo Humano; Naturezas Assassinas e Desenhos Intencionais de 2006 a 2017 

–, que evolui qualitativamente por meio de uma leitura da imagem alicerçada nas 

Epistemologias do Sul. Privilegiamos, durante a análise dos significados percebidos nas 

imagens, a categoria definimos como pluridiversidade sociocultural e epistêmica, no intuito de 

visibiliza as variedades de agentes, práticas e conhecimentos expressados pela arte pictórica. 

Neste âmbito pluridiverso se dão os fenômenos de dominação, emancipação e diálogo. 

                                                           
6 Enfatizamos a importância de consulta do Anexo “D”, no qual disponibilizamos, na íntegra, o e-mail “Amigos 
num género de sumário artístico”, no qual o autor faz uma nota de agradecimento à todos que de algum modo 
contribuíram ao seu trabalho no ano de 2017.  
7 Alguns dias após a defesa desta tese de doutorado (ocorrida em 19 de dezembro de 2017) entramos em contato 
com Mário Vitória por meio de e-mails e Skype no intuito de agradecer ao artista, bem como aperfeiçoar possíveis 
detalhes. Então, com vistas a excelência na qualidade da versão final da tese (depositada no repositório virtual de 
trabalhos acadêmicos da UFRN), foram acrescentadas - nos dois primeiros meses de 2018 - algumas valiosas 
declarações do artista: ao corpo, aos anexos e apêndices do trabalho. 
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Buscaremos nesta interação epistêmica entre a cartografia e a semiótica, demonstrar as 

possibilidades interpretativas pluridiversas e de atribuição de sentido, expondo que a existência 

de desdobramentos lógicos (e não-lineares) numa produção de sentido, independentemente 

desta se encontrar em um plano superficial ou mais aprofundado.  

 O trabalho é permeado pelo conceito de ecologia (SANTOS, 2004), buscando cooperar 

na construção de um pensamento social crítico, por meio de imagens, acreditando nestas 

enquanto elementos em um processo de justiça social e cognitiva. Boaventura S. Santos defende 

que devemos criar outras formas de pensar, ter criatividade metodológica. Devemos tentar 

semear outros caminhos, desenvolver outras possibilidades, praticar outras ecologias e adequar 

a Cartografia Simbólica a outros campos de pesquisa e a outros temas, a outros referenciais. 

 Observamos que o artista cria cenários com a proposta de diálogos entre diversidades. 

Destacamos em suas imagens o caráter insurgente comprometido com a intervenção social por 

meio de representações visuais do mundo contemporâneo. As criações estabelecem densa 

crítica às práticas hegemônicas pautadas no capitalismo, no colonialismo e no patriarcado. As 

obras de Mário Vitória estão impregnadas de críticas, de denúncias e de possibilidades, além 

de proporem uma perspectiva ecológica de conceber o mundo. As imagens representam a 

diversidade que muitas vezes é invisibilizada pelas formas de dominação do capitalismo e do 

patriarcado. São repletas do heterogêneo e do heteróclito e demonstram ruptura com a 

monocultura do pensamento; há, portanto, uma desconstrução do paradigma dominante que 

determina a uniformidade, padronizando práticas e cognições. 

 O trabalho artístico faz-se como intervenção social através de representações visuais 

do mundo contemporâneo. Com as imagens, desvelam-se conexões de pensamentos, 

possibilitando um processo de tradução – enquanto criação de redes – através do qual se pode 

conhecer uma ampla gama de significados válidos à construção de práticas e saberes 

socialmente prudentes. 

A partir das telas de Mário Vitória, podemos estudar aspectos socioculturais, tentando 

demonstrar que é possível denunciar e criticar, além de propor alternativas com as imagens 

enquanto justiça social e cognitiva. Além de pintar formas de personagens antagônicos em uma 

mesma composição, o artista une seres vivos distintos em uma mesma personagem, 

ressignificando o ser humano, a natureza e o inanimado; ou seja, apresenta personagens híbridos 

e impossíveis como existentes. Com isso, cruzam-se fronteiras, tanto epistemológicas quanto 

socioculturais.  

Acreditamos que “o artista tem, ao mesmo tempo, algo do cientista e do bricoleur: 

com meios artesanais, elabora um objeto material que é, ao mesmo tempo, um objeto de 
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conhecimento” (LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 39). Isso nos faz supor que ao artista está atribuída 

a tarefa de suplantar a fronteira do concreto, abrindo-se acesso para o novo. Isto é, o artista 

consegue elaborar questões cujas respostas ainda estão por vir. Nesse sentido, ele pode ser um 

artista que elabora algo que é material e, concomitantemente, também conhecimento. 

A diferenciação entre o bricoleur e o homem de ciência é, com base nas funções – 

segundo podemos afirmar, que o segundo cria fatos, modificando o ambiente em que vive por 

meio de estruturas, enquanto o primeiro cunha estruturas por meio de acontecimentos. Dessa 

maneira, podemos correlacionar pensamento mítico (mágico) e conhecimento científico. A 

oportunidade do artista está em sua condição de pensamento selvagem, estando a ele disponível 

a alternativa de ir além das convenções. Esse tipo de pensamento “não é, para nós, o pensamento 

dos selvagens nem o de uma humanidade primitiva, ou arcaica, mas o pensamento no estado 

selvagem, diferente do pensamento cultivado ou domesticado a fim de obter um rendimento” 

(LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 257). 

Paulo Freire (2014a) percebia como inadmissível a simples adaptação do ser humano 

ao mundo, seria algo a impedir os caminhos à transformação. Mesmo não sendo possível a 

mudança, era imprescindível para ele que existisse certo sonho ou projeto de mundo. Neste 

contexto, enxergamos que as imagens de Mário Vitória podem ser entendidas como 

possibilidade de não apenas falar de utopia, mas também de demonstrar o inconformismo com 

os constantes jogos de poder. As imagens são denúncia e anúncio, construídas criticamente pelo 

artista após um processo de leitura do mundo. As expressões visuais parecem sonhos (ou 

pesadelos), mas se garantem como simbolização da realidade, quando conseguimos interpretá-

las. Para Freire (2014a) o “processo da análise crítica da realidade que denunciamos está para 

a prática transformadora da sociedade como o desenho da peça que o operário vai produzir e 

que tem em sua cabeça antes de fazê-la está para a produção da peça” (FREIRE, 2014a, p. 47).  

Na sociedade contemporânea, há muito material produzido como expressão cultural 

para ser visto, em que tudo se mostra ao olhar e em que a tudo se coloca, necessariamente, 

compreensão dos significados socioculturais das imagens como um problema. “Vivemos no 

universo da sobreexposição e da obscenidade, saturado de clichês, onde a banalização e a 

descartabilidade das coisas e imagens foi levada ao extremo” (PEIXOTO, 1988, p. 361). 

Entretanto, Peixoto (1988, p. 362) tece uma avaliação perspicaz sobre a proliferação 

das imagens; para tal pesquisador e filósofo “nossa identidade e lugar são constituídos a partir 

de um imaginário e uma iconografia criados pela indústria cultural”, mas podemos superar essa 

determinação com a utopia, diríamos nós. Mesmo porque esse mesmo autor surpreende-nos 

com a afirmação de que “não se pode mais trabalhar com o conceito tradicional de 



34 
 

representação”. Pois na própria noção de realidade está contida, internamente, a sua 

representação. Sendo assim, segundo Peixoto (1988, p. 362) “o real não tem mais origem nem 

realidade” Trata-se de uma crítica ao cenário pós-moderno instituído no pensamento ocidental 

de representação, que sobressai quando o autor faz a seguinte argumentação: “as imagens [...] 

serviam para representar algo que lhes era exterior. Com a generalização da imagem, porém, o 

próprio princípio de representação deixa de funcionar. As imagens passaram a constituir elas 

próprias a realidade” (PEIXOTO, 1988, p. 363). Parece-nos que subjacente a esse discurso 

filosófico destaca-se a alienação e a crença nas aparências. “Daí a sensação corrente de que 

estas fachadas ocultem um mundo verdadeiro que estaria por trás. Mas não há nada lá. Tudo só 

existe na superfície sem fundo da imagem” (PEIXOTO, 1988, p. 363). 

Para Flusser (1985, p. 5-6), imagem é “superfície significativa na qual as ideias se 

inter-relacionam magicamente”; Imaginação é “capacidade para compor e decifrar imagens”; e 

traduzir significa “mudar de um código para outro, portanto, saltar de um universo a outro”. 

Universo é entendido como “conjunto das combinações de um código, ou dos significados de 

um código”; significado, como “meta do signo” e signo, como “fenômeno cuja meta é outro 

fenômeno”.  

Esse autor lança a seguinte pergunta: “Qual a diferença entre ler linhas escritas e ler 

uma pintura?” (FLUSSER, 2007, p. 105). Enquanto Manguel (2001, p. 36) confessa não saber 

se “é possível algo como um sistema coerente para ler as imagens, similar àquele que criamos 

para ler a escrita (um sistema implícito no próprio código que estamos decifrando)”. Flusser 

(2007) destaca ainda que o ponto decisivo está na linearidade do texto em relação à imagem, 

pois a apreensão do cerne da mensagem, por meio da visualidade, é imediata; enquanto, pela 

via da leitura das linhas, a apreensão é derradeira. Soma-se a isso o aspecto bidimensional do 

texto visual e o aspecto unidimensional do texto escrito, “uma almeja chegar a algum lugar e a 

outra já está lá, mas pode mostrar como lá chegou. A diferença é de tempo, e envolve o presente, 

o passado e o futuro” (FLUSSER, 2007, p. 110). As representações do mundo por meio de 

imagens estáticas implicam numa maneira a-histórica de estar-no-mundo para os que produzem 

e os que leem essas superfícies. Já a representação do mundo por meio de imagens em 

movimento estabelece um estar-no-mundo pós-histórico. Essa discussão versa sobre estar além 

ou aquém, espaço-temporalmente, frente a uma representação visual seja ela estática ou em 

fluxo contínuo. 

“A nossa situação frente às imagens é esta: as imagens projetam sentidos sobre nós 

porque elas são modelos para o nosso comportamento” (FLUSSER, 2008, p. 83). Se assim o 

são, podemos dizer também que o comportamento sociocultural está representado em imagens. 
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A nosso ver, às representações da obra em estudo convém dizer que: “independentes da vontade 

e da consciência e voluntariosamente enigmáticas e cifradas, tais imagens sempre motivaram 

tentativas de sistemas interpretativos que buscam correspondências exteriores” (CONTRERA; 

BAITELLO JUNIOR, 2006, p. 120). Esses autores defendem, ainda, que imagem lança a 

importante função “vinculadora”, porém é apenas portando sentido que esta se faz. Quando 

ocorre o fenômeno de imagens devorando outras imagens, estas se apropriando das precedentes, 

configura-se o conceito de iconofagia. Perdem-se então o sentido e os vínculos, instaurando o 

“desespero humano das sociedades modernas superpopulosas e isolacionistas pela criação de 

vínculos” (CONTRERA; BAITELLO JUNIOR, 2006, p. 122).  

Assim, assimilamos que as noções de mundo, as práticas, as crenças, as ideias, os 

conceitos, enfim, as representações coletivas atuam no campo do imaginário, do simbólico e do 

concreto, como pensam Nobre e Gico (2011). Além do mais, as construções mentais 

exteriorizam-se ao pensamento humano, produzindo assim determinada ação; e ao indivíduo, 

não raro, foge-lhe a noção de que ele próprio produz consciência. Do mesmo modo, as suas 

criações internas são impregnadas de marcas que provém do mundo externo, de sua visão de 

mundo, da sua cultura. 

Por sua vez, Gico (1998, p. 11) afirma que “o estudo de autores é desafiador pelo fato 

de que tais estudos, longe da significação fechada da narrativa, representam a socialização de 

uma época e de uma cultura inteira”. Com efeito, podemos compreender com as obras de Mário 

Vitória aspectos históricos e culturais do processo social contemporâneo, havendo nas 

narrativas do artista “diferentes posturas, diversos debates e possibilidades de análises que vão 

construindo perfis e temas de pesquisa”, afirma Gico (1998, p. 11). 

Em seu processo criativo, Mário Vitória percorre uma estrutura de pensamento8 capaz 

de várias interpretações e infinitas possibilidades de leitura, sendo esta uma das características 

da relação da imagem com seu intérprete. O significado da imagem, prossegue, “pode ser 

ampliado pelas capacidades e desejos do leitor e pelas reconstruções cognitivas deles advindas” 

(GICO, 1998, p. 11); embora haja,  certamente, diferentes abordagens, “diversos debates e 

possibilidades de análises que vão construindo perfis e temas de pesquisa” (GICO, 1998, p. 11), 

que podem realçar elementos do imaginário e da afetividade, por possibilitarem o acesso a “um 

pensamento mítico-simbólico/lógico-racional, construtor de um pensamento complexo” 

(GICO, 1998, p. 15). 

                                                           
8 Segundo Morin (apud GICO, 1998), a estrutura de pensamento pode ser assim demonstrada: computo + cogito 
= computar: tratar informações, formas, signos, efetuar operações que separam/associam, incluem/excluem, 
cogitar: pensar, refletir. 
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Por sua vez, o “imaginário possui instâncias na produção e reprodução social. Mesmo 

em sua abrangência individual, contém repercussões coletivas, adquirindo formas e contextos 

sociais no meio em que foi originados” (NOBRE; GICO, 2011, p. 113). Podemos assim dizer 

que as imagens relacionam-se diretamente com o contexto no qual o artista se insere. Portanto, 

suas obras se constituem na conjunção do real-imaginário, na concretização visual do 

pensamento simbólico acerca da realidade. 

Cremos que as práticas geradas na criatividade e na imaginação pertençam à origem e 

ao âmago do humano. A construção da cultura e suas propriedades narrativas, poéticas, irônicas, 

e até mesmo excêntricas, foram definitivas na sobrevivência psicológica e física dos seres 

humanos. A necessidade de distanciamento daquilo que se compreendia como realidade em 

determinado período histórico possibilitou as invenções como alternativas para uma segunda 

realidade. Tal processo se constitui numa abstração, em que a reflexão deságua em forma de 

tradução e compreensão da dinâmica na qual se vive. 

Segundo Bystrina (1990, p. 5), a segunda realidade “existe no cérebro e é realizada no 

mundo circundante, coexistindo à primeira realidade. Ela se constrói a partir daquele material 

da primeira realidade que sofre reestruturações modificadoras”. Em nossa perspectiva, são 

nessas idas e vindas entre a primeira e a segunda realidade que a criação do artista se faz. Chauí 

(1988) complementa esse entendimento, falando a respeito do olhar e da relação do humano 

com a arte e a natureza: 

a reflexão do olhar é o espelho; a da alma, a Natureza; e a da Natureza, as 
artes. Essas reflexões são possíveis porque mundo, homem e arte são feitos do 
mesmo estofo, dos quatro elementos (terra, água, ar e fogo e suas qualidades, 
seco, úmido, frio e quente) e dos quatro humores (sangue, fleugma, bílis 
amarela e bílis negra) (CHAUÍ, 1988, p. 51). 

Esta é designada como uma relação de reflexão e vínculo, já que, na perspectiva de 

Chauí “tudo participa em tudo e tudo se relaciona com tudo, segundo as leis necessárias da 

simpatia e da antipatia” (CHAUÍ, 1988, p. 51). Não há rupturas, “pois vincular é o ato 

primordial de cada ser, e cada ação, a magia, as artes, a memória e a ciência não são senão o 

poder para fazer vínculos” (p. 51). 

Por conseguinte, Capra (2002, p. 79), enfocando a natureza humana, explica que 

existem apenas graus diferentes entre vida cognitiva e emocional dos seres humanos e dos 

animais, “[...] a razão não é uma essência que nos separa dos outros animais, antes, coloca-nos 

no mesmo nível deles”. 

Assim sendo, as ideias centrais de Maturana (1998) desenvolvem-se sob dois domínios 

operacionais distintos que se entrelaçam ao nosso viver: o domínio fisiológico do organismo, 
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em sua dinâmica estrutural interna, de que faz parte o sistema nervoso, como um sistema 

fechado, em que acontece a autopoiese; e o outro domínio, o do nosso viver na dinâmica 

relacional. 

Quando nos declaramos racionais, estamos na verdade procurando desvalorizar as 

emoções, e “não vemos o entrelaçamento entre razão e emoção, que constitui nosso viver 

humano, e não nos damos conta de que todo sistema racional tem um fundamento emocional” 

(MATURANA, 1998, p. 15). Por isso, Maturana afirma que “não há ação humana sem uma 

emoção que a estabeleça como tal e a torna possível como um ato”, e que “todo sistema racional 

se constitui no operar com premissas previamente aceitas, a partir de uma certa emoção” 

(MATURANA, 1998, p. 16). Pensamos, assim, que a criação de um artista também está 

ponderada em aspectos igualmente emocionais e racionais. 

Já para Merrell (2008), discutindo profundamente o cruzar fronteiras como processo 

de ir além, compreender nossas ignorâncias é o primeiro passo para os conhecimentos, o que 

faz sentido como superação de nosso próprio ser. As fronteiras são as próprias limitações e 

índices de possibilidades do corpomente, podendo ser um espaço que separa duas realidades, 

mas também pode ser entendida como espaço de união, como uma oportunidade para o diálogo. 

Estar na fronteira é estar na Zona de Contato, definida por Santos (2006, p. 808) como campo 

social “onde diferentes mundos-da-vida normativos, práticas e conhecimentos se encontram, 

chocam e interagem”. 

Desse modo, os conhecimentos se fazem nas diferenças, na riqueza de alternativas, 

admitindo-se a existência de conhecimentos além daqueles percebidos, abrindo-se caminhos. 

Neste sentido, para Merrell (2008), estamos em interação, interdependência e inter-relação 

conosco, com outros coparticipantes de nossa comunidade humana e com o mundo físico. A 

argumentação de Merrell (2008) revela um esforço à compreensão do aprender-entendendo 

como processo, representando uma nova luz dialógica e processual. Aprender-conhecendo é 

uma questão de mente em colaboração com o corpo, como corpomente. Isso significa 

“interação, interdependência e inter-relação e a coparticipação entre o sujeito que aprende-

conhece, o aprendido-conhecido, e ao processo de aprender-conhecendo” (MERRELL, 2008, 

p. 19). Esse autor trata “corpomente” na tentativa de se libertar do dualismo cartesiano e se 

aproximar da filosofia de C. S. Peirce que resiste a toda distinção categórica entre “corpo” e 

“mente” e “mundo” e “sujeito” e “objeto” (MERRELL, 2008, p. 53). Ao compreendermos que 

o ser humano se constrói como parte da natureza, absorvemos, imediatamente, a ideia de que 

ela não é um recurso natural. Partindo do pressuposto de que as necessidades básicas do ser 
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humano provêm direta ou indiretamente da natureza, alcançamos o entendimento de que não 

podemos agredir nem muito menos eliminá-la.  

Na linha desse pensamento, podemos também nos aproximar das Epistemologias do 

Sul, que propõem realizar o que Santos (2012) designa como justiça social e justiça cognitiva 

global. Isto é, buscar outros conhecimentos e trazê-los para o interior do conhecimento 

científico, possibilitando outras maneiras de fazer ciência preocupada com construção da 

dignidade humana. Nesse raciocínio, Santos explicita, de modo recorrente em suas palestras, 

que a proposta epistemológica do sul leva consigo o caráter alternativo de subalteridade, de 

insurgência e de resistência, avesso a um projeto de dominação capitalista, patriarcal e colonial, 

que vem se alastrando enquanto paradigma hegemônico com seus respectivos modos de 

dominação. As epistemologias do sul, portanto, revelam-se como um conjunto de práticas 

cognitivas de validação de conhecimentos e de experiências dos grupos sociais que vêm 

sofrendo sistematicamente com as injustiças do capitalismo, do patriarcado e do colonialismo.  

Santos prossegue identificando na década de 1980, em debate epistemológico, uma 

crise na ciência em geral: a crise paradigmática (SANTOS, 1988). O modelo de racionalidade 

não se encaixa mais nas atuais necessidades. Percebeu a existência de um paradigma emergente 

e o designou por ciência pós-moderna. “Uma ciência assente numa racionalidade mais ampla, 

na superação da dicotomia natureza/sociedade, na complexidade da relação sujeito/objeto, na 

concepção construtivista da verdade, na aproximação das ciências naturais às ciências sociais” 

(SANTOS, 2010a, p. 25-26).  Relacionando ciência e ética, propõe que ela seja articulada e 

equilibrada com outros conhecimentos, na ânsia de transformar também o senso comum, o que 

para o autor seria a centelha à dupla ruptura epistemológica: uma ciência edificante e prudente, 

com um caráter menos egocêntrico e mais altruísta. 

Nessa aventura epistemológica, Boaventura de Sousa Santos (2010a) amplia o 

conceito de pós-moderno e pós-modernidade em meados da década de 1990, com a crise do 

socialismo e do capitalismo. No ponto de vista do pesquisador, o conceito de pós-modernidade 

não era adequado, nem no continente europeu nem no continente norte-americano. Um dos 

fatores que contribuíram a este raciocínio é que os desenvolvimentos das sociedades e das 

ciências ocorrem de forma heterogênea no mundo. Desse modo, um paradigma emergente seria 

capaz de brotar ainda enquanto o paradigma da ciência moderna estivesse em voga, o que ele 

chama de transição paradigmática da ciência. Neste ínterim, havia uma severa preocupação que 

a ideia de pós-modernidade ampliada se apresentasse como radical crítica “à modernidade 

ocidental, propondo uma nova teoria crítica que, ao contrário da teoria crítica moderna, não 
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convertesse a ideia de transformação emancipatória da sociedade numa nova forma de opressão 

social” (SANTOS, 2010a, p. 27). 

Designou por pós-modernismo de oposição a sua concepção científica-social, 

contrapondo ao posicionamento denominado por ele de pós-modernismo celebratório, esta 

última diz respeito a modalidade do conservadorismo contemporâneo (hegemônico). Desta 

maneira, o estudioso condensa na sua formulação o pensamento de que vivemos em sociedades 

que estão de mãos dadas com problemas modernos, “precisamente os decorrentes da não 

realização prática dos valores da liberdade da igualdade e da solidariedade – para os quais não 

dispomos de soluções modernas” (SANTOS, 2010a, p. 27). 

Diante do exposto, podemos ressalvar que o aprendizado com o Sul se dá 

compreendendo-o “como uma metáfora do sofrimento humano causado pelo capitalismo” 

(SANTOS, 2010a, p. 27). Por isso, a ênfase de Santos (2010a) em “reinventar a emancipação 

social indo mais além da teoria crítica produzida no Norte e da práxis social e política que ela 

subscrevera” (SANTOS, 2010a, p. 27). 

Por se tratar de uma perspectiva pós-colonial, Santos (2010a) enxerga o mundo a partir 

de suas margens, fazendo com que as estruturas de saber e de poder sejam mais visíveis. “Daí 

o interesse desta perspectiva pela geopolítica do conhecimento, ou seja, por problematizar quem 

produz o conhecimento, em que contexto o produz e para quem o produz” (SANTOS, 2010a, 

p. 28-29). Para esse teórico, os projetos coletivos e plurais devem ser articulados de forma não 

hierárquica através de procedimentos de tradução, que escapam à imposição hegemônica e 

uniforme de uma teoria geral de transformação social. É enfocando na celebração de utopias 

realistas, plurais e críticas, em detrimento de descredibilização das utopias, que se propõe a 

reinvenção da emancipação social e o otimismo trágico, como também uma organização 

autorreflexiva do conhecimento que construa subjetividades transgressivas agenciadoras da 

passagem da ação conformista à ação rebelde competente.  

“Em vez do sincretismo acrítico, proponho a mestiçagem ou a hibridização com a 

consciência das relações de poder que nela intervêm, ou seja, com a investigação de quem 

hibrida quem, o quê, em que contextos e com que objetivos” (SANTOS, 2010a, p. 29). Dada a 

relevância de compreensão desse contexto de pós-modernidade, Santos (2010a) destaca: 

 

a concepção pós-moderna que tenho vindo perfilhar está obviamente 
vinculada à concepção de modernidade ocidental de que parto. E aí reside 
alguma ambivalência em relação ao pós-colonialismo. Concebo a 
modernidade ocidental como um paradigma sócio-cultural que se constitui a 
partir do Séc. XVI e se consolida entre os finais do século XVIII e meados do 



40 
 

século XIX. Distingo na modernidade dois pilares em tensão dialética – o pilar 
da regulação social e o pilar da emancipação social (SANTOS, 2010a, p. 31). 

 

Com efeito, “o conhecimento-regulação é a forma de conhecimento que se constrói ao 

longo de uma trajetória entre a ignorância concebida como caos e o saber concebido como 

ordem” (SANTOS, 2010a, p. 27), enquanto o conhecimento-emancipação se constitui enquanto 

percurso “entre a ignorância concebida como colonialismo e o saber concebido como 

solidariedade” (SANTOS, 2010a, p. 27). A rejeição ao reconhecimento consiste na ignorância 

colonialista que converte o outro em objeto, atribuindo-o historicamente três formas distintas: 

o selvagem, a natureza e o Ocidente. 

No contexto do pós-moderno de oposição, Santos (2010a) apresenta subjetividades 

capazes de levar a cabo a transição paradigmática, são elas, 

 

três metáforas geradoras: a fronteira, o barroco e o Sul [...] Todas elas conotam 
a ideia de margem ou periferia – a fronteira, como é óbvio; o barroco, como 
um ethos subalterno da modernidade ocidental; e o Sul, entendido como 
metáfora do sofrimento humano causado pela modernidade capitalista 
(SANTOS, 2010a, p. 32). 

 

O Sul é percebido como “um produto do império e, por isso, a aprendizagem com o 

Sul exige igualmente a desfamiliarização em relação ao Sul imperial, ou seja, em relação a tudo 

o que no Sul é resultado da relação colonial capitalista” (SANTOS, 2010a, p. 33). Isso quer 

dizer que o aprendizado com o Sul ocorre na medida em que o assimilamos como resistência 

aos modos de dominação do Norte, procurando-se, então, o parcial ou o totalmente intocado 

pela dominação.  

A própria designação de ser ou não ser científico pode conduzir-nos a resvalar numa 

distinção anulatória, contradizendo a perspectiva inclusiva das epistemologias do sul de outros 

conhecimentos além dos científicos. Ao darmos conta da existência de outras nações, em 

especial as orientais, os conhecimentos milenares e os universos simbólicos são inteiramente 

distintos daqueles que existem na Europa, e cita os conhecimentos africanos e indígenas, além 

de falar da variedade de saberes, e das epistemologias do sul que trazem a diversidade do “Sul 

que é exatamente o Sul ante imperial, não é o Sul que imita o Norte, é o Sul que resiste e que 

produz alternativas em relação ao imperialismo e ao colonialismo do Norte” (SANTOS, 2012). 

Santos (2012) prossegue explanando que os conhecimentos do sul resgatam 

experiências que vêm sendo invisibilizadas e “que não se conhecem e que nem se sabe que 
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existe e por outro lado elas foram produzidas exatamente para serem invisíveis”, o  que concebe 

como Sociologia das Ausências. Noutro diapasão, esse conhecimento é um conhecimento que 

vai dar voz e amplificar os sentidos das grandes inovações que têm lugar no Sul global, sendo 

emergências de coisas novas, designando-se Sociologia das Emergências. Face ao exposto, é 

cogente um conhecimento plural, ao invés de um conhecimento monocultural, pois nos 

fundamentamos na existência de pluriculturalidades, diversidade de conhecimentos, o que é 

chamado de Ecologia dos Saberes, lógica essencial às Epistemologias do Sul. E para tornar os 

saberes inteligíveis uns para com os outros se concebe como imprescindível o procedimento da 

tradução intercultural.  

É interessante comentar que, ao mesmo tempo em que somos parte constituinte de uma 

universidade, onde o conhecimento científico deve ser predominante e aprofundado teórica e 

empiricamente a todo instante, também estamos propondo, neste mesmo espaço – de reflexão 

e produção científica – a contestação de alguns paradigmas da ciência. Tal prática promove um 

benefício significativo para o desenvolvimento de um pensamento emergente, que mesmo 

seguindo métodos (necessários para a obtenção de resultados) aprecia o conhecimento obtido 

pelos sentidos, sentimentos e criatividade. Isto é fazer ciência. 

Quando Morin (2007) compreende o ser humano como 100% biológico e 100% 

cultural, há uma interação recursiva, dialógica e hologramática na relação indivíduo-sociedade-

cultura, no desenvolvimento de uma ideia a respeito do mundo. Podemos dizer que o trabalho 

artístico também se sustenta desses três operadores socioculturais. A “racionalidade é o jogo, é 

o diálogo incessante entre nossa mente, que cria estruturas lógicas, que as aplica ao mundo e 

que dialoga com este mundo real” (MORIN, 2007, p. 70). 

Na recursividade a causa produz um efeito, que por sua vez produz uma causa. Com 

racionalidade, o artista cria e “o que é produzido volta-se sobre o que produz num ciclo ele 

mesmo autoconstitutivo, auto-organizador e autoprodutor” (MORIN, 2007, p. 74). E, 

hologramaticamente, a obra de arte pode atrelar coisas que estavam separadas, esse é um 

processo no qual o criador bebe da cultura, sendo esta, por sua vez, reconstruída e reinterpretada 

pelo artista criador, o qual não é mais o mesmo. Por isso, Morin afirma que somos ao mesmo 

tempo produtos e produtores.  

A partir dessas inspirações teóricas, os cenários das imagens que elegemos para leitura 

parecem indicar que o artista Mário Vitória desvia-se das amarras da ordem e nos apresenta um 

caos na pintura. Entretanto, de fato expressa uma desordem lógica, na qual se situa dentre 

aqueles que “não obedeceram ao determinismo cultural”, mas ressurgem nas brechas abertas, 

ou que se abriram no contexto do determinismo (MORIN, 2007, p. 63).  Esse panorama de 
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tensões nas imagens pode nos remeter, confortavelmente, ao que Néstor García Canclini (1997, 

p. 72) identifica enquanto fenômeno da “heterogeneidade multitemporal”. As diferenciações 

culturais desembocaram tanto em negociações quanto na sujeição do outro, ainda são 

enfatizadas na compreensão da cultura urbana. A hibridização cultural, como define, é gerada 

pela heterogeneidade multitemporal, e, além disso, no cenário sociocultural, o entrelaçamento 

da cultura com os meios massivos de comunicação, com seus processos de recepção e a 

apropriação dos bens simbólicos engendra o que denomina como “culturas híbridas”, ou seja, 

um enfoque híbrido que demanda a combinação da antropologia com a sociologia, da arte com 

os estudos das comunicações. 

Por sua vez, Lúcia Santaella (2012) dialoga a teoria da imagem com a semiótica, a 

comunicação com as artes, assegurando que existem três domínios das imagens “1. O domínio 

das imagens mentais, imaginadas e oníricas. [...] 2. O domínio das imagens diretamente 

perceptíveis. [...] 3. O domínio das imagens como representações visuais” (SANTAELLA, 

2012a, p. 17).  

Enquanto isso, Capra (2002) discute a imagem mental associando-a como uma criação 

possível de futuro, que nos permite definir os objetivos e as finalidades, para assim 

arquitetarmos estratégias e planos, habilitando-nos também a optar dentre alternativas diversas, 

quando formulamos regras e valores sociais de comportamento, demonstrando que nossos 

valores e regras comportamentais são fenômenos sociais que advêm de redes criadas pela 

comunicação humana. Além disso, Capra (2002, p. 97) prossegue com “É da dinâmica e da 

complexa interdependência desses processos que nasce (emerge) o sistema integrado de 

valores, crenças e regras de conduta que associamos ao fenômeno da cultura”. 

Se considerarmos que "a cultura nasce de uma dinâmica complexa e altamente não-

linear" (CAPRA, 2002, p. 98), então é conveniente concluir que a comunicação entre os atores 

sociais é construída em conexões e redes em contínua reconstrução e que “uma das primeiras 

intuições da teoria dos sistemas foi a percepção de que o padrão em rede é comum a todas as 

formas de vida, assim,  onde quer que haja vida, haverá redes”, conclui (CAPRA, 2002, p. 27).  

Mesmo que os sistemas vivos sejam fechados, com relação aos seus arranjos  internos, 

tais sistemas também são abertos no que diz respeito ao material energético, estimulando-os às 

transformações e ao novo. A criatividade é propriedade basilar de todos os seres vivos, na 

concepção de Capra (2002), estando o desenvolvimento e a evolução em função da dinâmica 

do sistema aberto. De maneira semelhante, a linguagem visual das imagens pictóricas de Mário 

Vitória expressa “metáforas primárias, a maioria das quais nós usamos sem ter consciência 
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delas; e, uma vez que se originam das experiências corpóreas mais básicas, tendem a ser as 

mesmas na maioria das línguas” (CAPRA, 2002, p.77). 

Conectando esse pensamento à visão freiriana de práxis, da reflexão e ação dos 

homens, a conscientização “lhe possibilita inserir-se no processo histórico, como sujeito, o 

inscreve na busca de sua afirmação” (FREIRE, 2014b, p. 32). De certa forma, podemos afirmar 

que essas seriam as conecções que um artista realiza em seu trabalho, o que aduzimos à obra de 

Mário Vitória, ao ratificar-se na ação de suas imagens, fundamentadas numa reflexão da 

racionalidade cosmopolita, na qual há uma crítica da realidade, do social, mesmo porque para 

Freire (2014a): 

 

não haveria cultura nem história sem inovação, sem criatividade, sem 
curiosidade, sem liberdade sendo exercida ou sem liberdade pela qual, sendo 
negada, se luta. Não haveria cultura nem história sem risco, assumido ou não, 
quer dizer, risco de que o sujeito que o corre se acha mais ou menos 
consciente. Posso não saber agora que riscos corro, mas sei que, como 
presença no mundo, corro risco (FREIRE, 2014a, p. 32). 

 

Esse risco que se corre possibilita-nos também ir construindo um contexto 

emancipatório, sendo possível a partir da interpretação dos fenômenos sociais, como faz MV, 

e ir configurando suas representações visuais no campo da arte, visto que “são criadas e 

produzidas pelos seres humanos nas sociedades em que vivem” (SANTAELLA, 2012a, p. 17). 

Embora as representações visuais sejam “artificialmente criadas, necessitando para isso da 

mediação de habilidades, instrumentos, suportes, técnicas e mesmo tecnologias”, sendo a arte 

um fenômeno difícil de definir e 

uma das razões dessa dificuldade provém do fato de que a arte é uma produção 
histórica. Isso significa que não existe uma definição universal que dê conta 
de todas as variações da criação artística no tempo e no espaço. A arte varia 
de acordo com os instrumentos, meios e técnicas de que historicamente 
dispõe; varia, também, de acordo com as funções sociais a que se destina e 
que não são as mesmas em todas as sociedades; varia, ainda, de acordo com 
os valores humanos que expressa. [...] não é possível encontrar uma definição 
capaz de abraçar toda a riqueza de suas manifestações (SANTAELLA, 2012a, 
p. 26). 

 

Para a pesquisadora, as comunicações e as artes são indissociáveis, sendo a semiótica 

fundamental na interpretação dessas, pois é interpretando que poderemos transformar e evoluir, 

porém essa transformação e evolução não dependem apenas de regras interpretativas já 

internalizadas; é a mudança de hábito que introduz esse elemento transformativo e evolutivo de 
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mundo. Santos (1988) pode vir a complementar, relacionando a sua proposta cartográfica à 

semiótica: 

a linguagem cartográfica é um tema fascinante e a semiótica tem vindo a 
fornecer novos instrumentos analíticos para o seu estudo. Os sistemas de sinais 
têm evoluído ao longo dos tempos e ainda hoje os sistemas variam segundo o 
contexto cultural do produtor do mapa ou segundo o uso específico a que este 
último se destina (SANTOS, 1988, p. 147). 

 

Em um viés semelhante, o semiótico Juan Magariños de Morentín (2008) entende 

semiótica como disciplina, em que há um conjunto de conceitos e operações designados a 

elucidar: porque e como, em um determinado espaço e tempo histórico-social. Um fenômeno 

específico adquire uma determinada significação e seja qual for, como é comunicada, e quais 

são suas possibilidades de transformação. Assim, a semiótica se designa por um lado como 

disciplina do conhecimento e por outro como disciplina cognitiva.   

Morentín discute o esquema semiótico “no qual se interrelacionam os três elementos 

mínimos e necessários que intervêm na identificação ontológica de um sujeito: pensamento / 

semiose / mundo9” (MORENTÍN, 2008, p. 97) [tradução nossa].  Isso quer dizer que além de 

tratar de um processo de interrelação também é um processo de interdependência. Todo 

pensamento consiste num sistema de interpretações emergentes das asseverações produzidas a 

partir do estado de certas semioses sobre alguma entidade do mundo. Portanto, qualquer 

semiose constrói, ao pensamento, uma determinada interpretação de alguma coisa do mundo. 

Dá-se a importância de “compreender o significado como um efeito historicamente situado e 

não como uma substância essencial e universal”10 (MORENTÍN, 2008, p. 97) [tradução nossa]. 

Morentín afirma, ainda, que a tarefa da semiótica, do ponto de vista lógico, é, 

principalmente, explicar, não o significado dos fenômenos sociais, mas sim, primeiramente, 

explicar o processo de produção, interpretação e transformação de tais ou mais significados 

desse fenômeno. Trata-se, portanto, da semiótica ser capaz de explicar, 

 

[...] sempre no sistema de racionalidade em vigor em determinado momento 
de uma determinada sociedade, como se produzem, se interpretam e se 
transformam, naquele momento e lugar os significados, para, assim, poder 
explicar adequadamente (isto é, de acordo com a racionalidade do momento 
histórico e da comunidade em que formula suas declarações e dando conta 
efetiva do fenômeno que está em condições cognitivas de percepção) por que 

                                                           
9 Excerto original: en el que se interrelacionan los tres elementos mínimos y necessários que intervienen en la 
identificación ontológica de un sujeto: pensamiento / semiosis / mundo. 
10 Excerto original: entender el significado como un efecto históricamente situado y no como una sustancia esencial 
y universal. 
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certos fenômenos são percebidos como tendo certos significados possíveis11 
(MORENTÍN, 2008, p. 100) [tradução nossa]. 

 

Reúne a problematização da semiótica na incessante busca explicativa das condições 

de produção, interpretação e transformação de significados e procura explicar como elas 

existem em um determinado espaço-tempo, em um determinado grupo social e como exigem 

para se transformarem, com a qualidade de ser fundamental das condições anteriores, de 

interpretação e produção.  

Nesse sentido, Joly (2001) garante que se toda a imagem é representação, isso implica 

dizer que ela utiliza necessariamente regras de construção. Se essas representações são 

compreendidas por outros que não aqueles que as fabricam, então existe entre elas um mínimo 

de convenção sociocultural. Sem dúvida que existem, para toda a humanidade, esquemas 

mentais e representativos universais, arquétipos, ligados à experiência comum a todos os 

homens. No entanto, não podemos concluir a apreensão do sentido da imagem como universal, 

pois, “reconhecer este ou aquele motivo não significa que se compreenda a mensagem da 

imagem no seio da qual o motivo pode ter uma significação muito particular, ligada tanto ao 

seu contexto interno como ao do seu aparecimento às expectativas e aos conhecimentos do 

receptor” (JOLY, 2001, p. 44-45). 

Já para Manguel (2001, p. 55) ao estarmos frente a uma criação artística, damo-nos 

conta “de um número infinito de leituras, que, para o nosso maior proveito e alegria, trazem a 

possibilidade do esclarecimento”, embora o autoconhecimento permeie as representações 

externas a nós, pois “devemos nos ver fora de nós mesmos, em algo que contém a nossa 

imagem, mas não é parte de nós, descobrindo o interno no externo, como fez Narciso quando 

se apaixonou por sua imagem no lago” (p. 185). Assim, podemos compreender então por que 

“o que vemos é a pintura traduzida nos termos da nossa própria experiência” (p. 27), e “só 

podemos ver aquilo que já vemos, ou identificamos” (MANGUEL, 2001, p.29). 

Nessa demanda, Mikhail Bakhtin (1997, p. 367) afirma que uma fase indispensável, 

no processo de compreensão de uma cultura alheia, seria transplantar-se nela e, esquecendo a 

sua própria cultura, “ver o mundo pelos olhos da cultura alheia”. Entretanto, se a compreensão 

se restringisse apenas a esta fase, “nada mais ofereceria senão uma duplicação da dada cultura, 

                                                           
11 Trecho original: [...] siempre en el sistema de la racionalidad vigente en determinado momento de determinada sociedad, 
cómo se producen, se interpretan y se transforman, en ese momento y lugar, los significados, para, así, poder llegar a explicar 
adecuadamente (es decir, según la racionalidad del momento histórico y de la comunidad en los que formula sus enunciados y 
dando cuenta eficaz del fenómeno que está en condiciones cognitivas de percibir) por qué a determinados fenómenos se los 
percibe como portadores de determinados significados posibles. 
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e não comportaria nada novo ou enriquecedor. Uma compreensão ativa não renuncia a si 

mesma, ao seu próprio lugar no tempo, à sua cultura, e nada esquece” (BAKHTIN, 1997, p. 

368).  

Por isso que “o importante no ato de compreensão é a exotopia do compreendente no 

tempo, no espaço, na cultura, a respeito do que ele quer compreender. Na cultura, a exotopia é 

o instrumento mais poderoso da compreensão” (BAKHTIN, 1997, p. 368). Assim, a 

compreensão se faz através de um elo de natureza semiótica, pois “um signo consiste em 

aproximar o signo apreendido de outros signos já conhecidos; em outros termos, a compreensão 

é uma resposta a um signo por meio de signos”, e,  

todo sistema de signos (isto é, qualquer língua), [...] em princípio, sempre pode 
ser decodificado, isto é, traduzido para outros sistemas de signos (outras 
linguagens); consequentemente, existe uma lógica geral dos sistemas de 
signos, uma potencial linguagem das linguagens única concreta, uma das 
linguagens. No entanto, o texto (à diferença da língua como sistema de meios) 
nunca pode ser traduzido até o fim, pois não existe um potencial texto único 
dos textos (BAKHTIN, 1997, p. 311). 

 
O processo de produção de significados dá-se, portando, numa mediação, “uma 

complexa operação semiótica – designável também como semiose – que articula relações de 

determinação e de representação” (SODRÉ, 2006, p. 92). A nossa ideia sobre o mundo não é 

exatamente o mundo, é um tipo de mapa dele. Quando se pensa em um objeto qualquer, aquilo 

presente na mente não é o objeto, mas uma representação dele: um signo. As imagens são como 

mapas, podem ter vários caminhos para se seguir com o olhar, mas sempre haverá um ponto 

principal que se impõe como marco zero, um ponto de chegada/partida. 

Ao presumir as imagens como espaços a serem mapeados, podemos adaptar nosso 

processo interpretativo ao encadeamento lógico da sociologia cartográfica de Boaventura de 

Sousa Santos. Tendo em vista que nas imagens podemos exercitar a virtualidade analítica com 

as operações de escala, projeção e simbolização: 

 

a simbolização é a face visível da representação da realidade. É o 
procedimento técnico mais complexo, pois que a sua execução é 
condicionada, tanto pelo tipo de escala, como pelo tipo de projecção 
adoptados. A semiótica, bem como a retórica e a antropologia cultural têm 
dado contributos importantes para o estudo da simbolização [...] da realidade 
(SANTOS, 1988, p. 160). 
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Esse pensamento de Santos (1988) pode dialogar com a ideia de Sodré (2006), quando 

este discute as representações criadas em nossa mente, provocadas por signos do mundo 

externo. Para Sodré (2006), “a influência da imagem sobre essas operações do psiquismo é 

compreensível quando se leva em consideração que ela é igualmente uma dessas operações. 

Trata-se, com efeito, da representação interna de um objeto concreto, formada em sua ausência 

(SODRÉ, 2006, p. 81).  

E prossegue, simbolizar também pode ser entendido como trocar signos, o que 

entendemos como interação, “É o símbolo que permite ao sentido engendrar limites, diferenças, 

tornando possível a mediação social” (SODRÉ, 2006, p. 47). As simbolizações possuem 

conexão direta com os códigos culturais que nos permitem interagir em sociedade. Já Nobre e 

Gico (2011) asseveram que: 

 

assim os saberes, as ações e os hábitos e costumes enquanto códigos culturais 
têm seus significados atribuídos e são disseminados como representações do 
processo de conhecimento social. Desse modo vão sendo assimilados como 
mediadores para a comunicação, ocorrendo nos espaços-tempos, a partir das 
peculiaridades de cada sociedade e de cada período histórico (NOBRE; GICO, 
2011, p. 109).  

 

Nessa direção, Aumont (2011) discorre acerca dos processos psíquicos e sociológicos 

relacionados ao olhar e às representações estéticas da imagem no decorrer da história. O 

espectador influencia o próprio dispositivo em que a imagem é expressa, regendo a relação do 

espectador com ela e prossegue afirmando que na compreensão da imagem enquanto arte, a 

mesa deve ser pensada em sua relação com os grupos e os indivíduos, salientado-se como uma 

construção de maior caráter inventivo. Já as imagens abstratas, expressivas e auráticas são os 

pontos chaves dessa esfera, sendo a aura a capacidade de singularidade da obra em potencializar 

seus predicados como únicos, em sua relação direta com o intérprete, emitindo vibrações 

particulares, jamais podendo tornar-se comum. 

Desse modo, os seres humanos estão simultaneamente em posição de criadores e 

leitores de imagens no mundo e acerca do mundo, em processo de viver-aprendendo com o 

corpomente (MERRELL, 2008). Por isso, preferimos não nos ater há uma divisão entre o 

emissor e o receptor que por muito tempo foi delineada nos estudos da comunicação. O 

“emissor” também é receptor da mensagem, porque ele pensa a respeito dela; e o “receptor”, 

além de decodificar, também (re) codifica seu mundo por meio das mensagens. Caso esta lógica 

não seja admitida, igualmente não se admite a presença de uma consciência, o que concordamos 
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e exaltamos quando fomos buscar inspiração nos teóricos selecionados, entre eles Freire (2014a, 

2014b) e Santaella (2012), auxiliados por Merrell (2008). Pois, para este último, na semiótica, 

interpretamos os signos e nós mesmos dentro desse rio de signos, além de criarmos referentes, 

significados e significantes em mudança perpétua. Desse modo, estamos em interação, 

interdependência e inter-relação com nós mesmos, com outros coparticipantes de nossa 

comunidade humana e com o mundo físico, o eu pensamos acontecer no contexto imagético de 

Mario Vitória.  

Nessa perspectiva, a própria interpretação do autor da obra (MV) atualiza-se com 

relação a sua obra. Assim, como na leitura de um livro, a compreensão sobre a arte também se 

transforma no transcorrer do tempo, baseada nas experiências vividas. Essa pode ser uma das 

explicações para o fato de comumente um autor, ao reler seu trabalho, sentir que poderia ter 

sido elaborado de outra forma, mesmo que a mudança seja mínima. Já o intérprete de uma 

imagem tem como ponto de partida o que é visualmente apresentado para ele, vinculando o 

visual a seus referenciais de memória, reconstruindo a ideia de mundo que havia anteriormente 

à percepção da imagem.  

Desse modo, não podemos discorrer sobre a linguagem visual sem estarmos nela. Isso 

ocorre porque somos linguagem. Logo, a mensagem visual também é parte de nós. Peirce 

defende que “O pensamento deve viver e crescer em incessantes traduções novas e mais 

elevadas, ou prova que não é um pensamento genuíno12” (CP 5.594). Para Peirce, um signo se 

deve ser assim compreendido mediante algo que possa representá-lo. Portanto o pensamento, 

fundamentado em signos, apenas se realiza através de um desenvolvimento, uma 

transformação. O signo é um elemento que ocupa o lugar de outra coisa, mas não no sentido de 

anulação, e sim no sentido de construção de um significado mais amplo. Assim, se tentarmos 

substituir algo por outro algo, sempre haverá incompletude, pois algo não está completamente 

no lugar de outra coisa, e explica que: 

 

a mediação genuína é o caráter de um Signo. Um Signo é tudo aquilo que está 
relacionado com uma segunda coisa, seu objeto, com respeito a uma 
qualidade, de modo tal a trazer uma terceira coisa, seu interpretante, para uma 
relação com o mesmo objeto, e de modo tal a trazer uma quarta para uma 
relação com aquele objeto na mesma forma, ad infinitum. Se a série é 
interrompida, o Signo, por enquanto, não corresponde ao caráter significante 
perfeito (PEIRCE, 2010, p. 43). 

 

                                                           
12 Tradução nossa do original: Thought must live and grow in incessant new and higher translations, or it proves 
itself not to be genuine thought. 
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O raciocínio de Peirce é triádico e está estruturado nas categorias fenomenológicas da 

Primeiridade, Secundidade e Terceiridade. Ele defende ainda que não se pode conhecer 

cognição alguma que não seja determinada por uma cognição anterior. Esse é um dos motivos 

que nos conduz a compreender a produção de sentido, resultando da relação entre uma coisa 

primeira com uma segunda coisa, gerando um terceiro, sendo este último o efeito (significado) 

na mente do intérprete, chamado interpretante. Portanto, numa concepção peirciana, a 

interpretação de uma imagem se dá na relação entre o que se vê (1º) com algo que nos vem à 

mente, pertencente ao nosso repositório sociocultural (2º). E essa relação gera um efeito na 

cognição, uma nova interpretação (3º), o signo denominado interpretante13.  

Assim o esquema interpretativo tem movimento não linear e se constitui na ação do 

signo até a geração do interpretante, configurando-se o ato do conhecimento, ou, ainda, do estar 

conhecendo – é a semiose. A produção de sentido faz-se numa semiose que desemboca na 

mudança de hábito. Este se dá quando se consegue ir além de um parâmetro de prática ou de 

pensamento antes enrijecido. 

Basicamente, quando falamos de imagens, compreendemos que o enquadramento, 

delimitado pela tela, obedece ao espaço visível representado na pintura, podendo ter orientação 

horizontal ou vertical. Porém, com relação a arte, especificamente, estas balizas são 

extravasadas, pois muitas vezes o formato vertical ou de paisagem não são suficientes para 

comunicar a mensagem. Observa-se isso nas obras de MV, impregnadas de hibridismo, nas 

quais a realidade é representada em diversos suportes, em tamanhos e materiais diversificados, 

como telas, desenhos, esculturas.  

Em conclusão, aludimos que prestigiamos nessa investigação a linguagem que está no 

cerne de nosso itinerário acadêmico, a linguagem visual. Nosso propósito foi articular conceitos 

e convergir a um pensamento do sul epistemológico, na luta por uma sociedade na qual o 

conhecimento não apenas tenha a função de distinguir os seres uns dos outros, pelo notável 

saber, mas principalmente que os seres sejam destacados independentemente de suas formas de 

saber; e, sobretudo, que as experiências se complementem, coexistam e seja aproveitadas. As 

imagens, então, nos conduzem a ir além de nós, pelo simples fato de nos apresentar outros 

mundos possíveis; visto que a realidade não está limitada àquilo em que acreditamos existir. 

                                                           
13 O interpretante pode ser entendido como um signo mais desenvolvido. Logo, é o sentido na mente do receptor. 
A relação do signo com o objeto pode conduzir a diversos interpretantes. Em trabalho anterior, Silva (2014) 
apresentou as possibilidades interpretativas de signos mediadores de problemáticas sociais. Assim, desenhamos 
variadas maneiras de construção de interpretantes, chegando ao entendimento de que a imagem “pode ser 
compreendida como um signo componente do movimento de transformação, sendo carregada de potencialidades 
influenciadoras do pensamento e das ações humanas quer culturais, quer ideológicas”. 
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Cabe ainda frisar que nossas reflexões revelam sentidos vinculados às decisões 

teórico-metodológicas e, sobretudo, ao nosso arcabouço sociocultural (em contínua 

transformação). Neste sentido, a construção e os resultados analíticos, aqui apresentados e 

discutidos, têm características idiossincráticas, sendo ainda expressões de um espaço-tempo. 

Distribuímos o nosso percurso temático em cinco partes: na primeira, a 

INTRODUÇÃO: contextualizamos nosso percurso investigativo, descrevendo a conjuntura na 

qual se deu o encontro com o referencial desta tese. Além disso, expomos os objetivos de 

cartografar e discutir as imagens de MV, relacionando-as com as dinâmicas sociais vigentes; 

também apresentamos parte fundamental do referencial teórico que nos orienta no campo de 

estudo das imagens a partir de uma perspectiva de interpretação do sentido social das 

representações visuais.  

Na segunda, CRUZANDO FRONTEIRAS: apresentamos o parâmetro pelo qual 

enxergamos a produção de sentido das imagens de Mário Vitória e apresentamos 

detalhadamente nosso procedimento analítico das imagens e, para tal, contextualizamos o tema 

previamente com base na literatura que privilegia o estudo social de imagens. Apontamos ainda 

a necessidade da imaginação e da criatividade no fazer ciência, respaldando-nos, teórico-

metodologicamente, em referenciais das ciências sociais, Epistemologias do Sul, com ênfase 

nas Ecologias destacadas por Boaventura de Sousa Santos, na Teoria da Imagem, na Cartografia 

Simbólica e em contribuições do raciocínio semiótico. 

Na terceira, CARTOGRAFIA SOCIOIMAGÉTICA, iniciamos com uma nota 

introdutória sobre o já apresentado artista plástico lusitano Mário Vitória. Buscando 

sistematizar uma compreensão das imagens na qualidade de epistemologia do sul, 

estabelecemos a interpretação de imagens com foco nos significados predominantes, 

classificados em: dominação, emancipação e diálogo. Realizamos a cartografia simbólica da 

obra de MV (2006-2017), apresentando panoramas imagéticos que representam a 

pluridiversidade. Para conseguirmos expor o percurso de significação acerca das imagens, 

tivemos como aporte a semiótica de Peirce, especificamente as suas três principais tricotomias, 

com as quais percebemos possibilidades de interação com as operações da sociologia 

cartográfica de Santos. Criamos assim um quadro com as possíveis conexões que repercute na 

compreensão de um pensamento social. Permeando esse desenvolvimento, respaldamo-nos na 

sociologia das ausências e no conceito de ecologia desenvolvido por Santos (2004). 

Na quarta parte, PLURIDIVERSIDADE PELA MÃO DE MÁRIO VITÓRIA: 

partimos de uma metáfora sobre o livro de Boaventura Santos, “Pela mão de Alice”, e 

resolvemos discutir os significados revelados na cartografia simbólica elaborada sobre a obra 
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de Mário Vitória, destacando no estudo das imagens, uma alternativa de relação entre o 

processo cartográfico de Santos e a produção de sentido na ótica da semiótica Peirciana. Com 

esta relação, demonstramos que a construção do conhecimento em um percurso interpretativo 

de imagens está vinculada à tomada de consciência social. Logo, a compreensão das imagens 

em um sentido genuíno, o que podemos denominar de semiose (na concepção de Peirce), pode 

se tratar de uma capacidade social e cognitiva para um processo emancipatório. Apresentamos 

também uma possibilidade de compreensão da pluridiversidade nas imagens de Mário Vitória, 

destacando das representações visuais significados socioculturais e epistêmicos que nos 

conduzem a uma rede sígnica hibridizada. 

Na quinta parte, IMAGENS INSURGENTES: realizamos um retrospecto dos 

capítulos anteriores, comentando os objetivos alcançados, demonstrando como as imagens de 

MV contrariam o desperdício da experiência ao incluir múltiplos elementos híbridos, 

heteróclitos e intensos. Ocorre um rompimento com a ideia de seres homogêneos, e o autor 

também dissolve a monocultura do pensamento. Há, portanto, uma desconstrução do paradigma 

dominante que determina a uniformidade e a padronização das práticas e cognições. Com 

imagens, cruzam-se fronteiras do mundo social, humano, animal, vegetal e inanimado, 

instituindo-se a diversidade como o centro vital das relações e da construção de saberes. 

Destarte, cuidamos de evidenciar na entrada de cada parte com uma obra de Mário 

Vitória. A escolha dos títulos de cada seção, já é uma expressão líteroimagética desse processo, 

as epígrafes que os antecedem, bem como a visualidade da obra como um todo. Esses elementos 

foram reunidos para produzir sentido condizente com a abordagem teórico-metodológica 

escolhida. Desejamos que os leitores dessa pesquisa possam ir além de nossas intenções, além, 

também, de sentirem-se sempre livres para convergir ou não com a perspectiva apresentada.  
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2 CRUZANDO FRONTEIRAS 

 

A ideia é uma menina a promessa de um parágrafo; acrílico sobre tela 120x100cm, 2017. 
Fonte: Mário Vitória. Disponível em: http://www.mariovitoria.com/circo-humano/the-idea-is-girl-the-

promise-of-paragraph/. Acesso em: 22 out. 2017 
 
 
 



53 
 

2 CRUZANDO FRONTEIRAS 

 

pós uma breve apresentação da estrutura de nossa pesquisa, nessa segunda parte, 

apresentamos o parâmetro pelo qual enxergamos a produção de sentido das imagens 

do artista plástico, anteriormente citado, Mário Vitória, o qual nos fornece a matéria 

prima que nos serve de corpora14. Expomos, em seguida, detalhadamente nosso procedimento 

analítico sobre as imagens aqui contempladas. Para tal, contextualizamos previamente, com 

base na literatura que o privilegia, o estudo social de imagens. Apontamos a necessidade da 

imaginação e da criatividade no fazer ciência, respaldando-nos, teórico-metodologicamente, em 

referenciais das ciências sociais, Epistemologias do Sul, com ênfase nas Ecologias destacadas 

por Boaventura de Sousa Santos, da teoria da imagem; na Cartografia Simbólica e em 

contribuições do raciocínio semiótico. 

2.1 TRILHAS À COMPREENSÃO DAS IMAGENS 

A imagem é uma representação visual, que pode manifestar-se de diversas formas, a 

exemplo da imagem pictórica, fotográfica, gráfica, por meio de pinturas, em movimento, 

formulações mentais. Seja qual for a figura, ela representa um recorte de circunstâncias, uma 

forma de representar o real, e muito deste real pode não ser visível nem palpável, se legitima 

como real porque é percebido e sentido subjetivamente. 

Sabemos que a criação de imagens (visuais) se dão a partir de tecnologias e técnicas 

diversas, além de realizadas em suportes distintos. A construção, leitura e interpretação de 

imagens são extremamente relevantes para compreender a sociedade a partir de suas produções. 

A imagem, em geral, é algo tão intrínseco à vida humana, que mesmo antes de desenvolver a 

linguagem articulada, a qual conhecemos e da qual fazemos uso, muito antes de desenvolver a 

escrita gráfica, o ser humano já produzia, interpretava e se comunicava por meio das imagens, 

desde os primórdios pré-históricos. A imagem, assim, vincula-se à própria noção de existência 

do indivíduo, estabelecendo a sua ontologia. 

                                                           
14 Corpus, plural corpora: compilação de documentos ou informações relativos a uma disciplina ou um tema; 
conjunto finito de enunciados representativos de uma determinada estrutura. Disponível em:  
http://www.ileel.ufu.br/guifromm/upload/ousodecorporanaproducaolinguistica.pdf. Acesso em: 16 nov. 2017. 
 

A 
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Nesse contexto, o estudo social da imagem, em sua diversidade, enfatizando 

compreender as dinâmicas sociais, as práticas dos atores sociais, as representações simbólicas 

de determinada sociedade em seu espaço e tempo podem nos fornecer recursos visuais para 

compreendermos a sociedade e seus autorrelacionamentos, motivações e importância das 

imagens ali construídas e impregnadas de sentidos, uma vez que por meio delas o ser humano 

representa a própria sociedade em toda sua complexidade. 

Essa complexidade é facilmente observada nas composições imagéticas de MV, as 

quais nos provocaram e motivaram a pensar sobre todas as diversidades e adversidades 

apresentadas, bem como os pontos de tensões e diálogos. Conjecturamos assim, que ao ler as 

imagens em seu aspecto social, poderíamos revelar argumentos e o fio condutor de sua obra. 

Faz-se necessário, portanto, um procedimento de leitura de imagens preocupado com a 

profundidade sociocultural das mensagens visuais, o que passaremos a tentar fazer. 

Partindo do pressuposto assegurado de que as imagens podem representar uma 

sociedade, suas dinâmicas sociais, seus atores, toda sua complexidade, nos questionamos: como 

compreender as conexões de sentido entre as dinâmicas sociais e o imaginário expresso na obra 

de Mário Vitória?  Na busca da resposta a essa pergunta, tomamos como objetivo geral criar 

uma leitura de imagens que apresentassem uma rede de significados das criações (pinturas e 

desenhos de MV [2006-2017]), conectando elementos imagéticos e epistemológicos que 

valorizassem a diversidade sociocultural e cognitiva. Como subsídio desse percurso, elencamos 

como objetivos específicos: discutir as imagens como expressões problematizadoras da 

diversidade existente, invisibilizadas por algumas formas de dominação social e cognitiva; além 

de tentar identificar expressões imagéticas percebidas como símbolos do diverso. 

 Um elemento fundamental na construção de sentido e na interpretação de imagens é o 

imaginário humano, tomado como uma criação que pode ser originada internamente ao 

indivíduo (mental) ou por via externa a esse indivíduo (externo visual concreto). Isto é, pode 

ser provocado por signos externos ou a partir de experiências vividas. Sodré (2012) entende 

que a “experiência não é a surpresa, nem o extraordinário, mas aquilo que, em toda ação 

cotidiana, revela-se como constituinte ou originário. É, portanto, um fenômeno grupal ou 

coletivo, que decorre da imanência originária do todo ao indivíduo e vice-versa” (SODRÉ, 

2012, p. 100). 

Destarte, mesmo quando o imaginário é estabelecido externamente, ele é construído 

por meio dos sentidos humanos em coletividade. Assim, provocado por meio de imagens, o ser 

humano pode transformar, por meio do seu imaginário, cognições e compreensões de formas 
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abstratas ou concretas numa via de mão dupla, em que ele transforma o meio externo e por ele 

é transformado. O imaginário, ainda,  

possui instâncias na produção e na reprodução social. Mesmo em 
sua abrangência individual, contém repercussões coletivas, adquirindo formas 
e contexto social no meio em que foi originado, tornando-se, assim, 
sustentáculo dos significados da vida real imaginária em conjunção com o 
pensamento simbólico da linguagem humana (NOBRE; GICO, 2012, p. 113). 

 

 Assim, o imaginário humano evidencia o quanto somos seres imaginativos e criativos, 

o que se mostra como um forte aliado à subjetividade buscada no fazer ciência. Essa aliança 

produz conceitos, argumentos e ideias, concretizados por meio de reflexão resultante de uma 

série de conexões estabelecidas por meio de suas percepções do mundo à sua volta, 

relacionando-o com suas próprias experiências: o pensamento simbólico. Esse simbólico 

quando encontrado em um nível coletivo, é construído sociocultural e historicamente, tendendo 

a ser compreendido pela maioria das pessoas. Assim, os conhecimentos, costumes, atitudes e 

demais práticas sociais, construídos coletivamente, são compartilhados, pelos atores sociais de 

determinada sociedade, como representações do processo de criação e entendimento social. 

Desse modo, essas representações “vão sendo assimilados como mediadores para a 

comunicação, ocorrendo nos espaços-tempos, a partir das peculiaridades de cada sociedade e 

de cada período histórico” (NOBRE; GICO, 2011, p. 109). 

 As imagens perpassam e fomentam o imaginário humano, construindo jogos e 

pensamentos simbólicos, que tanto representa o indivíduo quanto constitui a sua linguagem. 

Desde criança, absorvemos e aprendemos atividades cotidianas, das mais simples às mais 

complexas, apenas observando, lendo e interpretando imagens abstratas ou concretas, 

produzidas por nossos pais e pelos demais indivíduos que nos circundam. No decorrer dos anos, 

decodificando toda essa linguagem visual, estabelecemos modos de vida em grupo, práticas 

sociais individuais e coletivas; vamos desenvolvendo outras formas de linguagem, pensamentos 

mais complexos, comportamentos padronizados. 

 Dessa forma, a percepção, assimilação e compreensão natural de imagens reais 

diversas vão moldando nossos modos de vida, quase sempre de forma hegemônica, em que 

muitas vezes não as escolhemos, mas somos conduzidos, arrastados, por um “padrão” que nos 

é apresentado e que deve ser seguido. Esses procedimentos socioculturais constituem grupos 

sociais, em que conhecimentos apropriados em sociedade vão sendo repassados de uma geração 

à outra, de um familiar a outro, de um grupo social a outro, perpetuando e atualizando dinâmicas 

culturais, as quais são herdadas pelos atores sociais do presente (NOBRE, 2011). 
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Não restam dúvidas quanto ao poder pedagógico, epistemológico, sociocultural e 

cognitivo que as imagens possuem. Mas e quando uma imagem é produzida, elaborada, 

refinada, para ser uma obra de arte? Teria ela, então, a finalidade de distrair, divertir, envolver 

o seu leitor visual? A criatividade, a inventividade do artista, pode seguir o fluxo “natural” do 

rio de uma dada sociedade, a arte hegemônica, representando a manutenção de poder das classes 

abastadas sobre as classes trabalhadoras, ou seguir o sentido inverso desse fluxo, uma arte 

contra hegemônica. Nesse ínterim, observamos que MV cria cenários com a proposta de 

diálogos entre pluridiversidades.  

Destacamos em sua obra o caráter insurgente comprometido com a intervenção social 

por meio de representações visuais do mundo contemporâneo. Suas criações estabelecem densa 

crítica às práticas hegemônicas pautadas no capitalismo, no colonialismo e no patriarcado. As 

telas de MV estão impregnadas de críticas, de denúncias e de possibilidades interpretativas, as 

quais estimulam e convidam o indivíduo a refletir, propondo uma perspectiva ecológica de 

conceber o mundo, ao representarem a pluridiversidade que muitas vezes é invisibilizada pelas 

formas de dominação do capitalismo e do patriarcado. Repletas do heterogêneo e do heteróclito, 

as obras de arte do pintor em comento demonstram ruptura com a monocultura do pensamento. 

Há, portanto, uma desconstrução do paradigma dominante que determina a uniformidade, 

padronizando práticas e cognições. Assim, a imagem artística pode e deve ir muito além do 

simples entretenimento, enfatizando seu papel desvelador, auxiliando na reflexão que leva à 

emancipação do indivíduo.  

Por sua vez, Jacques Aumont (2011) ressalta o caráter de unicidade estabelecido entre 

a obra de arte e seu espectador, relação “sujeito-arte”. Assegura que a obra de arte deve ter um 

poder impactante, de forma que permeie o imaginário humano, estabelecendo reflexões de 

forma única em cada indivíduo que entra nessa relação. A partir dessa interação sujeito-arte, o 

pensamento simbólico estabelece novos processos sinápticos, reconfigurando e ressignificando 

ideias e pensamentos trazidos pelo espectador. Essa atualização do indivíduo ocorre, quando 

“toda imagem encontra o imaginário, provocando redes identificadoras e acionando a 

identificação do espectador consigo mesmo como espectador que olha” (AUMONT, 2011, p. 

120). Cada rede identificadora dessa é única, uma vez que é gerada a partir de percepções 

cognitivas e sensoriais, quando relacionadas com experiências, emoções, crenças, além do 

espaço e do tempo em que ocorre a interação, seja o tempo do espectador ou o tempo social. 

O artista quebra a linearidade do tempo e delineia sua expressão artística, tenha ela 

referência na realidade ou não. Com estímulos sinestésicos, os traços percorrem uma tela, dando 

contorno a uma comunicação que exige de seu espectador uma interação direta para que ele 
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possa fazer a leitura e interpretação, atribuindo-lhe algum significado. Esse significado, 

geralmente único, é construído quando o leitor/espectador segue as pistas deixadas pelo artista 

em sua obra, que, ao interagirem com o imaginário do espectador, novos pensamentos 

simbólicos são “autorizados” e constituídos. Segundo Ostrower (1988, p. 174), 

numa imagem, qualquer linha funciona como se fosse uma seta. [...] somos 
obrigados a olhar assim como o artista a colocou, seguindo ao longo desta 
linha e na direção que ela indica. O mesmo ocorre com relacionamentos 
formais de cores, superfícies, volumes, contrastes e ritmos visuais. Eles 
sempre configuram situações espaciais – e nós as interpretamos 
espontaneamente. 

 

Como afirmado acima por Ostrower (1988), interpretamos a obra artística 

espontaneamente, conduzidos pelos traços formais deixados pelo artista em sua obra: seguimos 

suas pistas. No entanto, nem todos nós estamos preparados para fazer essa leitura formal da 

obra de arte. Nesse sentido, Ana Mae Barbosa (1998) aponta a necessidade de se estudar, de se 

teorizar o campo da arte e das imagens, além da relação das interpretações.  

Assim, com base nessas afirmações, compreendemos a necessidade de o estudo com 

imagens ser contemplado ainda no ensino básico fundamental. Devemos valorizar a 

conscientização sobre a importância da criação e da leitura do campo artístico visual, pois essas 

competências influenciam a compreensão de práticas e produções de sentido sociocultural. A 

essencialidade, adquirida por meio do aprendizado da arte, auxilia-nos a desenvolver a 

qualidade da percepção, competência exigida em qualquer outra área do conhecimento. 

Segundo Barbosa (1998, p. 24), a “leitura de imagem, é busca, é descoberta, é o despertar da 

capacidade crítica”, ficando evidente o poder da imagem artística no auxílio ao ser humano no 

desenvolvimento de elementos cognitivos, como sua percepção e capacidade crítica e 

investigativa espontânea.  

Cada ser humano é único e traz consigo suas individualidades e idiossincrasias 

cognitivas, perceptuais, emocionais. Tal originalidade confere-nos a possibilidade da 

pluridiversidade na leitura, na interpretação, de cada imagem, uma vez que na busca do sentido 

toda individualidade humana faz-se presente.  

Muitas vezes só conseguimos compreender o que se passa em nossa volta, em ações 

cotidianas, principalmente nas hegemônicas que muitas vezes nos são impostas como as únicas 

possíveis, quando imagens artísticas desvelam o implícito que se obscurece por detrás das ações 

ou dos discursos. Como afirma Barbosa (2008, p. 79), “a marca maior das obras de Artes 

Plásticas é querer dizer o “indizível”, ou seja, não é um discurso verbal, é um diálogo entre 
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formas, cores, espaços”. Com o exercício da leitura de imagens, podemos nos tornar aptos a 

nos conhecer, a desenvolver nossas defesas críticas e nosso pensamento simbólico, prossegue 

Barbosa (2008). Sem essa evolução introspectiva, ficamos vulneráveis ao bombardeamento 

constante diário e diuturno das imagens impostas pela mídia de ordem diversa.  

Propagandas televisivas, outdoors, outbus, botons, slogans, embalagens, são muitos 

os suportes e as formas de exploração da imagem, tentando nos convencer de que precisamos 

daquilo que não precisamos, de que devemos comer aquilo que não é saudável, de que devemos 

acreditar em slogans vazios, essa é a força do capitalismo. Essas imagens vão criando exércitos 

de consumidores alienados a um consumo desnecessário, além de explorar e favorecer a 

existência e aumento de pessoas acríticas. Ao longo de toda a história humana, o poder da 

imagem é explorado pela cultura dominante, desde as civilizações antigas, passando pelas 

medievais, até à contemporânea. A comunicação visual é uma ferramenta poderosa e complexa, 

como nos alerta Barbosa (1998): 

 

a educação deveria prestar atenção ao discurso visual. Ensinar a gramática 
visual e sua sintaxe através da arte e tornar as crianças conscientes da 
produção humana de alta qualidade é uma forma de prepará-las para 
compreender e avaliar todo o tipo de imagem, conscientizando-as de que estão 
aprendendo com estas imagens (BARBOSA, 1998, p. 17). 

 

Geralmente, povos subjugados e, por vezes, pessoas pouco escolarizadas, 

negligenciam o poder da imagem, e assim ficam vulneráveis ao domínio das mídias 

hegemônicas. Existem mesmo estudiosos que já fizeram proposta de superação dessa tal 

alienação, injustiça cognitiva, como é o caso da leitura da imagem enquanto “Proposta 

Triangular” desenvolvida na década de 1980 por Ana Mae Barbosa: “leitura da imagem, objeto 

ou campo de sentido da arte (análise, interpretação e julgamento), contextualização e prática 

artística (o fazer)”, enquanto proposta “construtivista, interacionista,  dialogal, multiculturalista 

e pós-modernista por articular tudo isto e por articular arte como expressão e como cultura na 

sala de aula [...]” (BARBOSA, 1998, p.41). 

No entanto, para que isto acontecesse, precisaríamos de uma proposta de educação 

enquanto proposta de cidadania, raridade em tempos de perda da democracia brasileira, e, ao 

longo da nossa história, raras são as experiências da educação pela imagem. Infelizmente, 

poucos são os educadores conscientes; além do mais, a desvalorização da carreira docente, tolhe 

a criatividade do professor, levando-os a se limitarem à linguagem verbal. Assim, muitas vezes 

o descaso com o trabalho de reflexão sobre a imagem artística ou sobre a obra de arte em geral, 
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após iniciado e herdado em família, é perpetuado até mesmo por meio da escola, a instituição 

que deveria promover a emancipação do indivíduo em todos os planos possíveis. Segundo 

Barbosa (1998, p. 44), “Reflexão sobre a imagem é algo que tem lugar em muito poucas escolas 

e isso resulta em consequências nefastas não só para a compreensão da obra de arte, mas 

também para uma apreciação crítica da televisão”, e outros instrumentos da comunicação. 

Pensando assim, vale ressaltar a experiência de Vicente Carvalho (2004), quem 

escreveu sobre o uso de imagens pelo método de alfabetização proposto por Paulo Freire, 

tomando como referencial a Experiência de Angicos, no Estado do Rio Grande do Norte em 

1963.  Vicente Carvalho analisou a formulação de imagens visuais nas “fichas” com desenhos 

das respectivas “palavras geradoras,” relacionando desenhos e palavras com a sua eficiência no 

processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita. A análise das imagens mostrou que 

elas são introduzidas por aspectos da situação política e das ações institucionais.  

Como vem sendo afirmado aqui, as imagens carregam em si significados diversos, seja 

em seu caráter histórico, sociocultural, estético e, também, pedagógico, dentre outros, e neste 

caso particular, transcendendo os contornos da estética inventiva, as imagens foram utilizadas 

como poderosas ferramentas pedagógicas no ensino de jovens e adultos. Partindo de imagens 

comuns ao cotidiano do aluno, representando “palavras geradoras”, o método educacional de 

Paulo Freire estimulava o imaginário humano e seu pensamento simbólico a partir de imagens. 

Mesmo sem saber ler, o público alvo era capaz de debater assuntos dos mais simples e 

corriqueiros aos mais complexos e institucionalizados, alfabetizando-se e conscientizando-se 

sobre a sua situação social, econômica e política no seio da sociedade. De acordo com Vicente 

Carvalho (2004, p. 104), “Como queria Paulo Freire (1981, p. 75), o debate em torno das 

‘situações-problema’, suscitados pelas imagens e palavras geradoras, levaria os grupos ‘a se 

conscientizarem para que, ao mesmo tempo, se alfabetizem’”.  

Essa experiência, a exemplo de tantas outras conhecidas (NOBRE, 2005; NOBRE e 

GICO, 2009; BARROS, 2010), aliada ao referencial teórico escolhido para nossa pesquisa, 

leva-nos a afirmar que não se trata de uma mera decodificação de imagens, a qual estivéssemos 

habituados a identificar, medir ou calcular, partindo de uma simples imagem, de um objeto 

concreto, mas de realizarmos as correlações de imagens, estabelecendo links e estimulando 

percepções. Outras possibilidades existem, e poderíamos partir do todo, de toda imagem, para 

basear a discussão. Momento oportuno para apresentar imagens mais complexas, como as do 

artista plástico MV, num movimento que partisse desde uma simples apreciação da obra até 

uma tentativa de discutir quais suas possíveis leituras sociais, seguindo as pistas deixadas pelo 

pintor, com base em traços e tonalidades distintas. Então, ocorreria a associação de palavras às 
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imagens e depois a elaboração de textos maiores e suas significações simbólicas, como apontou 

Carvalho (2004). 

O trabalho com imagens, a sua produção, leitura e interpretação, mostra-nos que o todo 

é maior que a soma das partes, como afirma a Teoria da Gestalt. Embora também baseados na 

dialógica moriniana, acreditemos que a soma pode ser maior ou menor que a soma das partes, 

o que nos possibilita a termos um universo de interpretações com possibilidades diversas, 

transdisciplinares, permitindo-nos que a análise do todo, observando as diferenças entre a 

segregação figura-fundo, possibilite visualizar e descobrir os implícitos em uma obra de arte. 

Tal exercício estimula nossos sentidos perceptivos e toda nossa mente, uma vez que seu 

funcionamento também ocorre em conjunto, como um todo indivisível. Vejamos o que nos diz 

Arnheim (1986, p. 4) sobre a Teoria da Gestalt e sua contribuição na percepção visual: 

 

a palavra Gestalt, substantivo comum alemão, usada para configuração ou 
forma tem sido aplicada desde o início do nosso século a um conjunto de 
princípios científicos extraídos principalmente de experimentos de percepção 
sensorial.Admite-se, geralmente, que as bases de nosso conhecimento atual 
sobre percepção visual foram assentadas nos laboratórios dos psicólogos 
gestaltistas, e meu próprio desenvolvimento formou-se nos trabalhos teóricos 
e práticos desta escola (ARNHEIM, 1986, p. 4). 

 

Assim, toda percepção visual faz aflorar nossos pensamentos e representações 

simbólicas; além disso, pode estimular nossa intuição a transformar-se em raciocínio e em 

compreensão, caracterizando as várias manifestações da mente humana (ARNHEIM, 1986). 

Mas o que captamos da obra de arte por meio da percepção visual? Percebemos traços formais? 

Cores, traços e curvas? Observando o todo, o que estaria implícito e explícito, ou aonde o artista 

quer que cheguemos, ao seguirmos suas pistas? Quais formulações de sentidos estão 

licenciadas? 

Quando nosso imaginário interage com imagens, passamos a formular pensamentos 

simbólicos que nos conduzem à construção de sentido. Captamos visualmente o essencial, 

então, em seguida, nossa cognição e emoção fazem a mediação nessa interação. Como afirma 

Arnheim (1986, p. 36), “Ver significa captar algumas características proeminentes dos objetos, 

o azul do céu, a curva do pescoço do cisne, a retangularidade do livro, o brilho de um pedaço 

de metal, a retitude do cigarro”. Vemos e captamos características proeminentes. A construção 

de sentido vai muito mais além, envolve muitos outros elementos. 

Por meio da captação do essencial (ARNHEIM, 1986), conseguimos perceber a 

silhueta de uma pessoa conhecida vinda ao longe. Traços retilíneos ou curvilíneos, a amplitude 
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de movimentos dão-nos pistas necessárias para que identifiquemos determinada pessoa e sua 

ação. Nas representações visuais de circunstâncias de práticas da realidade cotidiana, essa 

identificação ocorre de forma semelhante. Nas imagens entende-se que é um rosto humano, 

exatamente como se entende todo o corpo, pois este é um padrão total de componentes 

essenciais, olhos, nariz, boca, aos quais se podem adaptar mais detalhes.  

Esse autor prossegue, afirmando que até as ligeiras mudanças nas aparências das coisas 

são notadas por crianças de tenra idade. A leitura corporal ocorre instantaneamente das mais 

simples mudanças da musculatura facial, na cor da pele, ou em expressões que fazem um rosto 

parecer alarmado ou cansado. Igualmente ocorre quando observamos um aglomerado de partes 

desvinculadas do todo, em que este se torna confuso. Arnheim (1986) ilustra também com o 

exemplo de antropólogos ao serem surpreendidos quando descobriram a existência de pessoas 

que não tinham familiarização com a fotografia, e por isso tinham dificuldade em decodificar a 

mensagem visual, portanto, não identificavam as figuras humanas que haviam sido 

fotografadas. 

O entendimento da representação do conceito visual, de acordo com Arnheim, situa-

nos no âmbito das imagens expressadas por objetos tridimensionais, como assim o faz o artista 

Mário Vitória, em suas diversas práticas. Além das telas pintadas e dos quadros-desenhos sobre 

papel, o artista cria objetos por meio de diversos materiais, como numa tentativa de trazer a 

nossa convivência de tridimensão às personagens que estão nos quadros, surpreende também a 

extensão dos painéis de MV que de certa maneira contestam as invisibilidades produzidas pelo 

capitalismo. 
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Figura 5: Montagem de fotografias da obra “Apocalipse e o rapto da Europa” (2012), acrílico sobre 
tela, 300x900cm. 

  

Fonte: cedidas por Mário Vitória para a elaboração desta pesquisa. 

Figura 6: Montagem de fotografias da obra “Espanta Espíritos” (2014), acrílico sobre madeira, 
200x180x120cm. 

  

Fonte: cedidas por Mário Vitória para a elaboração desta pesquisa. 

 

Poderíamos pensar nesse processo como uma tradução da superfície plana para a 

escultura e/ou arquitetura. Talvez seja essa necessidade existencial de transpor os planos em 
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volumes, devido à “impossibilidade de reproduzir a rotundidade integral da concepção visual 

diretamente sobre um único plano” (ARNHEIM, 1986, p. 99). 

Independentemente do material utilizado, a nossa preocupação está no significado 

social das representações visuais em questão. Arnheim (1986) segue contribuindo com muitas 

das nossas próximas reflexões neste trabalho, as quais apontam para relações entre as 

mensagens visuais insurgentes de MV e as concepções contra-hegemônicas das Epistemologias 

do Sul. De acordo com Arnheim (1986): 

 

a relação entre conhecimento intelectual e representação visual com 
frequência é mal-entendida. Alguns teóricos afirmam que um conceito 
abstrato pode ser diretamente representado numa imagem; outros negam que 
o conhecimento teórico apenas perturba a concepção pictórica. Parece que a 
verdade é que qualquer proposição abstrata pode ser traduzida em algum tipo 
de forma visual e como tal tornar-se uma parte genuína de um conceito visual 
(ARNHEIM, 1986, p. 146). 

  

 Ao que aponta Arnheim (1986) os conceitos podem ser traduzidos em visualidade. E 

esta última pode ser expressada de maneiras distintas pelas linguagens visuais.  Dessa maneira, 

percebemos a prática de MV que não se confina a um só tipo de expressão. O artista também 

procura envolver os espectadores com uma variedade de formas de arte, a qual já nos sinaliza 

características das suas representações imagéticas heterogêneas. É como se o plano 

bidimensional não bastasse ao artista, demandando-lhe mais dos objetos, mais comunicação, 

mais diversidade de ideias, visto que, podem ser transmitidas de formas variadas; podemos 

obtê-las por via de signos simbólicos, por exemplo, que seriam alegorias, segundo Panofsky 

(1955). Isso se dá quando imagens veiculam uma ideia resultante da combinação de símbolos, 

o que nos permite asseverar a abundância de alegorias nas mensagens de MV.  

 Seguindo as concepções da semiótica, principal referencial teórico para estudarmos os 

significados das imagens nesse estudo, admitimos com demais teóricos que a semiótica pode 

ser entendida como ciência dos signos; mas, na opinião de Bystrina (1990), deveríamos 

entendê-las não só dos signos, mas também dos textos. O autor segue a vertente da semiótica 

da cultura, cuja preocupação está com os textos da cultura, narrando que: 

 

num determinado período da história humana, na sua infância filogenética, os 
homens se viram desafiados pela pressão da sobrevivência física e também da 
sobrevivência psíquica. Para responder a esses desafios não era apenas 
necessário que se afastassem da realidade imediata, a realidade apreendida 
pelos órgãos dos sentidos. Era também preciso inventar, como única 
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alternativa, uma segunda realidade. Essa segunda realidade se apresenta 
intimamente ligada a todos os homens desde o início da história humana. 
Existe no cérebro e é realizada no mundo circundante, coexistindo à primeira 
realidade. Ela se constrói a partir daquele material da primeira realidade que 
sofre reestruturações modificadoras (BYSTRINA, 1990). 

 

Para o desenvolvimento da consciência de si próprio, prossegue o autor em tela, o ser 

humano sentiu-se forçado a criar representações culturais que se realizam nos ritos, nos cantos, 

nos mitos, nas ideologias e na arte. 

Por outro lado, o olhar de Lotman (1992, p. 13 apud AMÉRICO, 2017, p. 8) dialoga 

no mesmo viés de Bystrina, que sugere denominar de semiosfera o espaço semiótico, em que 

ocorrem as manifestações da cultura. Segundo ele, “Todo o espaço semiótico pode ser visto 

como um único mecanismo (ou até mesmo organismo) [...] o conceito de semiosfera está 

relacionado a certa homogeneidade e individualidade semiótica” (LOTMAN, 1992, p. 13 apud 

AMÉRICO, 2017, p. 8). Um conceito importante no pensamento desse autor diz respeito as 

fronteiras da semiosfera, “Os pontos fronteiriços da semiosfera podem ser comparados aos 

receptores sensoriais, que traduzem os sinais externos para a linguagem do nosso sistema 

nervoso, ou aos blocos de tradução que adaptam o mundo externo a uma dada semiosfera” 

(LOTMAN, 1992, p. 13 apud AMÉRICO, 2017, p. 8). 

A pesquisadora do campo da semiótica Irene Machado afirma que “Lotman investiu 

na compreensão da dinâmica dos encontros culturais no sentido de explicar como duas culturas 

se encontram, que tipo de diálogo elas travam entre si e como elas criam experiências capazes 

de reconfigurar o campo das forças culturais” (MACHADO, 2007, p.16). Já Boaventura de 

Sousa Santos estabelece uma discussão equivalente quando trata de zonas de contato, sendo 

importante compreender a relação entre a zona de contato e o trabalho de tradução abordado 

pelo autor, pois “zonas de contacto são campos sociais onde diferentes mundos da vida 

normativos, práticas e conhecimentos se encontram, chocam e interagem” (SANTOS, 2006, p. 

130). Ainda, para esse pesquisador: 

 

a selecção dos saberes e práticas entre os quais se realiza o trabalho de 
tradução é sempre resultado de uma convergência ou conjugação de sensações 
de experiências de carência, de inconformismo, e da motivação para as superar 
de uma forma específica. Pode surgir como reacção a uma zona de contacto 
colonial ou imperial (SANTOS, 2006, p. 131). 
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Se religarmos esses entendimentos dos encontros culturais, zonas de contato e tradução 

à semiótica, vamos encontrar as inter-relações da cultura, produção de sentido e comunicação 

de todo o processo que origina imagens e outros signos não linguísticos, os significados das 

imagens e do imaginário humano. Além disso, a semiótica tem o poder de ampliar a percepção 

que temos sobre esses signos, expandindo as possibilidades de análise, inclusive a análise de 

atos comunicacionais, e, em consonância com Antonin (2009, p. 319), a semiótica “estuda, 

assim, todos os atos comunicacionais como processos de significação, estabelecendo e gerando 

uma teoria de códigos, permitindo a interpretação e compreensão das mensagens”. 

Traz consigo, ainda, todo um aparato teórico-metodológico, favorecendo a pesquisa 

em diversas frentes, podendo contribuir para o estudo de diferentes fenômenos, numa relação 

de simbiose, em harmonia com outras ciências, como as Epistemologias do Sul, proposta por 

Santos, como vimos assegurando. Um fator determinante dessa interação entre ciências “é o 

respeito e a inclusão produtiva de sistemas de organização e sistematização do conhecimento 

em formatos por vezes imprevistos porque multiplaneares e multidirecionais”, ampliando as 

possibilidades exploratórias (IASBECK, 2010, p. 194). 

Assim, fica evidente a pertinência do diálogo promovido pela semiótica entre 

diferentes campos do saber, os quais, às vezes, apresentam-se como excludentes. No entanto, o 

aparato semiótico consegue apaziguá-los, promovendo-lhes a interação dialogal. Por meio 

desse diálogo e interação, tanto a semiótica vale-se de métodos de outras ciências como essas 

fazem uso do aparato daquela. Dessa forma, a percepção de signos se expande 

consideravelmente, o mundo das imagens se abre a essa “mescla” de saberes. Dessa expansão, 

leituras diversas são promovidas pelos diferentes atores sociais, em que cada qual observa o 

mundo a partir de interações cognitivas intrínsecas, o que foi constatado em Silva (2014): 

 

quando percebemos o mundo, estamos percebendo os signos desse mundo, 
mas a percepção humana não é igual, quer dizer, não é o mundo genuinamente. 
Cada indivíduo olha o mundo de forma diferente e essa diversidade tem início 
no sistema visual de cada um, na forma como se percebe o mundo 
biologicamente e culturalmente (SILVA, 2014, p. 37). 

 

Asseguramos nesta pesquisa que teoria dos signos pode respaldar a produção de 

sentido da imagem fixa, realizada por um ser social em suas múltiplas relações e diversidade; 

sendo assim, as pinturas e os desenhos de MV estão numa trama de significação. Em outra 

ocasião (SILVA, 2014), refletimos que todas as coisas interpretadas pelo homem são construção 

social deste, não existindo visão exata das coisas, a realidade é construída cognitivamente 
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alicerçada em elementos sígnicos. “O semiótico norte-americano defende o pensamento 

anticartesiano, considerando que a dinâmica do processo de construção de significado nunca 

termina. Um processo sempre gera outro processo” (SILVA, 2014, p.37).  

Assim, o pensamento de Peirce nos liberta para a diversidade de possibilidades na 

produção de sentido. Simultaneamente, inquieta-nos, por tratar de lógica. Desse modo, nossa 

preocupação circunda a interpretação da imagem, sem perder de vista aspectos sociais e 

culturais inerentes a essas. Consideramos as imagens de MV como uma oportunidade para 

estabelecermos conexões entre os conhecimentos. Presumimos então que a prática teórica se 

faz ao saber da arte; e, quiçá, ao acrescentarmos arte e criatividade a um pensamento teórico, 

possamos exercitar uma imaginação sociológica. 

Para Iasbeck (2010), a semiótica tem um domínio vasto, no qual as possibilidades de 

conhecimento e as formas de compreensão podem ser ampliadas. Desse modo, exige-se, em um 

primeiro instante, do investigador que se vale da semiótica, o entendimento sobre o signo, pois 

as “possibilidades exploratórias” estão relacionadas com a produção de significados. Peirce 

(2010) apresenta várias definições de signos, cada uma com algum acréscimo ou redução de 

palavras, mas todas convergem para um único sentido. Consideramos o que o filósofo diz sobre 

signo no contexto da mediação, na qual envolve três condições: o signo, o objeto e o 

interpretante. Nessa interação, há produção de significado e, consequentemente, construção de 

outros signos, portanto, outro sistema triádico que acarreta outro e assim por diante (SILVA, 

2014). 

A semiótica, ainda, propõe um contínuo da produção do significado das coisas, além 

da "desfixação" das crenças. Assumimos, assim, uma alternativa para a evolução dos 

significados das imagens. Essa circunstância de movimento e evolução está diretamente 

conectada com a compreensão da semiose. Embasa-nos, ainda, Nöth (1995, p. 17) afirmando 

que a “Semiótica é a ciência dos signos e dos processos significativos (semiose) na natureza e 

na cultura”. Por seu turno, este se constitui como processo de produção de sentido dinâmico e 

complexo, não fazendo, pois, sentido os conceitos fechados, estáticos. É oportuno frisar a 

evolução em seu perfil transformador. Transformação muitas vezes imprevisível, portanto, não-

linear. Tal raciocínio nos direciona numa dinâmica lógica com fases de significações, mas que 

podem não obedecer a uma distinção hierárquica. 

Pensando, com base nessas concepções, podemos estudar as imagens como conjuntos 

de significados, como conjuntos de alegorias, que se consolidam, de alguma forma, como zonas 

de contato, as quais tentaremos compreender numa perspectiva de produção de sentido social. 

Esperamos que as imagens nos amparem na criação de pontes para cruzarmos fronteiras.  
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2.2 CONVERGÊNCIAS POSSÍVEIS 

A visão de mundo da cultura Ocidental, como sabemos, é eurocêntrica. A Europa é 

vista como o berço dos grandes estudiosos, de onde irradia luz e conhecimento para os demais 

lugares, ou melhor, para o “resto” do mundo. As Cruzadas nos foram apresentadas pelo viés 

eurocêntrico, as grandes guerras são ensinadas nas escolas, segundo a perspectiva europeia, e a 

arte é ensinada e analisada segundo as culturas do Norte. Como nós do Sul, então, devemos 

conceber a arte e seus vieses? Pensando nessa incompatibilidade científico-geográfica, 

Boaventura de Souza Santos (2007) afirma “nossas grandes teorias das ciências sociais foram 

produzidas em três ou quatro países no Norte. Então, nosso primeiro problema para quem vive 

no Sul é que as teorias estão fora de lugar: não se ajustam realmente a nossas realidades sociais” 

(SANTOS, 2007, p.19). 

Analogamente, Merrell (2008) defende que a ideia de “conhecimento” nas Ciências 

Humanas não é mais suficiente, e necessita de reparos. Essa “ideia precisa de uma boa reforma 

porque tem ficado muito envolvida em pressuposições, preconceitos e premonições que 

pertencem a épocas passadas e não a este mundo no começo de um novo milênio” (MERRELL, 

2008, p.30).  

 Solucionando esse paradoxo, Santos e Meneses (2010) propõem as Epistemologias do 

Sul como um conjunto de intervenções teóricas e também sociais, que extrapola os limites do 

conhecimento científico, levando em conta outros conhecimentos, saberes e práticas que vão 

de encontro às culturas hegemônicas. Não aceitam o Norte como único caminho possível, 

caminho visto como uma tendência natural dos grupos dominantes. Trata-se de uma inversão 

que não coincide, muitas vezes, com uma questão geográfica, mas de uma inversão dos valores 

impostos pela estrutura social verticalizada, em que, as vozes das minorias (político-

econômicas), as vozes invisibilizadas são ouvidas. Epistemologias do Sul como aquilo tudo que 

é libertador, emancipatório, combatendo o que possui conotação de poder hegemônico, a 

cultura dominante, estamentária, patriarcal, machista, opressora, geralmente promovida pelo 

capitalismo exacerbado, escravagista: a monocultura.  

 Dessa forma, as Epistemologias do Sul confrontam ecologias e monoculturas. As 

formas monoculturais de saber e de fazer, se assim podemos expressar, são definidas como 

nocivas às dinâmicas socioculturais, pois, diante da diversidade existente, as lógicas de 

monocultura são categoricamente intransigentes.  A monocultura do saber (e do rigor científico) 

é a primeira lógica hegemônica que opera descredibilizando outros critérios de rigor e de 

saberes, produzindo-os como não existentes. Partindo do princípio de incompletude de todos 
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os saberes, viabilizando a possibilidade de diálogo, cada saber pode contribuir com a ciência e 

orientar práticas que superem determinadas ignorâncias. Ignorância, muitas vezes, ocasionada 

pelas hierarquias, pelo determinismo histórico e econômico-social. Segundo Boaventura Santos 

é necessário “para o diálogo intercultural: que haja uma sensação de incompletude em cada um 

dos paradigmas do conhecimento ou das culturas. Porque se o meu paradigma me der todas as 

respostas, eu não preciso dialogar com nenhuma outra cultura” (SANTOS, 2000) 15. 

Por sua vez, as ecologias surgem-nos como uma metáfora sobre a diversidade, na 

verdade, sobre a pluridiversidade. Isto é, ao contrário do que apregoa a monocultura, existem 

no sistema, no contexto, uma variedade de agentes, de práticas, de conhecimentos, de saberes. 

Quando juntamos vários contextos em que há diversidade, uma pluridiversidade, várias 

ecologias existem com várias formas de conceber e de viver o tempo, o espaço, a variedade de 

saberes: formas de conhecimentos diversos, como os de grupos específicos, os quais são 

deixados de lado. Identidades distintas que extrapolam a dualidade homem-mulher são levadas 

em conta. A ecologia de saberes, umas das cinco ecologias mais realçadas pelos estudos das 

Epistemologias do Sul, delineia-se nesta percepção:  

 

a ecologia de saberes é um conjunto de epistemologias que partem da 
possibilidade da diversidade e da globalização contra-hegemônicas e 
pretendem contribuir para as credibilizar e fortalecer. Assentam em dois 
pressupostos: 1) não há epistemologias neutras e as que clama sê-lo são as 
menos neutras; 2) a reflexão epistemológica deve incidir não nos 
conhecimentos em abstrato, mas nas práticas de conhecimento e seus impactos 
noutras práticas sociais. Quando falo de ecologia de saberes, entendo-a como 
ecologia de práticas de saberes (SANTOS, 2006, p. 154). 

 

Para muitos teóricos da epistemologia científica, a objetividade deve ser buscada de 

tal forma que se torna o único farol pelo qual se deve referenciar ao fazer ciência. Assim, 

acabam importando, por vezes imitando, teorias, métodos de análise, modelos de descrição, das 

ciências físicas, extremamente objetivas. Percebemos com isso que o campo empírico desta 

tese, por ser intensamente multifacetado, exige ser conhecido através de conexões de saberes 

entre epistemologias mais flexíveis; todavia, não menos complexas. O saber do Norte 

(epistêmico) não se faz suficiente, e por vezes se mostra incompatível, para o entendimento de 

imagens sociais, como as de Mário Vitória. 

                                                           
15Entrevista concedida por SANTOS, Boaventura de Souza. [2000]. Entrevistadora: Rosa Soares Nunes. Centro 
de Estudos Sociais, Coimbra. A entrevista na íntegra encontra-se transcrita em NUNES, Rosa Soares. Nada sobre 
nós, sem nós: a centralidade da comunicação na obra de Boaventura de Sousa Santos. São Paulo: Cortez, 2005, p. 
77. 
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Dessa forma, torna-se latente a necessidade de trabalho com as Epistemologias do Sul 

e a ideia de ecologia em contraponto à monocultura. Nesse ínterim, devemos atentar ao que 

afirma Merrell (2008, p. 35) “o esforço das ciências humanas e as humanidades para imitarem 

as ciências físicas criou um desejo de generalizar, formalizar e verificar os processos culturais 

e sociais, como consequência, de ignorar os aspectos concretos da vida humana” (MERRELL, 

2008, p. 35). 

Assimilamos estas concepções teóricas como recomendações à nossa prática 

investigativa. Pois a nossa compreensão das imagens está circunscrita no diálogo entre o campo 

epistemológico das ciências sociais e o da comunicação. Todavia, observamos que as ciências 

sociais nos proporcionam uma apreensão mais dilatada da comunicação, primordialmente, 

quando lidamos com imagens visuais artísticas. Santaella (2005) subsidia-nos, declarando que, 

 

para muitos, a comunicação identifica-se exclusivamente com comunicação 
de massas, enquanto as artes se restringem ao universo das “belas artes”. Se 
nos limitarmos a essas visões parciais tanto da comunicação quanto da arte, a 
pergunta sobre as possíveis convergências de ambas não faz sentido. 
Entretanto, além de parciais, essas visões são, sobretudo, anacrônicas. 
Alimentar o separatismo conduz a severas perdas tanto para o lado da arte 
quanto para o da comunicação. Por que perde a arte? Porque fica limitada pelo 
olhar conservador que leva em consideração exclusivamente a tradição de sua 
face artesanal. Por que perde a comunicação? Porque fica confinada aos 
estereótipos da comunicação de massa (SANTAELLA, 2005, p. 7). 

 

Para a autora é impossível separar as comunicações das artes, porém, esta 

desvinculação vem sendo uma prática crescente nos últimos séculos. Um aspecto positivo 

apontado pela autora é que a “popularização das artes facilitada pelas mídias é sem dúvida 

responsável pelo aumento considerável do número e do tamanho dos museus e das galerias, e 

pelo impressionante aumento de público que frequenta esses lugares” (SANTAELLA, 2005, p. 

15). 

Santaella (2005) defende três paradigmas do processo evolutivo da produção de 

imagens. São eles: o pré-fotográfico, o fotográfico e o pós-fotográfico. “O pré-fotográfico 

refere-se às imagens que são produzidas artesanalmente, isto é, feitas à mão. Estas englobam, 

as imagens nas pedras, nos murais, o desenho, a pintura, a gravura e a escultura” 

(SANTAELLA, 2005, p. 26). O segundo paradigma versa sobre “imagens cuja produção 

depende de uma conexão dinâmica e captação física de fragmentos do mundo visível, isto é, 

imagens que dependem de uma máquina de registro, implicando necessariamente a presença de 
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objetos que preexistem às suas margens” (SANTAELLA, 2005, p. 26). Enquanto o paradigma 

pós-fotográfico 

refere-se às imagens sintéticas, numéricas ou infográficas, inteiramente 
calculadas por computação. Estas não são mais, como as imagens ópticas, o 
traço de um raio luminoso emitido por um objeto preexistente captado e fixado 
por um dispositivo foto-sensível químico (a fotografia, o cinema) ou 
eletrônico (vídeo), mas são a transformação de uma matriz de números em 
pontos elementares (os pixels) visualizados sobre uma tela de vídeo ou uma 
impressora (SANTAELLA, 2005, p. 27). 

 

Chama a atenção para a onipresença desses paradigmas, o que é bastante notado nas 

intervenções artísticas, em que se miscigenam diversas possibilidades de técnicas, tecnologias 

e suportes para transmissão da mensagem visual. Outro enfoque, mas também semelhante ao 

de Santaella, é o trabalhado por Vera Zolberg, a qual admite  “as artes em relação ao contexto 

social” (ZOLBERG, 2006, p. 249), atentando às várias expressões de arte e “às diferentes 

formas de estrutura social da arte: produção, disseminação e recepção. Essas formas são vistas 

como forças independentes ao estabelecer limites à mudança ou permitir a mudança sob certas 

condições” (p. 249). Acentua, ainda, a discussão relacionando a arte com a sociologia, 

defendendo que “tomar a arte como reveladora ou simplesmente como reflexo das tendências 

políticas e socioeconômicas das sociedades é apenas o começo da análise sociológica” 

(ZOLBERG, 2006, p. 285-286). Aponta também que o “crescente interesse de sociólogos pelo 

estudo da arte e da cultura, atualmente, é resultado de mudanças do contexto social da 

universidade, como também de mudanças na natureza da própria arte” (ZOLBERG, 2006, p. 

60). Sugere que reflitamos acerca dos 

meios  pelos quais as abordagens dos sociólogos e as dos profissionais da arte 
ou dos humanistas podem confluir [...]. Em vez de manter barreiras entre elas, 
afirmo que seus proponentes deveriam aprender uns com os outros, não 
simplesmente para criar uma visão unificada das artes na sociedade, mas 
mantendo a tensão criativa que existe entre a sociologia e as artes para alcançar 
um maior entendimento social (ZOLBERG, 2006, p. 62).  

 

Desse contexto, o que nos parece com mais afinidade ao nosso trabalho é a 

comunicação, para cerzirmos uma proposta que valorize uma interlocução entre o nosso lugar 

epistêmico e outros espaços, os quais estamos a conhecer, os quais nos vêm enriquecendo e 

ampliando  horizontes. 
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Muitas vezes nem imaginamos conscientemente, mas a imaginação está ali, na 

reflexão; então, quanto mais se imagina, mas se tem a imaginar, no sentido da transformação 

da sociedade para crescer no âmbito humanitário, mas é preciso oportunidade para refletir e 

poder pensar diferente do convencional, enfrentando a adversidade, a monocultura da mente 

que perpetua a reprodução do pensamento hegemônico. Por isso, tudo que pode sugerir ao 

sujeito nesse diapasão para fazê-lo refletir é instantaneamente descartado, descredibilizado, 

pois foge à realidade controlada.  

Dessa forma, em nosso ponto de vista, as imagens visuais e a imaginação sociológica 

(SANTOS, 2002) estão como possibilidades de consciência e justiça social. É através delas que 

nos sentimentos confiantes em criar social e epistemologicamente. A capacidade inventiva pode 

ser alargada em diversos aspectos, um deles é no abstrato, pois as conceituações teóricas surgem 

inicialmente em nossa mente como abstrações, imagens mentais relacionadas pelas imagens de 

modo a conseguirmos comunicar vários saberes entre si em um mesmo espaço. Percebemos, 

neste sentido, que, ao falarmos de procedimentos interpretativos e de imagens, não podemos 

estagnar no espaço superficial e tratá-las como um texto a ser dissecado, pois existem ações 

num amálgama social, no qual as representações visuais da realidade se inserem e se inter-

relacionam. Pensamos assim que estamos nos aproximando de um pensamento crítico, como 

pensa Sodré (2012), quando aponta que a “crítica é um modo de ler a realidade, mais 

precisamente, de aprender a ler a realidade, sem o qual se afigura inócua toda educação, uma 

vez que a leitura é capaz de mostrar o real para além de toda realidade, ou seja, para pletora de 

outras possibilidades” (SODRÉ, 2012, p. 19). 

As imagens visuais estão como linguagens em função da comunicação humana, por 

isso, estão relacionadas intimamente com a consciência social do ser humano. Assim, “não há 

sociedade sem comunicação. Instrumento de comunicação e de produção de pensamento, do 

qual é matéria e elemento estruturador, a linguagem também se pode erigir em obstáculo à 

comunicação” (NUNES, 2005, p. 46). O pesquisador Muniz Sodré (2012) explica que "o 

homem se comunica, não transmitindo saber, mas traduzindo o que pensa e provocando seu 

interlocutor a fazer o mesmo, contratraduzindo" (SODRÉ, 2012, p. 151). 

Por sua vez, Contrera e Baitello (2006, p. 122) afirmam que a imagem carrega a grande 

função de vinculadora. Mas “a imagem só vincula quando ela é portadora de sentido”. Os 

autores entendem a vinculação como um processo que se configura como “a própria essência 

da representação e da criação da linguagem humana é, desde seu início, um processo semiótico, 

ou seja, de criação de imagens cognitivas portadoras de sentido para o homem imaginante” 

(CONTRERA; BAITELLO, 2006, p. 122). 
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Boaventura Santos destaca: “Viver não é apenas transformar é contemplar, [...]. É 

evidente que a gente deve compreender e transformar o mundo, mas também devemos saber 

contemplar” (SANTOS, 2014b). Sobre nossa incapacidade de contemplação, afirma Santos 

(2014b): 

a nossa incapacidade de contemplar é esta que está hoje no paroxismo da falta 
de concentração dos ‘twitters’ e dos ‘facebooks’. É exatamente o final de 
qualquer possibilidade de contemplação. Contemplação exige concentração. 
A cultura que nós temos hoje é aquela completamente adversa a qualquer 
concentração, e é isto que permite o automatismo na ciência moderna, ou o 
automatismo da tecnologia, o automatismo do consumismo em que nós 
estamos hoje envolvidos (SANTOS, 2014b). 

 

Vivemos hoje a era da informação, o mundo digital nos mantém informados vinte e 

quatro horas por dia, sete dias na semana. A globalização tecnológica, a internet, é uma grande 

aliada, desde que saibamos utilizá-la corretamente. Somos bombardeados com informações e 

propagandas inúteis, numa velocidade nunca antes vista e vivida. Toda essa modernidade 

acarreta boas e más influências. Uma delas é a efemeridade exacerbada. Não temos ou 

reservamos tempo para o simples, para uma contemplação, por exemplo, como criticou Santos 

(2014b). Obras artísticas complexas, como as imagens de Mário Vitória, precisam ser 

contempladas, sem pressa, sem cobrança. Assim, somos provocados por elas a refletirmos sobre 

seus significados. Significados que devem interagir e fomentar desde nossos saberes mais 

primários até o conhecimento clássico.  

Deve-se partir do conhecimento popular que o indivíduo do Sul traz consigo e não 

desprezá-lo, encaminhando-o, caso o indivíduo queira, para o conhecimento do Norte. Dotado 

desse ponto de vista, talvez seja possível emancipar-se da dominação e alienação cultural, 

ficando mais próximos de um conhecimento clássico, como induz Merrell (2008, p. 30): o 

“conhecimento clássico carece dos meios para o seu autodesenvolvimento, pois basicamente 

ignora o tempo, isto é, o processo dentro do qual está contido, por exemplo, o processo de virar 

outra coisa que não é o que já foi”.  

Acreditamos nas imagens enquanto elementos em um processo emancipatório de 

justiça social e justiça cognitiva, à medida que proporcionam visibilidades sociais, culturais e 

de saberes distintos, rompendo com as concepções dominantes vigentes como únicas possíveis. 

Quem sabe um exercício de imaginação sociológica nos impulsione a cruzarmos fronteiras do 

conhecimento? Quem sabe compreendamos as imagens como pretendemos e consigamos 

relacioná-las socialmente? Vamos buscar a imaginação criativa, enquanto estágio para trazer à 
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tona a capacidade de criação, potencializando nosso desejo de extravasar nossos estudos na 

interpretação da obra escolhida. Vamos religar as imaginações acreditando que constituem uma 

criatividade sociológica, um imaginação sociológica, a qual, segundo Mills (1965, p. 11),  

capacita seu possuidor a compreender o cenário histórico mais amplo, em 
termos de seu significado para a vida íntima e para a carreira exterior de 
numerosos indivíduos. Permite-lhes levar em conta como os indivíduos, na 
agitação de sua experiência diária, adquirem frequentemente uma consciência 
falsa de suas posições sociais. 
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2.3 IMAGENS E A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO 

2.3.1 Imaginação e Cartografia 

Sobre a imaginação, Flusser (2007, p. 163) concebe-a como capacidade única de 

distanciamento do mundo das coisas e de retorno à própria subjetividade; assim, o ato de criar 

imagens “é a capacidade de se tornar sujeito de um mundo objetivo. Ou ainda, é a singular 

capacidade de ex-sistir (ek-sistieren) em vez de insistir (in-sistieren). Esse gesto começa, 

digamos, com um movimento da abstração, de afastamento-de-si, de recuo”. A imagem criada 

em nossa mente não trata de um tipo de imagem fotográfica interna daquilo que é real (visual) 

para o sujeito, ela é uma representação constituída por códigos da realidade. Assim o processo 

criativo é algo muito próprio aos seres humanos, o qual se baseia na imaginação, abstração, 

inovação, emergência. Ostrower (1988) observa que: 

o ser humano é por natureza um ser criativo. No ato de perceber, ele tenta 
interpretar e, nesse interpretar, já começa a criar. Não existe um momento de 
compreensão que não seja ao mesmo tempo criação. Isto se traduz na 
linguagem artística de uma maneira extraordinariamente simples, embora os 
conteúdos sejam complexos (OSTROWER, 1988, p.167). 

 

Por sua vez, Boaventura S. Santos diz que “o modo como imaginamos o real espacial 

pode vir a tornar-se  na matriz das referências com que imaginamos todos os demais aspectos 

da realidade” (SANTOS, 2011, p. 197).  Já para Cowan (1999), “os criadores de mapas têm de 

especular, pois sabem que não estão de posse de todos os dados. Estamos sempre lidando com 

narrativas em segunda mão, resumo de impressões. Não trabalhamos com a ciência exata”, 

tendo em vista que “nossa percepção pode ser posta à prova quando apreciamos um boto 

brincando para merecer nossos aplausos, uma vez que é seu desempenho que determina o nível 

de alegria que podemos sentir” (COWAN, 1999, p.33; 36). É compreensível que “para traçar 

um mapa exato do mundo, devo aprender a olhar o problema de outra perspectiva. Em vez de 

tentar definir cada continente de modo a fixar sua realidade para que todos concordem com a 

minha interpretação, preciso ser mais cauteloso em minhas declarações” (COWAN, 1999, p. 

145). Assevera ainda que o “mundo só é real no modo como cada um imprime sobre ele sua 

própria sensibilidade” (COWAN, 1999, p. 146). Isso pode ser melhor contextualizado quando 

falamos de mapa e localização no espaço. Vejamos 

não há como confirmar a existência de continente ou pessoa a não ser em 
relação a eles próprios. Toda localização geográfica provou-se ilusória. A 
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conclusão lógica é que a verdadeira localização do mundo, com seus países, 
montanhas, rios e cidades, depende do olhar do observador. É ali que as 
representações individuais participam da condição de sonho, que as pessoas 
associam à invenção (COWAN, 1999, p. 148). 

 

Entendemos, assim, que a curiosidade é o que move a pesquisa, bem como não se 

conhece o mundo apenas por meio das palavras dos outros, é preciso que o pesquisador se 

arrisque e veja com os próprios olhos, toque o mundo com as próprias mãos. O desenho do 

mundo configura-se a partir do ponto que o enxergamos. Para apreender algo novo é preciso 

dar lugar ao novo, criar brechas; como pensa Morin (2007) para conhecer é preciso dispor e se 

dispor.  

Para seguir essa aventura nos orientamos na abordagem “designada como sociologia 

cartográfica ou como cartografia simbólica” (SANTOS, 2011, p. 197; 201). “A escala é o 

primeiro grande mecanismo de representação/distorção da realidade” [...], visto que precisamos 

reduzir a grande escala dos mapas. Para Boaventura S. Santos: 

um dado fenómeno só pode ser representado numa dada escala. Mudar de 
escala implica mudar o fenómeno [...] O segundo grande mecanismo da 
produção dos mapas é a projecção. Para serem úteis, os mapas têm de ser 
facilmente manuseados e armazenados [...] os vários tipos de projecção não 
distorcem a realidade caoticamente. Cada tipo de projecção cria um campo de 
representação no qual as formas e os graus de distorção têm lugar segundo 
regras conhecidas e precisas (SANTOS, 2011, p. 202-203). 

 

O pesquisador atenta-nos para as distorções, sempre existentes em qualquer tipo de 

representação. As áreas, os ângulos, as formas e as direções são dimensões equivalentes ao real; 

dá-se por isso a impossibilidade de exatidão do grau de representação. “Tudo o que fizermos 

para aumentar o grau de exactidão na representação de um dado atributo contribuirá, por certo, 

para aumentar o grau de erro na representação de um qualquer outro atributo” (SANTOS, 2011, 

p. 203), e “[...] cada tipo de projecção representa sempre um compromisso. A decisão sobre o 

tipo e o grau de distorção a privilegiar é condicionada por factores técnicos, mas não deixa de 

ser baseada na ideologia do cartógrafo e no uso específico a que o mapa se destina” (SANTOS, 

2011, p. 203). Além disso, 

a segunda observação sobre a projecção é que todos os mapas têm um centro. 
Cada período histórico ou tradição cultural seleciona um ponto fixo que 
funciona como centro dos mapas em uso, um espaço físico ou simbólico a que 
é atribuída uma posição privilegiada e à volta do qual se dispersam 
organizadamente os restantes espaços (SANTOS, 2011, p. 204). 
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Por fim, a simbolização que está como “terceiro grande mecanismo da 

representação/distorção cartográfica da realidade diz respeito aos símbolos gráficos usados para 

assinalar os elementos e as características da realidade espacial selecionados” (SANTOS, 2011, 

p. 204). 

2.3.2 Ecologia x monoculturas – Epistemologias do Sul  

Partindo de uma iniciativa política e intelectual que procura repensar e renovar o 

conhecimento científico à luz das Epistemologias do Sul com o objetivo de desenvolver novos 

paradigmas teóricos e políticos de transformação social, Santos e Meneses (2010) asseveram 

que as Epistemologias do Sul podem alcançar a diversidade epistemológica do mundo. 

Entretanto, prosseguem, o “Sul é aqui concebido metaforicamente como um campo de desafios 

epistémicos, que procuram reparar os danos e impactos historicamente causados pelo 

capitalismo na sua relação colonial com o mundo” (SANTOS e MENESES, 2010, p. 19). 

as Epistemologias do Sul são o conjunto de intervenções epistemológicas que 
denunciam essa supressão, valorizam os saberes que resistiram com êxito e 
investigam as condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos.  A 
esse diálogo entre saberes chamamos ecologias de saberes (Santos, 2006)” 
(SANTOS e MENESES, 2010, p. 19). 

 

Com isso, obtemos a concepção de ecologia, um dos pilares deste trabalho. “É uma 

ecologia, porque se baseia no reconhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogéneos 

(sendo um deles a ciência moderna) e em interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem 

comprometer a sua autonomia” (SANTOS, 2010b, p. 53). São apontadas cinco ecologias por 

Boaventura Santos, a primeira sendo a ecologia de saberes, que carrega em si a “possibilidade 

de diálogo e de disputa epistemológica entre os diferentes saberes. Uma ignorância é superada 

quando os saberes se complementam em suas incompletudes. O confronto e o diálogo em busca 

‘Não há ignorância em geral nem saber em geral’” (SANTOS, 2002, p. 250). Ecologia das 

temporalidades, podemos imaginá-la como o tempo representado numa imagem de linha e o 

tempo numa imagem de circulo.  “A dilatação do presente ocorre, neste caso, pela relativização 

do tempo linear e pela valorização das outras temporalidades que com ele se articulam ou com 

ele conflituam” (SANTOS, 2002, p. 252). Enquanto isso a ecologia dos reconhecimentos 

amplia as diferenças iguais, desconstruindo as hierarquias entre as diferenças. Já a ecologia das 

trans-escalas valoriza o local que ainda é intocado pela globalização hegemônica e determina a 

desglobalização do local, evidenciando assim a sua identidade sociocultural. Com isso expande 

a diversidade das práticas locais contra-hegemônicas. Por fim, a ecologia de produtividade que 
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busca recuperar e valorizar os sistemas alternativos de produção, das organizações econômicas 

populares, como, por exemplo, as cooperativas. 

Neste estudo da obra de Mário Vitória, tentaremos relacionar a proposta ecológica e 

os seus confrontos com as práticas e pensamento de monocultura que impõem uma única 

direção, linear e verticalizada. Buscaremos inserir na composição desta pesquisa os 

componentes da Cartografia Simbólica de Boaventura S. Santos. A nosso ver, esta cartografia 

nos proporcionará o entendimento da obra como um mapa mundi, o qual deve ser lido, 

interpretado e compreendido. O ponto de partida são as expressões imagéticas em pinturas e 

desenhos, e o de chegada são os significados socioculturais. Complementando o código visual 

está o código verbal dos títulos nas imagens que nos servem de índices para as interpretações 

possíveis. 

Santos (2011), ao discorrer a respeito da possibilidade de os mapas serem “mais 

figurativos ou mais abstratos, assentar em sinais emotivos ou expressivos ou, pelo contrário, 

em sinais referenciais ou cognitivos, nos incentiva nessa empreitada da leitura visual da obra 

de Mário Vitória. Em suma, os mapas podem ser feitos para serem vistos ou serem lidos” 

(SANTOS, 2011, p. 205), compreendemos uma flexibilidade prática da Cartografia Simbólica 

à amplitude de referenciais de pesquisa e campos científicos. “Os mapas são distorções 

reguladas da realidade, distorções organizadas de territórios que criam ilusões credíveis de 

correspondência”. Sendo assim, uma representação visual, “tal como os mapas, é uma distorção 

regulada de territórios sociais” (SANTOS, 2011, p. 198). “A principal característica estrutural 

dos mapas reside em que, para desempenharem adequadamente as suas funções, têm 

inevitavelmente de distorcer a realidade” (SANTOS, 2011, p. 200). “Os mapas devem ser fáceis 

de usar. Daqui resulta uma permanente tensão entre representação e orientação” (SANTOS, 

2011, p. 201). Para Santos (2011), 

 

[...] as virtualidades de uma abordagem centrada em escalas, projecções e 
simbolizações, residem na combinação entre a análise estrutural e a análise 
fenomenológica [...]. Os mapas são talvez o objeto cujo desenho está mais 
estritamente vinculado ao uso que se lhes quer destinar. As regras da escala, 
da projecção e da simbolização são os modos de estruturar no espaço, 
precisamos dialogar com o mapa e exercitar a virtualidade analítica 
(SANTOS, 2011, p. 224).   

 

Os mapas são repletos de intenções. “A incompletude estruturada dos mapas é a 

condição da criatividade com que nos movimentamos entre os seus pontos fixos. De nada 

valeria desenhar mapas se não houvesse viajantes para os percorrer” (SANTOS, 2011, p. 224). 
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Nosso estudo nos revela uma conexão de significados compostos (pois em seu cerne há outros 

mapas [imagens]).  

Para nós a imagem é o objeto de pesquisa com o qual se conhece a sociedade. 

Tomamos as imagens de Mário Vitória como espaços que nos são dados a percorrer. As 

imagens são lugares sociais e naturais, nos quais identificamos formas simbólicas de agir e de 

existência, ao nos tornarmos observadores, ao percorrer a constelação imagética construída por 

Mário Vitória. Nossa investigação pretende um passeio no qual ansiamos conhecer os agentes, 

as práticas e os pensamentos sociais, culturais e epistêmicas que conduzem Circo Humano, 

Desenhos Intencionais e Naturezas Assassinas. Estas são as subdivisões16 que enfocamos do 

trabalho de Mário Vitória. Observando e “participando” de alguns acontecimentos imagéticos, 

não seremos mais os mesmos ao sairmos desses lugares imaginados.  

Para termos acesso a informações valiosas à nossa pesquisa, buscamos estabelecer 

contato com o artista e conhecer sua prática. Além do sítio eletrônico no qual o autor expõe 

suas obras, também é possível ter acesso às imagens e ao processo criativo do artista via redes 

sociais. Assistimos também a vídeos gravados de entrevistas, palestras e discursos, assim como 

consultamos seus dois trabalhos acadêmicos referentes aos graus de mestre no campo das 

artes17. Dentre essas fontes de pesquisa, obtivemos informações com maior proveito através de 

entrevista estabelecidas por e-mail, via Skype, e diálogos por meio do Whatsapp. 

 

2.3.3 Para mapear o social no imagético 

 Com a obra podemos problematizar fenômenos sociais do século XXI. São comumente 

ressaltados pelas imagens o aspecto social e o aspecto de humanidade. O artista combina 

personagens, principalmente, do imaginário infantil, produzidos pela cultura de massa com 

personagens autênticos de sua própria criação. Tal composição torna-se original pela 

ressignificação dos personagens do imaginário infantil, pois estes assumem o papel de vilões 

sociais. Mário Vitória extrai a máscara da ingenuidade de muitos protagonistas, fazendo-os 

conversar com outros seres heteróclitos, criando assim circunstâncias visuais argumentativas 

que denunciam formas de dominação. 

                                                           
16 Os títulos das práticas artísticas de Máro Vitória são explanados com maior detalhamento pelo próprio autor, 
em seu texto “Os limites também viajam: aproximação a uma prática artística” (abril, 2012). Disponível em: 
http://www.mariovitoria.com/pt/textos/os-limites-tambem-viagem-aproximacao-a-uma-pratica-artistica/. 
17 2009/2010 – Mestre em Ensino em Artes Visuais na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação do Porto. 
Dissertação: Escrevendo no verso das folhas. 2006/2009 – Mestre em Práticas e Teorias do Desenho na Faculdade 
de Belas Artes na Universidade do Porto. Dissertação: Riso e Violência nas práticas artísticas do desenho. 
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 Intrínseco a isso, existe uma preocupação patente do autor no que diz respeito à 

necessidade de relações mais harmoniosas do ser humano com o seu entorno. O ser humano 

está numa condição de interação com outras formas de existências. Essa compreensão com a 

imagem da diversidade pode ser transposta para o que vivemos no concreto, então a imagem 

nos orienta para uma reflexão da forma como vemos a diversidade articulada. Nossas práticas 

podem ser repensadas, nosso local, nossas particularidades podem ser reconstruídas a partir de 

reflexões permeadas, mediadas por representações imagéticas com uma proposta contra-

hegemônica que tenta ressaltar a diversidade. 

 Para compreendermos nas imagens de Mário Vitória a simbolização e problematização 

da diversidade sociocultural e cognitiva foi, necessário criar um procedimento de leitura de 

imagens que visibilizasse relações entre diversidades de experiências, por vezes 

desconsideradas pelo paradigma hegemônico. O desafio do estudo está em encontrar não 

somente o que se deseja, mas encontrar acima de tudo o inesperado, o novo. Vamos ouvir as 

imagens, tentando compreender o que elas nos dizem. A perplexidade com muito do que vimos 

nos conduziu com ânsia numa criatividade sociológica. 

O terrível e o maravilhoso estão lado a lado nas imagens, materializadas em (pinturas, 

desenhos, projeções e objetos), de que se originam imagens aparentemente irreconciliáveis que 

convocam, por sua vez, novos significados de uma utopia realista dos significados diversos da 

resistência, da dignidade e da luta contra as opressões. 

Cada imagem dentro de uma narrativa visual é lida como um enunciado, e pode ser 

comprendida pelo prisma fotográfico delineado por Nobre (2003) em sua dissertação A 

fotografia como Narrativa Visual. Para o pesquisador a fotografia, 

enquanto narrativa visual concebida em uma pesquisa, não é apenas um 
registro, mas um signo, cuja representatividade da semelhança com o objeto 
fotografado está evidenciada, principalmente, no seu caráter indicial, além do 
icônico e simbólico (NOBRE, 2003, p. 13). 

 

Ao passo que Nobre (2003) desenvolveu uma narrativa visual fotográfica com as 

cidades norteriograndenses, produzindo imagens em Diogo Lopes e Venha Ver, entendemos 

que a nossa perspectiva investigativa se inscreve na construção de um estudo social de uma 

narrativa visual pictórica já existente; estudo este com forte ênfase nos aspectos indiciais, 

icônicos, simbólicos entre outras instâncias sígnicas. E, estudo este que se estrutura enquanto 

cartografia socioimagética, um esforço interativo entre a episteme da sociologia cartográfica e 

de recursos semióticos. 
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Logo, igualmente a narrativa visual fotográfica, as narrativas visuais (Circo Humano; 

Desenhos Intencionais; Naturezas Assassinas) de Mário Vitoria tamabém se caracterizas  “por 

conter a presença de códigos visuais captados do cenário sociocultural” (NOBRE, 2003, p. 13). 

É possível idearmos narrativas distintas com as mesmas imagens, basta um enfoque 

diferenciado numa mesma composição ou alternar a ordem de leitura das imagens, aliando-se 

a isso também a mudança de significados a partir de quem lê, pois, como nos diz Bakhtin (2011, 

p. 296) “[...] todo enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação discursiva de um 

determinado campo. Os próprios limites do enunciado são determinados pela alternância dos 

sujeitos do discurso”. Entendemos, assim, que o fato de haver possibilidades interpretativas não 

descaracteriza o cerne ideológico do artista presente nas composições. 

Foi com base nessa abertura teórica, que o pesquisador Itamar Nobre defendeu a 

combinação entre a fotografia e a Cartografia Simbólica, criando a Fotocartografia 

Sociocultural. “Por meio de uma Fotocartografia Sociocultural, discutindo o conceito de Modos 

de Vida como atividade humana e suas consequências para as relações sociais e culturais” 

(NOBRE, 2011, p. 48). Para Nobre, 

 

cartografia e fotografia possuem um caráter relacional e comunicacional, pois, 
tanto o mapa quanto a fotografia são meios reveladores de um cenário a ser 
percorrido, possibilitando reflexões acerca desse, como algo que nos orienta, 
sendo possível, através de uma e de outra, conhecer previamente as 
características desse cenário, quanto aos seus aspectos socioculturais, sem 
necessariamente tê-lo visitado  (NOBRE, 2011, p. 67). 

 

 Inspirada nessa alternativa teórico-metodológica desenvolvida por Nobre (2005), 

acreditamos num olhar investigativo sobre expressões imagéticas da obra de Mário Vitória, 

com o intuito de compreendê-las em conexão com os significados instaurados no campo 

sociocultural. Pensamos que a cartografia simbólica poderia nos oferecer grande avanço para a 

organização, estruturação e identificação de pistas, além da flexibilidade simbólica. No entanto, 

sentimos a necessidade de um alicerce específico à produção de sentido de imagens, e fomos 

buscá-lo na semiótica. 

Assim aproximando conceitos e teorias, chegamos à construção da estrutura 

investigativa fundamentando-a nas operações da escala, projeção e simbolização (Cartografia 

Simbólica) relacionadas com os elementos triádicos da semiótica peirciana. Conjecturamos que 

dialogando a teoria social de Santos com a teoria do sentido de Peirce possamos criar uma 

análise dos significados das imagens preocupada com a construção de um pensamento social. 
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Tanto o cientista social Boaventura S. Santos, quanto o filósofo Charles S. Peirce reúnem um 

amplo e profundo arcabouço teórico, rico em reflexões, conceitos e terminologias. Em razão 

disso, convém delimitar o como e o que destes estudos podem ser adequados à identificação e 

análise dos significados das imagens. 

A semiótica possui um contexto vasto e próprio na ciência, mas, sempre a situamos no 

campo de estudo o qual temos propriedade: a comunicação, em especial as imagens visuais 

fixas. Buscamos com a obra de Mário Vitória trabalhar em dois vieses, paralelamente: do social 

para a imagem e da imagem ao social. A nossa compreensão do social contribui na interpretação 

dos significados das imagens. As imagens contribuem em nossa construção de sentido acerca 

da esfera social. Seguiremos na tentativa de encontrar o fio condutor da comunicação visual das 

imagens de Mário Vitória. Para tal, propomos criar um percurso investigativo a ser utilizado 

com um conjunto de imagens sobre a problemática sociocultural. 

Muitas das abordagens sobre as Epistemologias do Sul discutem a Ecologia de 

Saberes, no entanto, as outras ecologias são esquecidas. Quando iniciamos a organização do 

corpus da pesquisa, pensamos em enfocar nesta ecologia, contudo, o estudo prévio a respeito 

da perspectiva de Boaventura já nos demonstrava a complexidade da abordagem com a 

sociologia das ausências, por isso nos preocupamos em exercitá-la e para isso identificamos os 

possíveis significados das cinco ecologias explanadas por Boaventura: ecologia de saberes; 

ecologia da temporalidade; ecologia da produtividade; ecologia do reconhecimento; ecologia 

da tran-sescala. 

Além da sociologia das ausências, como segunda operação epistemológica para atingir 

esta nova racionalidade do conhecimento e das práticas sociais, Santos propõe a sociologia das 

emergências. Enquanto a sociologia das ausências identifica e valoriza as experiências 

desperdiçadas pelo conhecimento hegemônico, a sociologia das emergências segue com a tarefa 

cognitiva de investigar e ampliar as alternativas concretas de futuro naqueles saberes, práticas 

ou sujeitos que estavam ocultos pela racionalidade conservadora. Trata-se de uma ampliação 

simbólica por reconhecer experiências desperdiçadas, seguida da contração do futuro por força 

de investigar as alternativas que cabem no horizonte das possibilidades concretas. 

Alguns fatores são importantes para a eficácia desse esquema interpretativo, sobre o 

contexto social, como por exemplo: a capacidade do intérprete em decodificar uma imagem 

fixa, o que implica a familiaridade com determinado código visual, conta-se também o 

conhecimento do código alfabético constitutivo do texto escrito complementar da imagem e, 

ainda, de reconhecer os signos culturais apresentados na imagem. Para Samain (2012): 
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a imagem, e mais ainda a imagem fixa – sabemos –, é muito mais complexa. 
Para dar conta disso, basta prolongar o tempo de um olhar posto sobre ela, 
sobre sua face visível, para logo descobrir que a imagem nos leva em direção 
a outras profundidades, outras estratificações, ao encontro de outras imagens 
(SAMAIN, 2012, p. 34). 

 

Fatores externos a nossa subjetividade podem contribuir para uma interpretação mais 

elaborada das imagens, que somados às vivências pregressas possibilitam um maior número de 

relações cognitivas no momento da leitura do texto imagético inter-relacionado com texto 

escrito. 

O esquema analítico apresentado sofreu anteriormente muitas reestruturações, visto a 

complexidade em cruzar o pensamento peirciano com o de Boaventura S. Santos. A persistência 

fundamentou-se em alguns fatores, um deles refere-se ao âmbito intuito, quando percebemos 

encadeamento teórico e conceitual de Boaventura, compostos por algumas tríades (escala, 

projeção, simbolização; sociologia das ausências, sociologia das emergências, trabalho de 

tradução), poderia conversar com aspectos de algumas tríades de Charles Sanders Peirce18 

(1839-1914).19 

                                                           
18 Convencionou-se que as citações de Peirce na obra dos CollectedPapers devem ser abreviados em CP, seguido 
do número do volume e parágrafo. Também há outras abreviações para citar Peirce, como: MS para os 
Manuscripts; NEM para New Elements of Mathematic; S.S para Semiotics and Significs: Letters to Lady Welby. 
Entre outros que não serão necessários neste trabalho.   
19 Charles Sanders Peirce (1839-1914), cientista, matemático, historiador, filósofo e lógico norte-americano, é 
considerado o fundador da moderna Semiótica. Graduou-se pela Universidade de Harvard em química, contribuiu 
no campo da Geodésia, Biologia, Psicologia, Matemática, Filosofia. (...). Uma das marcas do pensamento 
peirceano é a ampliação da noção de signo e, conseqüentemente, da noção de linguagem. Peirce “foi o enunciador 
da tese anticartesiana de que todo pensamento se dá em signos, na continuidade dos signos” (SANTAELLA, 2001, 
p. 32); do diagrama das ciências; das categorias; do pragmatismo (Cf. 
https://estudospeirceanos.wordpress.com/semiotica/)  
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3 CARTOGRAFIA SOCIOIMAGÉTICA 

 

 

A dieta da consciência mata mais que a obesidade da vida; acrílico sobre madeira, 122x113cm, 2014. 
Disponível em: http://www.mariovitoria.com/circo-humano/a-dieta-da-consciencia-mata-mais-que-a-

obesidade-da-vida-2/ Acesso em: 23 abr. 2015.

http://www.mariovitoria.com/circo-humano/a-dieta-da-consciencia-mata-mais-que-a-obesidade-da-vida-2/
http://www.mariovitoria.com/circo-humano/a-dieta-da-consciencia-mata-mais-que-a-obesidade-da-vida-2/
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3 CARTOGRAFIA SOCIOIMAGÉTICA 

 

“Depois do prolongado mergulho na incerteza, 

na confusão e na dúvida, o surgimento súbito da 

novidade assume facilmente as aparências de um 

momento mágico. Os artistas e cientistas nos 

descrevem com frequência esses momentos de 

perplexidade e maravilhamento, em que uma 

situação confusa e caótica cristaliza-se 

milagrosamente para revelar uma idéia nova ou 

a solução a um problema antes indecifrável. Uma 

vez que o processo do surgimento espontâneo é 

totalmente não-linear e envolve múltiplos anéis 

de realimentação, não pode ser perfeitamente 

analisado pelo nosso raciocínio linear 

convencional; por isso, nossa tendência é a de 

identificá-lo como uma espécie de 

mistério”(CAPRA, 2002, p. 130). 

 

 

3.1 O ARTISTA E A ARTE INSURGENTES 

elamente curiosas, metafóricas e enigmáticas. Deu-se assim a primeira impressão ao 

entrarmos em contato com as imagens de Mário Jorge Ribeiro Candosa Vitória, um 

homem muito voltado à família, pai de Mariana, nascida em 2016, e de Francisco 

que nasce em 2018. 

A percepção de que suas obras nos falavam acerca de tudo ao mesmo tempo nos trouxe 

um sentimento de onipresença e onisciência, e simultaneamente a preocupação de quais seriam 

os critérios à delimitação da amostra. Buscamos inspiração na capacidade criativa sobre a qual 

alguns autores versam. Sodré (2012) enfatiza que: 

a criatividade não pode ser ensinada, mas é possível criar as condições 
culturais para seu desenvolvimento. Em termos educacionais, isso implica 
uma pedagogia capaz de hibridizar modos diferentes de apreender a realidade, 

B 
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conjugando a abordagem lógica e metódica do mundo com a percepção global 
e intuitiva típica das práticas artísticas (SODRÉ, 2012, p. 104). 

 O autor explica que uma das estratégias à criação é a metáfora, dessa maneira a “língua 

avança e se diversifica” (SODRÉ, 2012, p. 105). Em um âmbito mais profundo da cognição, 

Capra (2002) observa que: 

quando projetamos a imagem mental de um recipiente sobre o conceito 
abstrato de uma categoria, usamo-la como uma metáfora. Esse processo de 
projeção metafórica é um dos elementos cruciais da formação do pensamento 
abstrato, e a descoberta de que a maior parte dos pensamentos humanos é 
metafórica foi outro avanço decisivo das ciências da cognição. As metáforas 
possibilitam que nossos conceitos corpóreos básicos sejam aplicados a 
domínios abstratos e teóricos (CAPRA, 2002, p. 77). 

 

 A maneira como poderíamos pensar as imagens, paulatinamente, delineava um 

sentido. Certas discussões teóricas, de autores que não tratavam especificamente de análise de 

imagens, amparavam nossa reflexão para uma visão geral daquilo que gostaríamos de construir. 

Morin (2007) assegura que: 

qualquer conhecimento opera por seleção de dados significativos e rejeição de 
dados não significativos: separa (distingue ou disjunta) e une (associa, 
identifica); hierarquiza (o principal, o secundário) e centraliza (em função de 
um núcleo de noções-chaves); estas operações, que se utilizam da lógica, são 
de fato comandadas por princípios “supralógicos” de organização do 
pensamento ou paradigmas, princípios ocultos que governam nossa visão das 
coisas e do mundo sem que tenhamos consciência disso (MORIN, p. 10, 
2007). 

 

Foi necessário empregar um esforço imaginativo que equilibrasse a teoria com as 

percepções subjetivas. Refletimos também, por se tratar de ciência, que não poderíamos nos 

esquecer das finalidades acadêmicas da investigação.  Nestas indefinições, nos vimos em alguns 

impasses. O primeiro se fazia na inviabilidade de descrever acerca de mais de duas centenas de 

imagens, pois tomaria o corpo inteiro da pesquisa, e onde estaria a originalidade? Uma 

descrição pode ser efetuada por muitos outros pesquisadores, existem pesquisas históricas e 

outras com foco em determinadas dinâmicas e símbolos das culturas, até mesmo o próprio 

artista poderia explicar as suas criações. Existia o perigo ainda de resvalar na redundância, falar 

do mesmo símbolo inúmeras vezes, tendo em vista que muitos se repetem nas obras. 

 Havia, portanto, um aspecto específico que deveríamos atentar. Algumas decisões 

começaram a ser tomadas, por exemplo: o estudo deveria focar em um âmbito mais analítico 
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que fizesse sentido social, não poderíamos estagnar na descrição, nem mesmo numa análise 

estética-geométrica. Concomitante a isso, não poderíamos descartar os significados produzidos 

pelas formas, suportes e técnicas empregadas. Deste modo, alcançamos a ideia de um possível 

caminho, que se fazia como um mapa. Deveríamos enfatizar os significados sociais, mas no 

primeiro momento teríamos de imaginar a nossa própria rota e em um segundo momento 

iríamos ao encontro apenas de alguns pontos específicos neste trajeto. Nesses pontos 

observaríamos questões referentes às relações do ser humano e o seu contexto. Ficamos então 

diante de um esboço de mapa. Santos (2011) nos diz que: 

para ser prático, o mapa não pode coincidir ponto por ponto com a realidade. 
No entanto, a distorção da realidade que isso implica não significa que a 
representação seja arbitrária, desde que os mecanismos de distorção da 
realidade sejam conhecidos e possam ser controlados. E, de facto, assim é. Os 
mapas distorcem a realidade através de três mecanismos principais: a escala, 
a projecção e a simbolização. São mecanismos autónomos que envolvem 
procedimentos distintos e exigem decisões específicas. Mas também são 
interdependentes (SANTOS, 2011, p. 200-201). 

 

Motivadas pelo ponto de vista semiótico, podemos compreender que a 

interdependência das operações da escala, projeção e simbolização compõe um processo 

triádico. Ao olhar de Merrell (2008), “o processo triádico é “democrático”. Nenhuma das três 

funções dentro do processo goza de prioridade ou predominância” (MERRELL, 2008, p. 37). 

Desse modo, as concepções cartográfica e semiótica se opõem a dicotomia, tendo em vista que 

a matriz de referência de ambos os procedimentos está na construção e representação da 

realidade social. Logo, a conexão entre estas duas abordagens nos faz ascender a novas relações, 

assim, com novas possibilidades no que tange as imagens.  

De acordo com Samain (2012, p. 34), “não é possível pensar a imagem se não a 

situarmos no sistema no qual ela está conectada: nosso cérebro, o contexto, a própria imagem, 

aquele que a fez, aquele que a contempla, num tempo e num espaço históricos e a-históricos”. 

Dessa forma, neste capítulo, iniciaremos a nossa construção do campo analítico, demonstrando 

a estrutura elaborada à compreensão do processo de significação e problematização da obra 

pictórica do artista em sua pluridiversidade; além de, consequentemente, explanar o arcabouço 

teórico articulado para o presente estudo social de imagens. 

Progressivamente, realizamos uma cartografia socioimagética da obra de Mário 

Vitória, lançando olhar sobre os agentes, as práticas, as expressões de saberes no contexto dos 

fenômenos da dominação, emancipação e do diálogo, organizando-nos com base na Cartografia 
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Simbólica e orientados pelas Epistemologias do Sul. Demonstrando ainda, amparadas em 

instrumentos semióticos das tricotomias de Peirce (a primeira: Qualissigno, Sinsignos, 

Legissigno; a segunda: Ícone, Índice e Símbolo; a terceira: Rema, Dicente, Argumento), um 

panorama do processo de produção de sentido social das imagens. 

A insurgência da obra é extensão do artista plástico inquieto e reflexivo nascido em 

Coimbra, 1983, e que viveu uma infância feliz em Coja, uma vila localizada no concelho de 

Arganil. Quando criança, enquanto seus pais trabalhavam, Mário era entretido pela avó 

materna, com muitos papéis e lápis, passando horas a copiar desenhos de revistas com 

personagens infantis. Os avós maternos vieram da África, fugidos das circunstâncias 

conflitantes, a necessidade de se deslocarem para a Europa os fizeram deixar as propriedades e 

levar consigo apenas as lembranças de uma vida repleta de natureza. Enquanto isso, a sua 

família paterna, de origem portuguesa,  se constituem numa geração que transmitiu de pai para 

filho o ofício de padeiro. Antes do artista vir ao mundo, os seus avós e o seu pai passavam por 

tensões que culminaram na Revolução de 25 de Abril de 1974. 

As histórias que ouvia, de seus pais e seus avós, contextualizadas fortemente pela 

fauna e a flora somaram-se a vivência bucólica de Mário quando criança. Construindo assim, 

provavelmente, o seu o imaginário artístico. 

MV – O meio de onde eu venho é o centro interior de Portugal, Serra da 
Estrela20. E sempre foi um meio complicado de exclusão social. Porque dos 
poucos empregos que há, são ornados muito baixos, são sempre zonas 
castigadas pelos incêndios, pelas empresas que extraem de todos os produtos 
agrícolas. 
Eu sou uma pessoa que cresceu... conheço o fresco da serra, o sabor do verão, 
o sabor dos frutos. E eu tenho sons na minha cabeça constantemente, e até às 
vezes para me acalmar eu recordo de estar a janela da casa da minha avó que 
era virada sobre um riacho, recordo daqueles sons do verão a entrarem na 
minha cabeça e até há pouco dez, quinze anos deixaram de existir por que o 
campo agrícola evoluiu e começaram a ser utilizados pesticidas e outras coisas 
para acabar com as pragas e aqueles  todos peixinhos nos rios morreram todos. 
E há, se calhar, uma grande ingenuidade nisto, e se calhar não é ingenuidade, 
que é o grande motor do mundo, mas tenho essa  ligação a natureza e parte 
muito grande dela e eu sinto que ela está a desaparecer.  
Eu tive uma infância muito, muito, muito feliz e ela estava rodeada de 
natureza, e muitas das vezes a minha avó, meus pais iam buscar água no 
riacho. Estava a brincar com os peixinhos. Eu recordo de uma história, a minha 
avó estava a chegar em casa e com muita raiva a gritar, por que entrou na casa 
de banho e a banheira estava cheia de cobras e sapos  e peixes, por que eu 
trazia não é, eram os meus brinquedos (risos...). Por isso que há muita 
natureza. 

                                                           
20 Região montanhosa cujo tempo de locomoção, por meio de carro, à Coja, é calculado em pouco mais de uma 
hora. 
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Estamos a vivificar a natureza. Estamos a ficar muito desconectados da 
natureza. Tenho muito na cabeça esse acontecimento que vocês, o qual vocês 
tiveram aí, há alguns anos, aquelas barragens21 de lama tóxica, numa extensão 
de 800km, e muitas pessoas não pensam nisso... 800km  é como daqui do 
Porto, onde eu estou agora, até o Algar, nosso território nacional e eu vejo o 
Brasil sempre como o berço da natureza, não é...? E como é possível  acontecer 
uma coisa dessas e diariamente  não se encontram notícias sobre isso, eu tenho 
mesmo que pintar e desenhar sobre a natureza (VITÓRIA, 2017).22 

 

O artista vive e trabalha no Porto (Portugal), e mantem aulas semanais em seu Ateliê. 

“No meu ateliê tenho uma escolinha de artes. Não há programa, trabalho as motivações de cada 

aluno. Tenho alunos muito novos e tenho alunos muito velhos, de idades distintas. É um espaço 

muito autêntico” (VITÓRIA, 2018). 

Além de Portugal, o percurso acadêmico de Mário também se realiza em Lyon 

(França), Bolonha (Itália) e Sheffield (Inglaterra). Aos 16 anos de idade iniciou seus estudos 

artísticos no “Programa Sócrates”, Lycée Leonardo Da Vinci, Lyon, França. Cursou 

Licenciatura em Pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto entre os anos 

2001 e 2006. Neste ínterim fortaleceu seus estudos no Programa Erasmus, Accademiadi Belle 

Artidi Bolonha, Itália. 

De 2006 a 2007 especializou-se em Práticas e Teorias do Desenho na Faculdade de 

Belas Artes da Universidade do Porto, formando-se por esta faculdade. Adquire o título de 

Mestre por essa mesma instituição em Práticas e Teorias do Desenho (2006-2009), defendendo 

a dissertação: Riso e Violência nas práticas artísticas do desenho. Também é mestre pela 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação do Porto na área das Artes Visuais (2009-

2010), com a dissertação: Escrevendo no verso das folhas. 

Em sua conferência no Colóquio de Doutorandos do CES, 2015, o autor explica ao 

público a circunstância na qual se encontrava enquanto acadêmico. Seguem alguns trechos de 

sua fala, gravada em vídeo e disponível on-line. 

 

Eu estava bastante distante da realidade, e resolvi fazer uma dissertação de 
mestrado provando de algum modo que as artes estavam mais atentas aos 
outros, não estavam tão fechadas em seu elitismo, na parte estética, em todo 
esse acumular da história da arte, e escrevi uma tese sobre o riso e a violência 
nas práticas artísticas contemporâneas 
(...) 
há muitas lutas vindas do sul que podem trazer essa ideia de balão de oxigênio 
para evitar essas situações de medo. 

                                                           
21 Mário se refere ao maior desastre ambiental do Brasil, em 5 de novembro de 2015 em  Mariana (MG). 
22 Declaração de Mário Vitória durante chamada de vídeo pelo Skype em 25 de agosto de 2017 
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(...) 
Após a segunda dissertação de mestrado (Escrevendo nos Versos das Folhas) 
com crianças em bairros menos favorecidos, e a experiência no ensino 
universitário “deparei-me com a situação de que provavelmente era possível 
ser mais corajoso criando imagens, estar cada vez mais próximo da rua e das 
pessoas através das imagens afinal a arte tinha uma função. 
(...) 
Meu trabalho é subverter essa verticalidade, e encontro balões de oxigênio não 
só com Boaventura. 
(...) 
Além das imagens eu precisa de alguém que me desse ‘corpo às balas’, que 
me fizesse entrar nessa primeira batalha, então eu lancei o desafio ao 
Boaventura de Sousa Santos. 
(...) 
Existe uma fuga a ser desenhada por todos nós; realmente a gaiola poderia 
estar aberta, poderá ser dourada, e há um lenço que apaga todas as nossas 
mágoas que irá adornar aquela gaiola que poderá ter uma porta aberta23” 

 

Figura 7: Processo para a obra “A súbita e inesperada luz da tartaruga na natureza assassina delirante”, 
óleo sobre tela, 200x200cm, 2017. 

 
Fonte: fotografia cedida por Mário Vitória24. 

No segundo semestre de 2007, a obra "Devorando a própria pátria", imagem de 

resistência social e política, foi uma das oito selecionadas para a exposição internacional Jovens 

Criadores Europeus inaugurada em Paris A exposição é itinerante e viaja pela Europa durante 

dois anos (2017-2019).  

                                                           
23 Nesta altura da fala o artista reflete apoiado visualmente na obra “Expectativa de ouro” (2013). 
24 Mário Vitória em entrevista realizada por nós via Skype, no dia 25 de agosto de 2017, ressalta a importância de 
sua companheira e mulher, Joana, a qual é designer gráfica que muitas vezes faz os catálogos, faz as imagens, 
sempre o auxiliando com suas obras.  
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Figura 8: “Devorando a própria pátria”. Acrílico sobre tela, 150x150cm, 2013. 

 
Fonte: Domínio público. Disponível em: http://www.biennalejce.com/en/artists/mario-vitoria-2. 
Acesso: em 23 out. 2017. 

 

O processo de produção artística de Vitória possui algumas particularidades. Quando 

indagamos como funcionava o processo criativo, e como ele construia a questão do tema, e 

concebia as ideias para construir as telas, ele nos respondeu: 

MV – Eu gosto muito de manusear as técnicas que aprendi, gosto de perceber 
os movimentos todos artísticos, sou muito envolvido com literatura, participo 
regularmente com companhias de teatro, com escritores, e às de achar no meu 
site a maioria das pessoas que escrevem para mim. Mas vou buscar gente de 
fora, periférica, na periferia é que eu encontro realmente a realidade. Eu faço 
estes processos, tenho uma metodologia muito particular; mas depois faço 
tudo ao contrário. Por exemplo, eu tiro a segunda-feira  para  ir às Bibliotecas, 
ler o jornal, e depois, no longo da semana para desaprender. É essa minha 
atitude, ou seja, eu vou buscar as notícias do mundo, vou ler, vou também 
buscar imagens, coloca-las em confronto. (...) aquilo que eu mostro 
aparentemente desconexo, na realidade é uma ... analogia...  
A arte que eu faço não é nada de novo, vou buscar o cânone antigo do design, 
posso buscar as técnicas antigas do design, posso procurar novas técnicas, mas 
eu preciso procurar gente. E eu entro nesse cânone, nesta norma que tenho 
iniciado, para depois começar a embaralhar tudo, e aí é que pode estar a 
pontinha do diferente no meu trabalho, é só aí porque as técnicas... 
Quero ser um bom aluno, estudar, partir do cânone e depois... 

 

Em seguida perguntamos ao artista como se dava a preocupação com a publicização 

do trabalho dele: 

AC – Mário, você se preocupa com a Comunicação das suas imagens? Como 
você se preocupa com a comunicação das suas imagens? 
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MV – Sim, tenho a preocupação de me dar ao máximo. Eu próprio sozinho 
não consigo. Tem os ambientes habituais, as galerias promovem as imagens. 
Também tenho Joana, minha companheira e mulher, ela é designer gráfica que 
muitas vezes faz os catálogos, faz as imagens. E eu faço todo o processo 
normal da “confusão” para espalhar ao máximo a imagem de um artista 
tradicional, para depois mostrar como é bom esta inversão , e todo o caos que 
a minha obra propõe. Eu preciso jogar estas regras do jogo para poder 
embaralhar tudo. Esta era a grande crítica que os meus colegas me apontavam 
sobretudo quando pintei um ex-líder, um ex-presidente da república que me 
convidaram para pintar e eu aceitei. E então fui apelidado, Mário então tu tens 
partido político. Eu digo, não, todas as pessoas têm um ponto bom, positivo e 
iria ressaltar isso, a questão era o Mário Soares, que foi um pessoa 
determinante para a liberdade do nosso país, isso é inegável. E depois de todos 
os jogos e todas essas ligações de esquerda ao capitalismo, isso já não tem a 
ver comigo. “Mas, Mário, tu não tens partido político, isso é pior do que seres 
comunista” (risos...). Muito bem, não tenho partido político, adoro participar 
neste jogo, e me detenho um tanto de fora. Mas, ninguém tem que saber a 
minha posição para depois colocar a inversão neste patamar”. 

 

É evidente o interesse do artista pela intervenção social através da arte. Nas imagens 

do autor, há fortes marcas da cultura europeia, porém reescritas pelos pincéis de maneira social, 

crítica e irônica. Há também características clássicas e da arte renascentista25, combinadas com 

o surrealismo, misturados a personagens que remontam a gregos e romanos, exaltando-se a 

beleza física, o nu e inspirações na natureza. De acordo com Jorge Coli (2012, p. 42), “quando 

o artista produz uma obra, emprega um conjunto de elementos que constituem um pensamento 

concreto, objetivado e material, e que está fora dele, o criador”. Esse ponto lhe parece muito 

importante, porque imagina que “a obra e o artista são mais ou menos a mesma coisa. Não é 

verdade! A obra é independente do artista. Posso conhecer a biografia do artista e esse 

conhecimento vai me dar elementos para entender a gênese da obra, mas apenas uma parte de 

sua gênese” (COLI, 2012, p. 42).  

  A questão sobre as maneiras pelas quais as imagens nos fazem pensar e o que elas 

convocam ao nosso pensamento, prossegue Samain (2012, p. 22), são:  

a primeira, a mais evidente, é o fato de que toda imagem (um desenho, uma 
pintura, uma escultura, uma fotografia, um fotograma de cinema, uma imagem 
eletrônica ou infográfica) nos oferece algo para pensar: ora um pedaço de 
real para roer, ora uma faísca de imaginário para sonhar  [grifos do autor]. 

 

                                                           
25 Cf. https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-renascentista/renascimento/  

https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-renascentista/renascimento/
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Assim o conhecimento, a noção do todo, da produção de Vitória a partir das imagens 

foi formado com algumas precauções e iniciado com uma delimitação quantitativa. De início, 

foi preciso reunir o material visual que consideramos significativo para assim conseguirmos 

vislumbrar as possibilidades. Reunimos, então, 316 (trezentas e dezesseis) imagens do trabalho 

artístico de Mário Vitória, datadas de 2006 a 201726, estando dentre essas as criações das 

categorias Circo Humano, Desenhos Intencionais, Naturezas Assassinas, e, ainda, fotografias 

de montagens das Instalações-Objectos, além das Participações Especiais do artista.  

As Instalações-Objectos27 e Participações Especiais referem-se a registros fotográficos 

de exposições do artista. Em alguns desses registros, o próprio artista está presente. Essas 

imagens nos permitiram uma contextualização sobre o processo artístico, até mesmo a maneira 

como as intervenções são organizadas espacialmente. A própria disposição dos objetos auxilia-

nos a traçar as primeiras aparências dos vieses políticos e intelectuais da obra e do autor. 

Notamos nesta ambientação o diálogo da obra com a poesia, com o teatro, com a música, com 

a Academia e com a política. 

As imagens analisadas pertencem as seguintes narrativas: Circo Humano, Desenhos 

Intencionais e Naturezas Assassinas. Delimitamos esta amostragem pelo fato destas famílias28 

de imagens formarem o cerne da expressão imagética de Mário Vitória, caracterizando-se pela 

pintura e pelo desenho. Os títulos informados são da autoria do próprio artista. Todas as 

imagens possuem títulos repletos de simbolismos que enriquecem as imagens e a interpretação. 

O estudo enfoca o código visual, no entanto, a nossa compreensão é complementada, inúmeras 

vezes, pelo código verbal escrito. 

Em resumo, Circo Humano apresenta cores variadas, contrastadas e intensas; 

enquanto, Desenhos Intencionais mostra-se com maior caráter monocromático. Por sua vez, 

Naturezas Assassinas é peculiar pela constante representação de frutas, frutos e brinquedos em 

miniaturas que travam insistentes conflitos armados. No entanto, alguns detalhes poderão ser 

percebidos mais adiante, quando apresentarmos as imagens, uns deles se tratam de 

especificidades do campo da arte: os suportes e materiais. Observamos que de 2006 a 2008 

algumas obras de Desenhos Intencionais apresentam uma estética cromática análoga às 

expressões de Circo Humano, porém o suporte utilizado e o material para efetuar a pintura se 

                                                           
26 As últimas obras que tivemos acesso foram publicadas até o mês de outubro de 2017, mês que finalizamos a 
escrita da tese. Portanto, não foram consideradas publicações de obras que possam ter vindo a ocorrer em 
novembro e dezembro de 2017. 
27 Não tivemos acesso a Instalações e Objectos do ano de 2006. 
28 Utilizamos em alguns momentos o termo “famílias” devido a traços semelhantes das três narrativas pictóricas, 
em questão, quando comparadas umas as outras. Além disso, o termo “família” cria um sentido de união e 
cumplicidade sígnica entre os “membros” do grupo imagético. 
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distinguem entre uma família pictórica e outra. Por exemplo, a imagem “Da série Il Viaggio” 

(2006, Desenhos Intencionais) e “Pretextos sem açúcar” (2006, Circo Humano) são 

semelhantes a um primeiro olhar. No entanto, a primeira é feita com carvão e pastel seco sobre 

papel, já a segunda é feita com óleo sobre tela. Muitas das imagens criadas sobre papel estão 

em Desenhos Intencionais e muitas das imagens criadas sobre tela estão em Circo Humano. A 

seguir, informamos, no quadro, o número de imagens estudadas referentes às narrativas visuais 

em cada ano: 

               

Quadro 1: Quantitativo geral da cartografia (Narrativas visuais/ano). 

 
Fonte: Autoria própria. 

A amostra de 23129 (duzentas e trinta e uma) imagens de Mário, datadas de 2006 a 

outubro de 2017, será mapeada com o auxílio da sociologia cartográfica de Santos (1988). 

Preparamos assim o campo à compreensão da produção de sentido social das imagens. O tópico 

seguinte (3.2) apresenta imagens com seus respectivos títulos e indicação da família visual a 

qual pertence. Nossa intenção ao reunir o material visual foi cartografar imagens que se 

manifestaram, a nosso ver, como signos de dominação, de emancipação e/ou de diálogo. 

                                                           

29 Todas as imagens analisadas podem ser consultadas nos anexos e apêndices desta tese. 
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3.2 CARTOGRAFIA E SEMIÓTICA, PARA UM MAPEAMENTO SOCIOIMAGÉTICO DA 

OBRA DE MÁRIO VITÓRIA (2006-2017) 

Criamos um panorama acerca da obra de Mário Vitória, composto de coletivos de 

imagens e tabelas com dados quantitativos. A ênfase está sobre as imagens nas quais 

percebemos maior pluralidade de fenômenos sociais (vinculadas à dominação, à emancipação 

e ao diálogo). Ressalvamos que a leitura visual do panorama apresentado segue, 

predominantemente, uma lógica orientada da esquerda para a direita. 

A partir de um esforço cartográfico com as 231 (duzentas e trinta e uma) 

representações pictóricas, pretendemos revelar um apanhado quantitativo, constituído por 

imagens que manifestem, cada uma delas, o maior número de fenômenos possíveis. Para 

identificarmos e ampliarmos as experiências possíveis nas imagens, por meio dos signos, 

necessitamos, com o aporte da cartografia simbólica, efetuar o caminho inverso do 

convencional quando se realiza uma análise de imagens. É comum a tentativa de impelirmos 

um único significado, conceito, qualidade ou sentimento a uma imagem. Esta é uma 

preocupação válida, considerando a carência de um referencial com o qual possamos 

estabelecer relações ulteriores. No entanto, ponderamos que deveria haver a possibilidade do 

nosso ponto de partida ser o plural e o diversificado. Logo, imaginamos que somente 

conseguimos nos encontrar com aquele único conceito que, naturalmente, criamos das coisas, 

se partíssemos da concepção de existência de constelações de possibilidades. 

Há algum tempo, Boaventura S. Santos nos chama a atenção sobre a importância e a 

dificuldade em realizar a expansão do presente e a contração do futuro [sociologia das 

ausências]. Mas, é num esforço imagético, social e epistemológico que buscamos identificar 

nas imagens a pluridiversidade. Destarte, refletiremos acerca de um conjunto imagético, que 

deverá sobressair do espaço amostral (2006-2017) da investigação, devido ao seu maior número 

de significados socioculturais e epistemológicos possíveis. Nesse mapeamento, identificamos 

imagens que possuem, em sua composição visual, a potencialidade de despertar no intérprete o 

maior número de significados possíveis. Por isso, definimos que a essência da discussão sobre 

os significados das imagens estariam circunscritos ao campo sígnico que nos remetesse aos 

fenômenos da dominação, da emancipação e do diálogo, como já dito; pois este trio conceitual, 

pensamos, deverá ser capaz de projetar e problematizar agentes, práticas e conhecimentos do 

campo social.  

Então, buscamos identificar na obra de Mário Vitória as composições visuais que 

detêm a predisposição à diversidade e à pluralidade de sentidos, inscritas no âmbito de 
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dominação, de emancipação e/ou do diálogo. Relacionamos, a seguir, alguns painéis dessa 

cartografia simbólica, cujas variáveis são:  

1. Grupo da família imagética: Circo Humano (137 imagens); Desenhos Intencionais (62 
imagens); Naturezas Assassinas (32 imagens). 

2. Componente cronológico: os anos de 2006 ao ano 2007. 

3. Signos de fenômenos sociais: dominação; emancipação; diálogo; outros fenômenos. 

4. Signos da composição imagética: agentes; práticas; conhecimentos (resultantes das 
relações entre os elementos das pinturas/desenhos) 

5. Estética pictórica, própria das expressões do artista, provocadora de sentimentos. 

6. Aspectos socioculturais subjetivos da pesquisadora. 

A abordagem neste tópico gira em torno das três primeiras variáveis (grupo de família 

imagética; componente cronológico e signos de fenômenos sociais); enquanto as três últimas 

(signos da composição imagética: agentes, práticas, conhecimentos); (estética pictórica própria 

do artista) e (nossos aspectos subjetivos socioculturais) terão influência mais forte na discussão 

da próxima parte (capítulo 4).  

Os painéis a seguir expõem as imagens das quais as nossas percepções detiveram 

maior variedade de significação. Organizamos pelo ano de criação das imagens (informado pelo 

próprio artista) e identificamos aquelas reveladoras dos três fenômenos sociais que nos orientam 

nesta etapa analítica (dominação, diálogo e emancipação) e também aquelas que destacam dois 

fenômenos simultaneamente (apresentando: dominação e diálogo; ou, dominação e 

emancipação; ou, diálogo e emancipação). 

Destarte, cada uma das imagens expostas nos painéis pode gerar uma das quatro 

combinações de significados, quais sejam:  

• Dominação, diálogo e emancipação; 

• Dominação e diálogo; 

• Dominação e emancipação; 

• Diálogo e emancipação. 

A seguir, demonstramos parte da cartografia socioimagética da obra de Mário Vitória 

(2006-2017): 
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ANO 2006: imagens que possuem a hibridização de dois fenômenos ou dos três fenômenos 
sociais (dominação, emancipação e diálogo). 

 

➢ Diálogo e dominação: 

Santíssima trindade, 2006, acrílico sobre tela, 150x150cm: O diálogo ocorre entre a 

hegemonia. Os três homens vestidos com paletó e gravata no centro da imagem selam um 

acordo político-econômico. Alguns riem, fingem não ouvir, e ridicularizam o grito do povo, 

que entendemos ser representado pelo urso. Mostra-se uma brusca divisão de classes e o 

sentimento de menosprezo pelos menos abastados. Esta imagem é uma dura realidade pintada 

pelo autor, ressalta-se o olhar de menosprezo dos homens “civilizados” e “bem sucedidos” 

sobre a massa dos “selvagens”. Ao passo que os apatacados estão formalmente adornados, os 

outros nascem e crescem desprovidos de direitos e dignidade, é o que a imagem nos diz com 

a exposição das genitálias do animal. 
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➢ Diálogo e dominação: 
Ambiguidade, 2006, carvão e pastel seco sobre papel 250x150cm: Nesta imagem os rostos 

se repetem, assim como os cavalos. As réplicas estabelecem um diálogo existencial. Quanto 

ao cavalo, expressa-se uma duplicação, abaixo um forte e indômito animal, enquanto acima 

ele próprio luta desesperadamente contra a dominação. E quanto ao homem que segura a si 

mesmo em forma de animal, entendemos como um escárnio do autor, em não apenas mostrar 

a verdadeira face, ou melhor, o corpo dos homens de poder, mas também deixar implícito com 

a troca silábica que o “corpo” é “porco”. 
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➢ Diálogo e dominação: 
A jornada, 2006, carvão e pastel seco sobre papel, 150x290cm: Os diálogos ocorrem de 

modo introspectivo, alguns refletem consigo próprios em busca de alguma lembrança, de 

alguma resposta, de momentos vividos ou não na infância. Enquanto alguns tentam se 

equilibrar nas intempéries sociais. Isso, em outros espaços, o ser humano ambiciona o domínio 

sobre os animais, obrigando-os à submissão, os animais são tratados como propriedades. 

Atentamos ao detalhe (a esquerda inferior) na imagem, uma mulher o grande corpo 

desproporcional: a cabeça, a dimensão muito menor desta talvez seja uma expressão de que 

esse corpo historicamente foi muito mais exigido (ou explorado), porém, a mente não teve 

tantas oportunidades (ou recursos) para evoluir.   

 

Número de imagens destacadas em 2006: 3 (três). 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

ANO 2007: imagens que possuem a hibridização de dois fenômenos ou dos três fenômenos 
sociais (dominação, emancipação e diálogo). 

 

 

➢ Diálogo e dominação: 
Secret Kisses, 2007, acrílico sobre tela, 150x150cm: a dominação está no primeiro plano, em 
aspecto de temor; há desajustes na sociedade que perturbam as mentes. E a relação dialógica se 
apresenta entre o ser humano e o animal. 
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➢ Diálogo e dominação: 
Do céu que escalámos ao céu do qual escapamos, 2007, tinta da china e acrílico sobre papel, 
50x65cm: o ser humano está como o opressor, aquele que aprisiona. Os peixes podem dialogar 
entre si, mas estão todos submissos trabalhando à opressão de sua própria classe. O homem 
“irracional”, desprovido de consciência, é voraz em seus atos mesquinhos. Alguns têm sorte 
porque ainda conseguem mobilidade mesmo na exploração, no entanto há outros que estão por 
um triz de perder tudo e até a própria vida, pois foram capturados, e se encontram literalmente nas 
mãos de um opressor. 
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➢ Diálogo e dominação: 
A grande rotunda, 2007, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm: o diálogo nesta obra 
ocorre em meio ao desespero, quando se tenta ainda sobreviver durante o desastre. Os humanos 
colhem os frutos de suas indolências, sendo tomados pelo dilúvio de seus desmontes político-
econômicos e conflitos infindáveis por poder. Anos de história são encobertos pelas águas e o 
poder que se afunda em suas próprias criações. 

Número de imagens destacadas em 2007: 3 (três). 
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ANO 2008: imagens que possuem a hibridização de dois fenômenos ou dos três 
fenômenos sociais (dominação, emancipação e diálogo). 

 

 

➢ Dominação e diálogo 
Jogo das semelhanças, 2008, acrílico sobre tela, 150x150cm: os jogos de poder são 
decisivos para a vida de uma maioria, que tenta se unir a todo custo mesmo quando utilizadas 
como peças de um jogo perverso. 
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➢ Dominação e diálogo 
No zoo, 2008, tinta da china e acrílico sobre tela, 30,5x30,5cm:  natureza dos animais 
dialogando entre si, enquanto o ser humano acredita em sua superioridade e “zomba” dos 
outros seres. 
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➢ Dominação e diálogo 
Os sete, 2008, tinta da china e acrílico sobre tela, 44x41cm: foi tirada a vida de alguém 
para que o privilégio de outros fosse possível. O diálogo entre aqueles que vibram muitas 
vezes é alienado. 
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➢ Dominação, diálogo, emancipação 
Eterna luta entre o bem e o mal entre outras merdas I, 2008, tinta da china e acrílico 
sobre papel, 60x75cm: enquanto alguns sobrevivem exercendo o seu saber, outros se 
impõem pelas armas injustas que possuem para reprimir (ou deter) um conhecimento que 
beneficiaria a emancipação de muitas pessoas. Porém, ainda há esperança quando o ser 
humano aprende desde tenra infância a dialogar e aprender com as diferentes formas de ser 
e conhecer o mundo.  
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➢ Emancipação e dominação 
Em terra santa não existem colonizadores de desejos, 2008, tinta da china e acrílico sobre 
papel, 60x75cm: enquanto alguns tentam fugir a todo custo de condições de autoritarismo, 
outros resistem pela busca do conhecimento. 
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➢ Emancipação e dominação 
Mi casa es su casa, 2008, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x75cm: a liberdade é 
algo que se conquista, mas que se deve cuidar para não a perder; portanto, é importante 
sempre se manter alerta para não ser capturado pela mentira e ganância. 
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➢ Emancipação e dominação 
Os perigos do conhecimento, 2008, acrílico sobre tela, 120x120cm: a emancipação pode 
vir por meio do conhecimento, mas esse mesmo conhecimento sem um fundamento ético e 
moral, muitas vezes, pode resvalar no uso imprudente do saber. A nova geração tende a seguir 
e ser (in)formada pelos adultos do hoje, e com isso, mais uma vez se apresenta o cuidado 
com o futuro próximo. 

Número de imagens destacadas em 2008: 7 (sete). 
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ANO 2009: imagens que possuem a hibridização de dois fenômenos ou dos três fenômenos 
sociais (dominação, emancipação e diálogo). 

 

➢ Emancipação e dominação: 
Sátira em cadeia, 2009, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x70cm: o povo, mesmo 
sendo grande e forte deixa-se manobrar e em outras vezes se dá por vencido. Mas a 
emancipação pode ser possível através da consciência ainda jovem quando ainda estão sendo 
feitos os primeiros rabiscos. 

Número de imagens destacadas em 2009: 1 (uma). 
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ANO 2010: imagens que possuem a hibridização de dois fenômenos ou dos três fenômenos 
sociais (dominação, emancipação e diálogo). 

 

➢ Dominação e diálogo 
O grande anzol, 2010, tinta da china e acrílico s/papel, 50x65cm: o diálogo entre os “donos 
do saber” pode produzir um conhecimento “superior” que aumente os abismos entre outras 
práticas de saber. 

Número de imagens destacadas em 2010: 1 (uma). 
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ANO 2011: imagens que possuem a hibridização de dois fenômenos ou dos três fenômenos 
sociais (dominação, emancipação e diálogo). 

 
 

➢ Dominação e diálogo 
Baco inspirando-se para o cortejo, 2011, acrílico sobre tela, 300x230cm: o controle está 
sobre os anjos que juntos trabalham em prol de um fim que talvez nem eles próprios saibam 
qual seja. 

 



112 
 

 
 

➢ Dominação, diálogo e emancipação 
Sistemas simétricos e redundantes, 2011, tinta da china e acrílico s/papel, 60x75cm: o 
aprendizado deve ser conscientizador, para assim o aprendiz ter condições suficientes de 
combater o que é falso, aquilo que parece ser. Existe sempre algo novo como possibilidade, 
os bons presságios talvez não estejam nos ovos das aparentes galinhas, mas sim nos ovos 
levados pelas sábias baleias que voam... 

Número de imagens destacadas em 2011: 2 (duas). 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

ANO 2012: imagens que possuem a hibridização de dois fenômenos ou dos três 
fenômenos sociais (dominação, emancipação e diálogo). 

 

 

➢ Dominação e emancipação 
Cuidando do sonho, 2012, tinta da china e acrílico s/papel, 50x65cm: as “rédeas” estão 
nas mãos de alguns “cabeças ocas”. Mas a esperança pode estar em nossas mãos. 
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➢ Dominação e emancipação 
Apontamento de ave rara esquecendo ponto de fuga, 2012, acrílico sobre madeira, 
139,5x1,24cm: às vezes, por tanto tempo ficamos aprisionados que durante a fuga nos 
esquecemos que temos asas para voar, então por que somente correr? 
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➢ Dominação e diálogo 
Ovo de Colombo, 2012, acrílico sobre tela, 280x250cm: os planos para a dominação de uma 
cultura sobre outra. 
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➢ Emancipação e diálogo 
Estudo para todas as guerras, 2012, acrílico sobre tela, 200x300cm: o enlace entre os 
diferentes fortalecem a luta. O rinoceronte é um animal que há tempos vem sendo 
severamente caçado e muitos vêm sofrendo extinção. Portanto, vemo-los como representação 
da maioria que vem sendo massacrada por alguns opressores. O rinoceronte, assim como o 
povo em seu grande número, é forte e valioso, porém suas vidas são suprimidas. Sobre as 
costas do casal rinoceronte também podemos interpretar os seres humanos (em miniatura) 
como a simbolização de nações que cruzam suas fronteiras por ideais semelhantes. 

Número de imagens destacadas em 2012: 4 (quatro). 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

ANO 2013: imagens que possuem a hibridização de dois fenômenos ou dos três 
fenômenos sociais (dominação, emancipação e diálogo). 

 

 

➢ Dominação e emancipação 
O privilégio de não ter lugar num género de arca de noé, 2013, acrílico sobre madeira, 
130x160cm: as formas de ser que são invisibilizadas não precisam estar preocupadas em se 
enquadrar em uma lógica predefinida. Não existe apenas um tipo de arca, podemos criar 
outras embarcações, quiçá mais democráticas e justas. 
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➢ Dominação e emancipação 
Devorando a própria pátria, 2013, acrílico sobre tela, 150x150cm: a ganância pelo poder 
empreende todos os esforços em destruir qualquer possibilidade emancipatória. A iluminação 
do caminho depende de uma árdua luta. 
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➢ Dominação e diálogo 
A liberdade comovendo o povo, 2013, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm: os 
cabeças ocas, falsos heróis, selam um acordo de poder hegemônico, sepultando vivos os 
referenciais de uma cultura. Os “engravatados” além de não respirarem o mesmo ar do que 
os outros, também não se misturam. 
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➢ Emancipação e diálogo 
Abraço de moinho aos ventos da tempestade, 2013, acrílico sobre madeira, 132x200cm: a 
possível união em meio às tempestades conduzindo ao nascimento de algo novo. 

Número de imagens destacadas em 2013: 4 (quatro). 
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ANO 2014: imagens que possuem a hibridização de dois fenômenos ou dos três 
fenômenos sociais (dominação, emancipação e diálogo). 

 

 

➢ Emancipação e Dominação 
Terra e ar para a gente do mar, 2014, acrílico sobre tela, 80x120cm: o sofrimento de todo 
um povo ao ser forçado a sair de seus lares e a ideia de um recomeço do outro lado do oceano.  
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➢ Emancipação e Dominação 
A dieta da consciência mata mais que a obesidade da vida, 2014, acrílico sobre madeira, 
122x113x40cm: as mentes aprisionadas e alienadas podem ser emancipadas, mas ainda é 
preciso acreditar em pelo menos “seis coisas impossíveis antes do café da manhã”. A imagem 
fala da monocultura do saber, mas existe a possibilidade de um futuro com esperança e de 
emancipação quando a consciência for libertada. Descortinando a dominação e destrancando 
o cadeado da ignorância hegemônica. 
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➢ Emancipação e Dominação 
Decorre anualmente há bastante tempo inúmeras vezes, 2014, acrílico sobre tela, 
60x130cm: existem conhecimentos que propõe outras visões de mundo, porém ainda são 
amordaçados e continuam para muitos como mistérios. 
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➢ Diálogo e emancipação 
Aprendizagens globais, 2014, acrílico sobre tela, 200x200cm: se existir amparo entre as 
diferenças, não haverá perdas nem de vida nem de conhecimentos. 
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➢ Diálogo e emancipação 
Aqueles na paisagem por um caixilho de guarnecer gerações, 2014, acrílico sobre tela, 
60x130cm: para que os direitos sociais do presente e do futuro possam ser garantidos, é 
necessário criar artifícios contundentes contra a montaria da injustiça, evitando a todo custo 
que as rédeas sejam postas. 
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➢ Dominação, diálogo e emancipação 
Iluminem as árvores escuras do pensamento, 2014, acrílico sobre tela, 200x200cm: a 
conscientização de que há mais opções do que aquelas que nos são apresentadas é base para 
a luta contra os conformismos e explorações. 
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➢ Dominação, diálogo e emancipação 
Em movimento, 2014, acrílico sobre madeira, 96x90cm: as correntes que escravizam 
podem ser rompidas em coletividade. As diferenças em diálogo criam mais pernas, e a 
emancipação torna-se mais célere. 

Número de imagens destacadas em 2014: 7 (sete). 
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ANO 2015: imagens que possuem a hibridização de dois fenômenos ou dos três fenômenos 
sociais (dominação, emancipação e diálogo). 

 

 

➢ Dominação e diálogo 
Drink me, 2015, acrílico e tinta da china sobre tela, 60x70cm: os episódios de nossas vidas 
são planejados por um grupo reduzido, que decide se os direitos humanos estarão no script, e 
como estarão... 
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➢ Dominação e diálogo 
Welcome, 2015, tinta da china e acrílico sobre tela, 50x60cm: existem inimigos sim, não é 
ilusão. Eles nos convidam a conhecer um mundo "mágico", mas se trata apenas do convite 
para uma forma de aprisionamento. 
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➢ Dominação e emancipação 

Migração, 2015, acrílico sobre tela, 180x180cm: o que conduz a migração pode ser uma 
ideologia que oriente à saída ou à entrada em um contexto desconhecido. Sabemos o que 
levamos conosco, mas o futuro é uma incógnita. Contextualiza o cruzar fronteiras num sentido 
geográfico, supomos esta imagem estar relacionada ao colonialismo, a alienação e a ideologia 
hegemônica. O ser humano está navegando solitariamente e o peixe também está sozinho, 
longe de seu cardume. Aquele é conduzido por uma nuvem misteriosa e o peixe da mesma 
forma; seria, quem sabe, a reprodução da dominação. 
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➢ Emancipação e diálogo 
Wakin on a pretty day, 2015, acrílico sobre tela, 90x90cm: vislumbramos transformações 
que apenas virão com a libertação das mentes. Com sabedoria, as novas gerações serão as 
responsáveis por soprar os bons ventos para que se possa navegar e girar os moinhos. 
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➢ Emancipação e diálogo 
Magnanim@s, 2015, acrílico sobre tela, 113x149cm: estamos unidos por um mesmo 
princípio, portanto as diferenças físicas e de pensamento são complementares. Esta obra 
desconstrói as diferenças assim como as hierarquias. A própria nomenclatura com a utilização 
do símbolo “@” (arroba) é o reconhecimento das diferentes identidades (das quais os textos 
tratam) contextualiza o cruzar fronteiras num sentido humanitário. 
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➢ Emancipação e diálogo 
A maior fortuna, 2015, acrílico sobre tela, 120x120cm: a felicidade é resultado de uma longa 
construção social. O futuro deve ser alicerçado em um presente forte e estável com sabedoria. 
É preciso deixar fluir a criatividade e imaginar alternativas durante o longo processo de luta 
contra as possíveis injustiças. 
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➢ Dominação, diálogo e emancipação 
Sonha que o teu mal não é sono ou a pedagogia das fronteiras no séc. XXI, 2015, tinta da 
china e acrílico sobre papel: O progresso não está nas aparências daquele que veste terno e 
gravata e carrega a maleta. O progresso está como emancipação dos sonhos ingênuos e 
infantis, que ao se concretizarem transformarão criativamente o mundo, em um futuro 
próximo. 
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➢ Dominação, diálogo e emancipação 
Num cruzamento é sempre necessária uma passadeira, tinta da china e acrílico sobre 
papel, 2015, 50x65cm: a escravização de mentes em prol da produção para a indústria bélica. 
O trabalho árduo com um fim a autodestruição. Famílias lutam para não serem rompidas; e 
crianças são exploradas. Humanos são tratados como resíduos históricos; pistas são 
construídas em detrimento da natureza. Em meio à devastação e aos bombardeios a esperança 
ainda está na conscientização pela educação, os poucos que têm o acesso ainda podem fazer 
diferente 
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➢ Dominação, diálogo e emancipação 
O homem que plantava bonsais ou os primeiros capítulos de um almanaque sobre a 
liberdade, 2015, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm: um futuro próspero pode 
ser construído pelo diálogo entre o saber científico e o tradicional, mas é preciso considerar o 
tempo. O conhecimento científico é imprescindível para muitas resoluções, porém a prática 
de saber humanitária e espiritual pode vir a transcender a formalidade da ciência. Os oprimidos 
terão que cerrar as correntes que os prendem a determinada realidade e os faróis que iluminam 
e orientam devem estar disponíveis a todos e não apenas nas mãos de alguns. 
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➢ Dominação, diálogo e emancipação 

Plano internacional de leitura, 2015, acrílico sobre tela, 90x90cm: todos os esforços são 
empregados para salvar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alguns se mantêm 
“hipnotizados” pela racionalidade indolente, enquanto outros, provavelmente torcem contra 
os direitos sociais e a dignidade humana. 
 
Número de imagens destacadas em 2015: 9 (dez). 
 
 

 

ANO 2016: imagens que possuem a hibridização de dois fenômenos ou dos fenômenos 
sociais (dominação, emancipação e diálogo). 
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➢ Dominação, diálogo e emancipação. 
A chegada da misericórdia e a sua magnânima simplicidade, 2016, acrílico sobre tela, 
150x100cm: a misericórdia tanto é humana quanto é natureza, ela é híbrida e sobressai a 
qualquer tipo de riqueza material dos seres humanos. Talvez a “misericórdia” sirva como lição 
de moral para dominação. E descalça ela vem, de onde? Não sabemos, mas sentimos que ela 
é boa, pois não precisa colocar rédeas em ninguém. Quem sabe venha nos dizer que a união 
entre a humanidade e o mundo natural conduz a um plano mais elevado do ser. Um tipo de 
consciência que está além da superficialidade material. Olhando para a “chegada da 
misericórdia” e suas vestes, pensamos espontaneamente em um trono e/ou em um reinado. 
Imaginamos a personificação de Jesus Cristo em domingo de Ramos. Não estamos tratando 
de religião, e sim do simbolismo de amor, paz e libertação historicamente construído em Jesus. 
Aquele que com seu pensamento transformador não definia os seres humanos pelo poder 
político, nem mesmo pelo econômico, visava apenas dirimir com as explorações e injustiças 
executadas sobre um povo. Além disso, pregava que tal povo não passasse a ser futuramente 
reprodutores da opressão sob a qual estiveram. 
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➢ Dominação, diálogo e emancipação. 
Fez-se ao mar, 2016, acrílico sobre tela, 120x100cm: qual história será escrita nas páginas 
em branco? Há, nesta imagem, possibilidades de o “lampejo” da consciência escolha pelo 
diálogo ou pela dominação. A emancipação também está pendente, mas, não é negada. Por 
isso é necessário estarmos vigilantes para que a mente não se sujeite as prisões. A embarcação 
não tem remos, o que a conduz são a nossa consciência e as nossas escolhas. 
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➢ Dominação, diálogo e emancipação. 
Reflorestar-te, 2016, acrílico sobre tela, 120x100cm: mesmo com as adversidades ainda é 
possível que alguém nos segure de uma grande queda. Os diálogos são imprescindíveis para 
sairmos de certas circunstâncias. O trajeto pode ser longo e lento, porém, as realizações virão, 
mas não podemos estar sozinhos. É preciso uma simbiose entre as espécies para se alcançar 
um futuro menos drástico. 

Número de imagens destacadas em 2016: todas as 3 (três). 
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ANO 2017: imagens que possuem a hibridização de dois fenômenos ou dos três 
fenômenos sociais (dominação, emancipação e diálogo). 

 

 

➢ Emancipação e diálogo 
Ferramentas mistagógicas, 2017, acrílico e tinta da china sobre tela, 50x50cm: a 
harmonia entre os seres vivos sobreviventes de cada espécie. Um novo mundo está a ser 
construído, com mais esperança, diálogo e menos medo. Além do mistério já apresentado 
pelo título, existe na obra o movimento circular (rompendo com a linearidade). 
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➢ Emancipação e diálogo 
Apuramento das terminologias no encontro das marés, 2017, acrílico e tinta da china 
sobre tela, 50x50cm: as preciosidades do labirinto são encontradas quando este é posto ao 
inverso. É na chuva de conhecimentos que o futuro se constrói. Há um longo trajeto a ser 
navegado e na diversidade conseguiremos. O jovem que rema conduz o barco ao mesmo 
tempo em que lê um livro. Faz-nos pensar a possível mudança do caminho na medida em 
que adquirimos conhecimentos. 
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➢ Emancipação e diálogo 
A ideia é uma menina a promessa de um parágrafo, 2017, acrílico sobre tela, 120x100cm: 
o conhecimento genuíno se faz em contato com a natureza. Podemos estar a passar por 
intempéries, mas em meio à tensão pode surgir uma ideia que nos leve a um mundo melhor. 
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➢ Emancipação e diálogo 
A glória e o esforço de mãos dadas, 2017, acrílico sobre tela, 100x120cm: a união entre as 
diferenças propicia um futuro de prosperidade, somos interdependentes. Sairemos de 
circunstâncias árduas com a engrenagem da solidariedade. Qualquer tipo de deslocamento 
assume uma dificuldade, pois deixamos o que nos é familiar para nos lançarmos a um mundo 
novo; mas, se de fato, há a necessidade, deixemos nos mover pela ideia de que os esforços 
do hoje são as glórias do amanhã. 
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➢ Emancipação e diálogo 
Pretérito perfeito, 2017, acrílico sobre tela, 141x204cm: a notícia é que um outro mundo 
surgirá. Os acontecimentos do passado foram totalmente concluídos. 
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➢ Diálogos e dominação 
Icebergues e os príncipes do mundo no chá das 5, 2017, acrílico e tinta da china sobre 
tela, 50x50cm: existem aqueles que fingem não ver o que está ocorrendo ao redor e nada 
refletem. O ego de alguns só os deixa pensar em suas próprias condições, que podem estar 
relacionadas ao "bolso" ou ao "estômago". 
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➢ Diálogos e dominação 
Dá-me um toque quando lá chegares, 2017, acrílico sobre tela, 80x70cm: o ser humano 
não consegue prezar pelo planeta terra, mas almeja conquistar outros espaços. 



148 
 

 

➢ Dominação e emancipação 
Visitação ou a persistência do sonho a partir de Alan Kurdi30, 2017, acrílico sobre tela, 
200x300cm: durante o deslocamento em migrações devido a guerras civis, perseguições, ou 
motivos semelhantes, geralmente há perdas humanas. Pessoas fogem com uma única 
vestimenta, levando consigo não só as suas famílias, mas também os seus sonhos buscando 
outra perspectiva. É preciso consciências prudentes para abrir novos caminhos às condições 
de vida decente. 

Número de imagens destacadas em 2017: 8 (oito) 

 

Os comentários dos quadros esboçam uma reflexão de cunho social das imagens 

(2006-2017)31. Outras concepções são possíveis a partir de outras práticas de conhecimentos, 

outras metodologias e outros objetivos. As imagens de caráter artístico cingem também fatores 

psíquicos, especialmente essas contempladas. A esquadrinha pelos significados nas imagens do 

artista lusitano é também uma tentativa de interpretarmos os estágios oníricos mais profundos. 

                                                           
30 Alan Kurdi foi um menino de três anos refugiado da Síria, cujo afogamento causou consternação ao redor do 
mundo. Kurdi havia escapado juntamente com a família das atrocidades do grupo autointitulado “Estado Islâmico” 
na Síria. Os registros fotográficos feitos dele morto numa praia da Turquia viraram símbolo da crise migratória 
que vem vitimando milhares de pessoas do Oriente Médio e da África na tentativa de chegarem à Europa para 
escapar de guerras, perseguições e da pobreza. Cf. http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/foto-chocante-de-
menino-morto-vira-simbolo-da-crise-migratoria-europeia.html. Acesso em: 23.05.2016 ou  
Cf. http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150903_aylan_historia_canada_fd Acesso em: 23.05.2016. 
31 Na família imagética Circo Humano existem imagens em todos os anos pesquisados. Já em Desenhos 
Intencionais não tivemos acesso a imagens publicadas nos anos 2016 e 2017. Quanto a Naturezas Assassinas, não 
há obras publicadas em 2006, 2012, 2015 e 2016. 
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Para aqueles que buscam uma perspectiva psicanalítica, os estudos de Sigmund Freud32 

disponibilizam substratos para fartas interpretações. No entanto, o nosso itinerário preza por 

um olhar sociológico sobre imagens de denúncia social, buscando estabelecer relações entre o 

que vemos e o que vivemos. 

Em Naturezas Assassinas não nos foi despertado significados de hibridização como 

ocorreu em Circo Humano e Desenhos Intencionais. O próprio título daquela narrativa pictórica 

revela a ironia que nega a ideia de naturezas mortas; portanto, ocorre o inverso. No entanto, nas 

imagens não é a natureza quem mata, pois a natureza da qual enfatiza o autor é referente ao 

interior perverso do humano. As personagens, aparentemente, ingênuas do universo infanto-

juvenil trucidam umas às outras, simbolizando assim as mortes diárias que ocorrem pelas 

cidades do mundo. O artista faz paródias com os brinquedos, do mesmo modo que a hegemonia 

brinca com as vidas reais. As imagens representam a vulgarização das decapitações, dos 

esquartejamentos, dos assassinatos.  É preciso observar bem, como em um jogo dos sete erros, 

pois em meio aos alimentos e flores há sempre algum assassino a espreita. Em Naturezas 

Assassinas prevalece as práticas de dominação, a lei está escrita em Êxodos 21:24. 

A reincidência de algumas personagens e elementos nas obras nos motivaram a realizar 

algumas perguntas ao artista. 

 

AC – Mário, você poderia nos falar sobre o significado do cavalo em sua obra? 
MV – Foi durante muitos séculos o carro de combate da nossa civilização, 
mas é porque intriga-me. Ele é uma figura que não consigo perceber 
facilmente, para todos os efeitos o cavalo é um ser estranho, não é? Pelo menos 
é essa sensação que eu tenho quando estou a frente de um cavalo, é tão bonito 
e é tão estranho, está conosco a tantos séculos  mas ao mesmo tempo aquele 
lado dócil e às vezes mesmo selvagem, por contraste, cria uma estranheza, é 
o caso por exemplo do rinoceronte. Agora estou a apanhar muito o rinoceronte 
também porque duplamente é uma figura ancestral, duplamente é uma figura 
associada a guerra como ao cavalo. No caso do rinoceronte é uma figura 
geralmente, quando se fala em guerra é porque ela é vítima de guerra, da 
extração de toda aquela cartilagem para efeitos afrodisíacos (...) mas também 
tem essa força do cavalo, não há nada em especial, é só por que me intriga é 
um animal por nós muito próximo, mas ao mesmo tempo é muito ancestral. 
Portanto parece que é um timeline. É uma linha temporal que está aqui há 
muito tempo, muito antes de nós. 
 
AC – Você poderia nos explicar sobre os lenços em suas imagens? 
MV – Acho que o meu trabalho é muito direito. Eu deixo lá os símbolos todos, 
para começarmos todos a desconectar e a fazer a junção e a perguntar o porquê 
deles, e os panos são muito importantes porque o pano também é um conceito 
que vai retomar o conceito de bandeira, o conceito de lenço com que tu te 
limpas, com que tu apagas as lágrimas. Mas ao mesmo tempo é o teu 

                                                           
32 Freud escreveu A Interpretação dos sonhos. Os estudos do autor repercutem tanto na psicologia quanto no campo 
da medicina. Cf. FREUD. S. A interpretação dos sonhos. 2. ed. Rio de Janeiro: Imago; 1987. 
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estandarte, depende da guerra que tu tais a travar às vezes iças a bandeira às 
vezes não iças, e não podes por estandarte a bandeira. Depois há uma situação 
muito interessante que eu penso muito nela que é bíblica, tem um componente 
sacra que é na parte da eucaristia em que Cristo deixa a situação de apóstolo 
e acaricia os pés dos apóstolos, que é o lava pés, o chamado lava pés, e abraça 
e limpa os pés dos apóstolos. E eu vejo ali uma imagem nítida do que seria 
um poder opressor ter que deixar de ser para acariciar os pés maltratados, 
acorrentados. E assim porque é maravilhosa, pronto para pensar a eucaristia 
que é a festa maior do mundo sacro, mas não deixa de ter essas sutilezas sobre 
o planejamento. De resto, toda a minha tradição de escola e da parte 
acadêmica, um ativista no seu expoente máximo, consegue desenhar um 
planejamento quando atinjo o topo. Portanto, o planejamento é uma escala de 
hierarquia. Agora tu vês o pano como forma de poder ou como forma de amor 
como Cristo utilizou neste caso, que seria a condição de servo ou de apóstolo, 
para tratar os outros como seus superiores. Acariciar os pés, lavar os pés, beijar 
os próprios pés dos apóstolos não é, foi o que aconteceu segundo o relato 
bíblico, não sei... 
 
AC – O que você pensa sobre religião, você acredita em algo? 
MV – Depende da fase da vida. Eu já estive em fases muito más da vida. E 
que no meu caso, quando perde as pessoas muito próximas, durante muito 
tempo associada a minha prática artística não acreditei em nada. Mas não 
estava a ser inteligente comigo próprio, a qualquer coisa põe isto tudo a mexer 
não é? Na natureza levantas uma pedra e aquilo mexe tudo, vás buscar um 
microscópio e aquilo mexe tudo. 
Mas eu tenho uma sentimento positivo, não consigo falar mais sobre isto mas 
tenho sentimento positivo sobre as coisas que não se vêm. Vivo 
constantemente a namorar-me com as coisas que não se vêm. Vivo sempre 
nesse sonho sobre as coisas que não se vêm, sobre o que está ausente. Vivo 
muito e apaixono-me muito pelo o que não consigo ver. 
E de resto, todas as minhas experiências interculturais, das viagens que faço, 
faz lembrar-me de um caso da Turquia que visitei uma mesquita, uma vez 
montanhas (numa passeio que dei, temos umas redes familiares por lá) e entrei 
na Mesquita fiz tudo, todas aquelas coisas.. limpei meus pés, fiz rituais... mas 
uma participação muito particular. Gosto de entrar nas regras do jogo, gosto 
de participar, gosto de me infiltrar, mas mantendo as minhas convicções 
(VITÓRIA, 2017). 
 

Além dos signos visuais que abrem espaço a menções a religiosidades, também nos 

chamam a atenção os títulos das obras do artista, como Santíssima Trindade e Animismo 

urgente de futuro. Segundo o autor “[...]a santíssima trindade é a santíssima trindade do 

capitalismo. É os mercados, é o dinheiro e o corpo humano. Negociam-se vidas. Somos o cão 

e o homem ao mesmo tempo” (VITÓRIA, 2018). E acerca de Animismo urgente de futuro, 

Mário responde:  

MV – É mesmo por essa situação espiritual, um pouco. Por que eu vejo no 
animismo, é uma certa forma de ecologia. O animismo, para todos os efeitos 
ele não preserva, ele vive muito em todo o lado. E como eu lhe dizia. Se nós 
acabarmos com os riachos, acabarmos com a natureza, estamos acabar com 
o... O animismo é uma doutrina que prevê toda essa proteção, portanto 
respeita. Assim eu reconheço que não é uma simples pedra, eu funciono como 
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coletor e guardo essa simples pedra, e guardo-a pra mim não com o sentido 
materialista mas com o sentido protecionista. E assim, como eu dizia, na 
sociedade onde vivemos, e o português é um exemplo claro disso, passamos 
agora, três, quatro meses a assistir a múltiplas as cenas  morrem as gentes, 
morrem animais, morre tudo e assistimos a uma convenção de políticos a 
aceitarem leis, mas que na realidade não estão a denunciar ninguém, e portanto 
é um grupo suspeito (...) um capitalismo muito feroz. E portanto, desde a 
Portugal ao mundo inteiro, estamos a precisar de um animismo. 

 

3.3 PLURIDIVERSIDADE, SIGNOS E SIGNIFICADOS 

 

Dentre as 316 imagens reunidas do trabalho artístico de Mário Vitória (referentes a 

Circo Humano, Desenhos Intencionais, Naturezas Assassinas, Participações Especiais, 

Instalação e Objectos), concentramo-nos no cerne da obra entre 2006 e 2017. Com isso, 

especificamos 231(duzentas e trinta e uma) imagens, estabelecendo o corpus da pesquisa. Nos 

quadros e no gráfico que seguem, buscamos representar quantitativamente e visualmente o que 

percebemos enquanto expressões da dominação, da emancipação e do diálogo. Fenômenos 

estes que esteão corporificados nos elementos pintados/desenhados nas composições: os 

agentes, suas práticas e seus pensamentos (ou modos de conhecimentos, de saber). É possível 

notarmos que a produção imagética de Mário Vitória está preocupada com a denúncia de formas 

da dominação, principalmente nos sete primeiros anos (2006-2013); enquanto que nos quatro 

últimos anos, de nossa análise, a produção artística de Vitória propõe uma perspectiva mais 

híbrida, ressaltando questões mais diversas, conectando elementos de fenômenos  

emancipatórios e dialógicos. 
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Quadro 2: Significados evidenciados nas imagens da obra de Mário Vitória (2006-2017). 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Quadro 3: Imagens percebidas com maior valor de significação (2006-2017). 

 

Fonte: autoria própria. 
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Gráfico 1: Significados predominantes nas imagens de Mário Vitória (2006-2017). 

 
Fonte: autoria própria. 

Para o mapeamento baseado na conjectura de pluridiversidade, tomamos como 

orientação signos visuais que nos apresentassem dominação, diálogo e emancipação numa 

perspectiva das Epistemologias do Sul, discutida por Santos (2010; 2012). Deste modo, a 

amostra revelou-nos a marca predominante da dominação nas imagens do artista. Na próxima 

parte discutiremos a dominação como fenômeno social na esfera do confronto entre ecologias 

e monoculturas. 

Algumas imagens não foram percebidas de modo preciso em nenhuma das três 

categorias de fenômenos sociais (dominação, emancipação e diálogo), que propomos com base 

em Santos, no tocante à organização da cartografia. Entretanto, este comportamento do objeto 

de pesquisa já era esperado, tendo em vista sua dinâmica e autonomia. Além disso, as 

Epistemologias do Sul nos apontam para as emergências de outras vias. Ressaltamos que, ao 

apresentarmos os resultados deste estudo, buscaremos retornar às imagens Outros fenômenos, 

e, assim, comentarmos as possibilidades interpretativas condizentes com o contexto desta 

investigação. 
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O termo Outros fenômenos foi utilizado para denominar somente a não adequação 

objetiva em nenhuma das classificações conceituais que nos orientaram como ponto de partida 

neste estudo social de imagens. Essa denominação não possui qualquer relação com o teor 

artístico ou movimento estético do domínio da pintura. Somente ocorre que a comunicação 

entre nós e as imagens de Outros fenômenos não se fez efetiva e instantânea (seja através do 

código visual ou do código verbal escrito) no âmbito dos interesses desse estudo. Neste sentido, 

para não resvalarmos em decisões arbitrárias e imprudentes, decidimos suspender a análise das 

imagens de Outros fenômenos até alcançarmos os resultados da investigação. 

Nos cenários construídos, há pouco, já é possível evidenciar mensagens visuais com 

ênfase crítica acerca da dominação, que se mostrou com maior frequência até meados de 2013. 

Já de 2014 até 201733, notamos um aparente crescimento da hibridização da emancipação com 

o diálogo. Fato esse que se deve, talvez, a novas perspectivas vislumbradas pelo artista no 

campo social e talvez pessoal. As imagens que apresentam dois ou os três tipos de fenômenos 

sociais (dominação, emancipação, diálogo) podem ser compreendidas como representações 

visuais com maior potencial de significação. No âmbito individual, compreendemos a imagem 

que manifesta em si mais de um dos fenômenos destacados como pluridiversa. Assim, 

designamos porque cada manifestação de dominação, emancipação e diálogo configura-se 

como um fenômeno complexo por si só; logo, cada um desses fenômenos compõe-se de várias 

relações socioculturais inscritas historicamente, o que nos faz pensar que estamos diante de um 

sistema visual pluridiverso. 

Visualizamos, em nosso mapeamento, que a sociologia cartográfica de Santos traz à 

tona matéria prima valiosa a nossa compreensão no estudo social de imagens. Seguiremos, 

então, com auxílio do arcabouço semiótico, numa tentativa de ampliar e aprofundar a geração 

de significados, por meio dos quais compreenderemos a problematização do caráter de 

pluridiversidade nas expressões imagéticas. Retomando, assim, a imaginação, vinculando-a à 

cartografia e às alternativas epistemológicas, destacamos Santos (1988) ao dizer que: 

 

hoje é tão necessário saber imaginar o mar nos cálices, como saber imaginar 
os cálices no mar. Os mapas são talvez o objecto cujo desenho está mais 
estritamente vinculado ao uso que se lhes quer destinar. Por isso, as regras da 
escala, da projecção e da simbolização são os modos de estruturar no espaço 
desenhado uma resposta adequada à nossa subjectividade, à intenção prática 
com que dialogamos com o mapa. Assim, os mapas são um campo estruturado 
de intencionalidades, uma língua franca que permite a conversa sempre 

                                                           
33 Em meados de 2013, Mário Vitória começa a interagir pessoalmente com Boaventura de Sousa Santos. Os dois 
firmam a parceria que tem como primeiro resultado a intervenção artística “Semeando Espelhos no Escuro da 
Perspectiva – Alice na Cidade” em 2014, Coimbra, Portugal. 
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inacabada entre a representação do que somos e a orientação que buscamos. 
A incompletude estruturada dos mapas é a condição da criatividade com que 
nos movimentamos entre os seus pontos fixos. De nada valeria desenhar 
mapas se não houvesse viajantes para os percorrer (SANTOS, 1988, p. 167-
168). 

 

Soma-se a tudo isso os desafios que o próprio Santos (1988) lança àqueles(as) que 

pretendem estudar com a cartografia simbólica, dialogando-a com outros campos do 

conhecimento. Pois, “as virtualidade de uma abordagem centrada em escalas, projecções e 

simbolizações, residem na combinação entre a análise estrutural e a análise fenomenológica. O 

divórcio entre estes dois tipos de análise constitui um dos calcanhares de Aquiles da sociologia 

moderna” (SANTOS, 1988, p. 167). Essas constatações nos fizeram idealizar uma alternativa 

ao estudo social de imagens, inspirando-nos em relações entre mecanismos teóricos de Santos 

com elementos semióticos de Peirce. Afinal, sabemos que “a Semiótica é a ciência que tem por 

objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos 

modos de constituição de todo e qualquer fenômeno de produção de significação e de sentido” 

(SANTAELLA, 1983, p. 13). Por isso, refletimos como um estudo de imagens se estabeleceria 

nesta articulação. 

Inicialmente, vemos como necessário compreender a geração do pensamento no ser 

social como resultado da relação do indivíduo com as suas percepções do mundo. Para isso, já 

compreendemos que a percepção de qualquer coisa no mundo, seja esta coisa abstrata ou 

concreta, é apontada como signo, o qual possui as suas variações. Porém, é certo dizer que 

sempre há uma impressão primeira, para que ocorra uma segunda, e que esta, por sua vez, só é 

possível devido àquela. Na sequência, o segundo momento perceptivo tende a criar um terceiro; 

este último é o responsável pela mediação entre nós e o mundo. 

Segundo Peirce (2010), existem três tipos de signos indispensáveis ao raciocínio: 

o primeiro é o signo diagramático ou ícone, que ostenta uma semelhança ou 
analogia com o sujeito do discurso; o segundo é o índice que, tal como um 
pronome demonstrativo ou relativo, atrai a atenção para o objeto particular 
que estamos visando sem descrevê-lo; o terceiro (ou símbolo) é o nome geral 
ou descrição que significa seu objeto por meio de uma associação de ideias ou 
conexão habitual entre o nome e o caráter significado34 (PEIRCE, 2010, p. 
10). 

                                                           
34 Excerto original: CP 1.369. One very important triad is this: it has been found that there are three kinds of signs 
which are all indispensable in all reasoning; the first is the diagrammatic sign or icon, which exhibits a similarity 
or analogy to the subject of discourse; the second is the index, which like a pronoun demonstrative or relative, 
forces the attention to the particular object intended without describing it; the third [or symbol] is the general name 
or description which signifies its object by means of an association of ideas or habitual connection between the 
name and the character signified. 
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Ao lançar um olhar semiótico classificatório, podemos asseverar cada representação 

pictórica como um ícone. Enquanto isso, os traços das personagens e dos elementos 

desenhados/pintados em cada uma destas obras podem ter função de índices, pela qualidade de 

possibilidade sígnica de algo e pelos tipos de personagens específicos, expressados 

imageticamente pelo artista, os quais representam significados convencionados 

socioculturalmente. Servem de símbolos que identificam as mensagens na obra e também 

vinculam os significados da obra ao autor. 

Durante a análise, não optamos por definir um número específico de imagens para as 

narrativas visuais: Circo Humano; Naturezas Assassinas, Desenhos Intencionais. Indicamos as 

imagens, baseando-nos na manifestação dos fenômenos de dominação, emancipação e diálogo. 

Desse modo, a fim de que o mapeamento ganhasse densidade e justificativa em sua 

significação, precisaríamos conseguir transitar conscientes no processo analítico. 

Explanaríamos assim a nossa conjectura sobre a manifestação da pluridiversidade e quais as 

suas implicações. Para que nos fosse proporcionado ressaltar os elementos implícitos nas 

operações cartográficas da escala, projeção e simbolização, apostamos nas três principais 

tricotomias de Peirce (2010), apresentadas a seguir, as quais nos serviu de recurso 

classificatório em pontos específicos dos movimentos analíticos.  

As tríades de Peirce estão todas relacionadas e se transformam dentro de um contexto, 

a partir de um referencial. Por isso, o signo do qual partimos é o conjunto da obra pictórica de 

do artista português, situado em um espaço cronológico, constituindo assim a escala 

cartográfica. Enquanto as projeções dos elementos visuais nas imagens, com suas personagens 

e circunstâncias representadas pictoricamente, agem como objeto semiótico, ao passo que, o 

interpretante constitui-se nos efeitos manifestados em nossa mente como resultado dessas 

associações interpretativas. 

Arriscamos uma interação entre as tricotomias de Peirce e a cartografia de Santos. 

Estamos discutindo com base na relação triádica: signo, objeto e interpretante, na qual estão 

fundamentadas as três tricotomias (principais) que constituem as relações e evolução do 

pensamento na semiótica, 

os signos são divisíveis conforme três tricotomias, a primeira, conforme o 
signo em si mesmo for uma mera qualidade, um existente concreto ou uma lei 
geral; a segunda, conforme a relação do signo para com seu objeto consistir 
no fato de o signo ter algum caráter em si mesmo, ou manter alguma relação 
existencial com esse objeto ou em sua relação com um interpretante; a terceira, 
conforme seu Interpretante representá-lo como um signo de possibilidade ou 
como um signo de fato ou como um signo de razão (PEIRCE, 2010, p. 51). 
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As tricotomias são organizadas nas categorias fenomenológicas, Primeiridade, 

Secundidade e Terceiridade. Na primeira tricotomia situam-se o Qualissigno [Primeiridade], 

Sinsigno [Secundidade] e o Legissigno [Terceiridade]; na segunda tricotomia estão o Ícone 

[Primeiridade], o Índice [Secundidade] e o Símbolo [Terceiridade]; e na terceira tricotomia 

situam-se o Rema [Primeiridade], o Dicente [Secundidade] e o Argumento [Terceiridade]. 

Articulamos com as tricotomias de Peirce as três operações da cartografia simbólica 

(escala, projeção e simbolização) de Santos. Notamos que para cada tricotomia relaciona-se um 

momento da sociologia cartográfica. Portanto, há diversos signos gerados tanto na escala, na 

projeção quanto na simbolização. Com isso, pudemos mapear e identificar, nas expressões 

imagéticas, fenômenos das dinâmicas sociais (dominação, diálogo e emancipação), e os 

relacionar aos agentes, práticas e pensamentos.  

A primeira tricotomia35 diz que “conforme a primeira divisão, um Signo pode ser 

denominado Qualissigno, Sinsigno ou Legissigno. Um Qualissigno é uma qualidade que é um 

Signo. Não pode realmente atuar como signo até que se corporifique” (PEIRCE, 2010, p. 52). 

Peirce explica, ainda, que o Sinsigno “(onde a sílaba sin é considerada em seu significado de 

‘uma única vez’, como em singular, simples, no Latim semel, etc) é uma coisa ou evento 

existente e real que é um signo, o qual só o pode ser através de suas qualidades” (PEIRCE, 

2010, p. 52). Enquanto o Legissigno “é uma lei que é um Signo. Normalmente, esta lei é 

estabelecida pelos homens. O terceiro da tríade, legissigno, significa através de um caso de sua 

aplicação, que pode ser denominada Réplica” (PEIRCE, 2010, p. 52). 

Por conseguinte, na segunda tricotomia36, Peirce entende que “um Signo pode ser 

denominado Ícone, Índice ou Símbolo” (PEIRCE, 2010, p. 52). O primeiro “é um signo que se 

refere ao Objeto que denota apenas em virtude de seus caracteres próprios. Caracteres que ele 

igualmente possui quer um tal Objeto realmente exista ou não” (PEIRCE, 2010, p. 52). O 

segundo desta tricotomia, o índice, trata-se de “um signo que se refere ao Objeto que denota 

em virtude de ser realmente afetado por esse Objeto” (PEIRCE, 2010, p. 52). Por fim, o Símbolo 

“é um signo que se refere ao Objeto que denota em virtude de uma lei, normalmente uma 

associação de ideias gerais que opera no sentido de fazer com que o Símbolo seja interpretado 

como se referindo àquele Objeto” (PEIRCE, 2010, p. 52). 

                                                           
35 Para a primeira tricotomia: Cf. CP 2.244; CP 2.245; CP 2.246. 
36 Para a segunda tricotomia: Cf. CP 2.249, CP 2.248, CP 2.247. 
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Fechando as três tricotomias peircianas, a terceira tricotomia37 constitui-se de Rema, 

Dicissigno ou Dicente, e do Argumento. Um Rema “é um Signo que, para seu Interpretante, é 

um Signo de Possibilidade qualitativa. Ou seja, é entendido como representando esta e aquela 

espécie de Objeto possível” (PEIRCE, 2010, p. 53). Já o Dicente “é um Signo que, para seu 

Interpretante, é um Signo de existência real. Portanto, não pode ser um Ícone o qual não dá base 

para interpretá-lo como sendo algo que se refere a uma existência real”. Um Dicissigno (ou 

Dicente) “necessariamente envolve, como parte dele, um Rema para descrever o fato que é 

interpretado como sendo por ela indicado” (PEIRCE, 2010, p. 53). Por fim o Argumento “é um 

Signo que, para seu Interpretante, é Signo de lei”. Em suma: 

 

um Rema é um Signo que é entendido como representando seu objeto apenas 
em seus caracteres: que um Dicissigno é um signo que é entendido como 
representando seu objeto com respeito á existência real; e que um Argumento 
é um Signo que é entendido como representando seu Objeto em seu caráter de 
Signo (PEIRCE, 2010, p. 52). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Para a terceira tricotomia: Cf. CP 2.251, CP 2.250, CP 2.251. 
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Quadro 4: Cartografia Socioimagética. 

Fonte: autoria própria. 
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Buscamos a seguir detalhar informações do quadro Cartografia Socioimagética. Os 

signos situados nas tricotomias: 

1ª tricotomia 

A obra de Mário Vitória é um Qualissigno porque atua como um signo sem estabelecer 

referência a qualquer outra coisa, por isso, é signo em si mesmo. 

As pinturas e os desenhos do artista passam a ser Sinssigno porque em nossa 

investigação configuram um conjunto único, configurando um fato particular, ou seja, são 

pinturas/desenhos que assumem um espaço individual na obra do autor. 

O Circo Humano, Desenhos Intensionais e Naturezas Assassinas são de natureza do 

Legissigno, porque têm um caráter de lei. Além disso, foram convencionados como tal pelo 

artista e não há contradição com relação ao que faz parte do Circo Humano e das demais 

famílias imagéticas. São, portanto, de natureza de um tipo geral. 

2ª tricotomia 

As representações pictóricas de circunstâncias da realidade estão como Ícone porque 

são a representação que faz relação de semelhança com o que existe no mundo concreto da 

realidade, são, portanto, análogos. 

O grupo das pinturas e desenhos dos tipos de agentes, práticas e expressões do 

conhecimento em cada obra agem como Índice porque correspondem numa relação de causa e 

efeito nos oferecendo pistas para uma posterior afirmação. 

O conjunto dos seres humanos, os seres vivos da fauna e flora, os seres inanimados e 

os híbridos, da mesma forma como os tipos de práticas sociais (educação; modos de vida; 

relações de classe/identidades; deslocamento; consumo) e os tipos de conhecimentos (senso 

comum; científico; natureza) são o Símbolo por serem determinados numa relação imputada. 

3ª tricotomia 

O grupo de fenômenos (dominação, emancipação e diálogo) age como Rema devido 

seu caráter de possibilidade, trata-se de hipóteses do início do processo. 

Os personagens das alegorias de um modo geral atuam como signo Dicente porque 

existem como evento, fato, do contexto real, mesmo que alguns personagens sejam 

personificações de algo, eles tratam de algo de uma ocorrência real. 

Cada personagem específico, com sua identidade, está agindo com signo de lei, 

portanto, é um Argumento. Podemos explicitar da seguinte maneira: a Alice não pode não ser 

Alice e o Cavalo Motanhoso não pode deixar de ser tal identidade, porque ambas são 

identidades próprias, não são tipos de um contexto, são personalidades.  
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No quadro Cartografia Socioimagética, demonstramos as relações possíveis entre 

operações da sociologia cartográfica e as principais tríades de Peirce. Podemos observar como, 

aproximadamente, a evolução dos signos ocorre no processo de significação deste estudo. As 

informações contidas no quadro apenas foram possíveis com o primeiro passo realizado com a 

cartografia simbólica. Apontamos a progressão interna da escala, da projeção e da 

simbolização. Em uma leitura da esquerda para a direita em uma orientação horizontal, 

imaginamos como podemos tomar decisões acertadas para um mapeamento. 

Faz-se pertinente incluir Merrell (2008) nesta ocasião para deixar patente o 

entendimento desta semiose. 

(1) Os significados não existem dentro da cabeça como se fossem uma questão 
de especificar certo grupo de neurônios que se ligam quando estão 
estimulados: os significados não estão na cabeça. (2) As palavras não levam 
informação como se estivessem dotadas de uma força mágica capaz de influir 
em todas as pessoas e qualquer pessoa: os significados não estão nos signos. 
(3) Não há informação que seja depositada no objeto da referência de uma 
palavra ou outro tipo de signo, e, após o objeto ser preenchido com uma dose 
dessa informação, passa-a aos intérpretes dos signos: os significados não estão 
nos objetos, atos ou acontecimentos com os quais interagem os signos. (4) 
Não existe uma mídia como “tubo condutor” pelo qual, no sentido da “teoria 
da informação”, os “fatos” são (a) codificados, (b) passados da professora aos 
alunos, (c) e os alunos de-codificam os “fatos” [...] (d) [...] os significados não 
são mecanicamente transferidos pela mídia de comunicação. Então, onde 
estão os significados?” – alguém certamente está se perguntando. [...] eles 
estão no contexto total, que é complexo demais para que nós o localizemos 
com facilidade [...]. Esse contexto inclui experiências passadas, presentes e 
possibilidades para o futuro [...] intérpretes finitos e falíveis que somos, não 
podemos alcançar a totalidade complexa do contexto (MERRELL, 2008, p. 
69). 

 

Destarte, a viagem por estas constelações é orientada pela bússola das Epistemologias 

do Sul, aliadas à semiótica de Peirce. O nosso ponto de chegada tende a uma rede de 

significados sociais da obra do artista, marcada por três pontos de referência: a dominação, a 

emancipação e o diálogo. Nestes, iremos observar nuances e acreditamos que emergem com 

amparo das ecologias (SANTOS, 2002).  Apresentaremos adiante, na próxima seção, os 

significados assimilados durante o estudo das imagens. Este processo de significação deverá 

ser discutido com base na perspectiva das Epistemologias do Sul (SANTOS, 2002), as quais 

advertem:  

comum a todas estas ecologias é a ideia de que a realidade não pode ser 
reduzida ao que existe. Trata-se de uma versão ampla de realismo, que inclui 
as realidades ausentes por via do silenciamento, da supressão e da 
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marginalização, isto é, as realidades que são activamente produzidas como 
não existentes (SANTOS, 2002, p. 20). 

 

Paralelamente a tudo isso, fica demonstrada, nesta investigação dos sentidos de um 

conjunto artístico alegórico, a miscigenação de imagens que colocam frequentemente em 

trânsito discussões diversas e complexas, que deságuam no sociocultural, e, por vezes, contagia-

nos com os ingredientes da dimensão onírica e do místico. Até a presente ocasião, conseguimos 

perceber um esforço declarado do artista em abater mitos, arquétipos, paradigmas; em 

denunciar a opressão e bradar pela justiça social e cognitiva. Deduzimos que experiências de 

infância em contato com a natureza, revelada pelo artista durante entrevistas, estão refletidas 

em sua obra. A natureza se confunde com o social, cruzando as fronteiras (MERRELL, 2008) 

estabelecidas pelo pensamento abissal discutido por Boaventura S. Santos. 

As imagens destacam forças contraditórias que se digladiam. É satirizando as 

hipocrisias de sistemas políticos “democráticos” e a descredibilização dos direitos humanos que 

Mário Vitória se mostra veemente com as expressões pictóricas das circunstâncias do seu 

tempo, o século XXI. O artista torna-se também mediador de diálogos entre as conjugações do 

futuro, do pretérito e do presente. Consultamos, para este término, Samain (2012, p. 56), o qual 

afirma que o futuro das ciências humanas e da própria humanidade ainda se faz possível por 

meio da arte.  Para este pesquisador, "toda obra de arte é, dessa maneira, um projeto que, 

oriundo de um passado, leva consigo a esperança de um provável futuro". 
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4 PLURIDIVERSIDADE PELA MÃO DE MÁRIO VITÓRIA 

 
 
 
 

 
Aprendizagens globais; acrílico sobre tela, 200x200cm, 2014. 

Fonte: Mário Vitória 
http://www.mariovitoria.com/circo-humano/aprendizagens-globais-sul-sul-sul-norte-e-norte-sul/. 

Acesso em: 23 abr. 2017. 
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4 PLURIDIVERSIDADE PELA MÃO DE MÁRIO VITÓRIA 

 

 

Mais do que uma vez espreitara para o livro que 

a irmã estava a ler, mas este não tinha gravuras 

nem conversas... “e para que serve um livro que 

não tem gravuras nem conversas?” pensou Alice  

(Lewis Carroll, 2011, p. 7). 

 

 

osso enfoque sobre o processo de produção de sentido cartográfico e a 

problematização da concepção de pluridiversidade sociocultural e epistêmica 

constatada nas imagens serão nossa trilha nesta parte do trabalho e são resultantes 

de um longo e cuidadoso procedimento cartográfico, que visou reunir imagens 

reveladoras de maior volume de experiências possíveis em uma mesma obra. Isso porque, 

fundamentando-nos na compreensão discutida por Santos, de expandir o presente e contrair o 

futuro, acreditamos que ao invés de optarmos por imagens que significassem apenas um 

fenômeno, uma qualidade, ou um tema social específico, deveríamos sim abraçar o desafio de 

identificar nas imagens o maior número de agentes sociais, práticas e saberes possíveis.  

Pretendemos aprofundar o panorama exposto ao final do capítulo anterior, em que 

abordamos as relações de tricotomias de Peirce e operações cartográficas de Santos, ou seja, o 

processo de produção de sentido social das imagens de MV. Discutiremos ainda as imagens 

como expressões problematizadoras das tensões sociais na conjuntura contemporânea. 

Durante a tentativa de identificar, nas 231 imagens, expressões de dominação, 

emancipação e diálogo, constatamos que em uma única imagem poderia existir, 

concomitantemente, dois ou até mesmo os três fenômenos: dominação, diálogo e emancipação. 

O gráfico 1 (no capítulo 3) exibe visualmente, baseado em dados quantitativos, as tendências 

destes três fenômenos nas imagens (2006-2017). Apontamos ainda aquelas imagens nas quais 

não identificamos objetivamente nenhum destes três aspectos e por isso as classificamos em 

outros fenômenos. Reunimos assim 53 imagens, as quais classificamos como representativas 

da pluridiversidade (e que serão detalhadas a seguir). 

A primeira impressão ao entrar em contato com as imagens de Mário Vitória foi de 

contemplação como belas, socialmente curiosas, metafóricas e enigmáticas. Tais sentimentos 

iniciam o encadeamento de um conjunto de signos e significados, os quais demonstraram às 

N 
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nossas percepções o caráter de pluridiversidade. Uma vez realizado o mapeamento do corpus 

da pesquisa (a imagens da obra de MV), aprofundamos o que pode ser qualificado como o 

sistema arterial de nossa cartografia socioimagética. A fim de demonstrarmos como se 

desenvolveu o processo de significação nas imagens, problematizamos a categoria 

pluridiversidade sociocultural e epistêmica, buscando, assim, inaugurar conexões de 

significados entre as representações imagéticas e o campo social concreto, considerando o todo 

e as partes. 

Igualmente às operações cartográficas de Santos que são interdependentes, inter-

relacionadas e interativas entre si, os movimentos analíticos dessa pesquisa assemelham-se, 

cuja inspiração está no raciocínio triádico abalizado nas categorias fenomenológicas de Peirce 

(2010), sendo, 

as verdadeiras categorias da consciência: primeira, sentimento, a consciência 
que pode ser compreendida como um instante do tempo, consciência passiva 
da qualidade, sem reconhecimento ou análise; segunda, consciência de uma 
interrupção no campo da consciência, sentido de resistência, de um fato 
externo ou outra coisa; terceira, consciência sintética, reunindo tempo, sentido 
de aprendizado, pensamento (PEIRCE, 2010, p. 14)38. 

 

A intenção do procedimento analítico criado é apresentar uma construção do 

pensamento com a leitura social das imagens. Em um primeiro momento, a percepção da 

imagem pode acarretar sentimentos diversos a partir das personagens e da disposição destes nas 

composições. Em seguida é possível compreender alguns tipos de ações realizadas pelas 

personagens, relacionando a aspectos socioculturais. 

No processo de produção de sentido, existe uma progressão sígnica39 que ocorre de 

forma (quase) instantânea. Ao contextualizarmos essa concepção semiótica no procedimento 

da cartografia simbólica, podemos minudenciar os três níveis cartográficos da seguinte 

maneira: 

 

                                                           
38 Excerto original: CP 377. It seems, then, that the true categories of consciousness are: first, feeling, the 
consciousness which can be included with an instant of time, passive consciousness of quality, without recognition 
or analysis; second, consciousness of an interruption into the field of consciousness, sense of resistance, of an 
external fact, of another something; third, synthetic consciousness, binding time together, sense of learning, 
thought. 
39 O signo, o objeto e o interpretante são as três entidades básicas de qualquer semiose. Estes três constituem a 
relação triádica genuína e, como já foi evidenciado, para cada um deles existem distintas denominações, que estão 
relacionadas com a função exercida dentro do processo de produção de sentido. 
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I) Nível da escala [signo]: 

• Obra de MV [qualissigno-primeiridade]. 

• Pintura/desenho (MV 2006-2017) [sinsigno-secundidade]. 

• Circo Humano / Desenhos Intencionais / Naturezas Assassinas [legissigno-

terceiridade]. 

O nível da escala pode ser entendido como o nível do signo, o qual se manifesta nas 

três formas: qualissigno, sinsigno e legissigno. Estes correspondem a profunidade de 

consciência no nível da escala. Nesta operação cartográfica, devemos tratar de algo existente 

no campo do real, por isso, sendo a pintura e o desenho uma existência concreta, eles estão 

caracterizados como sinsignos, e qualquer sinsigno é determinado por alguma qualidade – 

qualissigno –, que, neste caso, são as pinturas e os desenhos qualificadas como obras de Mário 

Vitória. O sinsigno é determinado por uma qualidade e determina uma lei, uma convenção. 

Com isso, as famílias imagéticas Circo Humano, Desenhos Intencionais e Naturezas Assassinas 

são convenções, criadas pelo próprio artista  

II) Nível da projeção [objeto] 

• Representações pictóricas de circunstâncias da realidade [ícone-primeiridade]. 

• Pinturas e desenhos de tipos de agentes da realidade/ tipos de práticas da realidade/tipos 

de saberes da realidade [índices-secundidade]. 

• Tipos de agentes sociais: seres humanos; seres da fauna (animais domesticados e 

silvestres); seres da flora; seres inanimados; seres híbridos, tipos de práticas sociais: 

[educação; modos de vida; relações classe/identidades; deslocamento; consumo,tipos 

de conhecimentos: natureza; senso comum; científico [símbolo-terceiridade]. 

O nível da projeção pode ser entendido como o nível do objeto, o qual se manifesta 

nas três formas: ícone, índice e símbolo. Estes correspondem a profunidade de consciência no 

nível da projeção. Nesta segunda operação cartográfica, devemos tratar de uma escala 

(pintura/desenho de MV [em Circo Humano, Desenhos Intencionais, Naturezas Assassinas]) 

existente enquanto imagem semelhante ao real, que imita um contexto social. As imagens em 

questão são analogias de dinâmicas socioculturais. Essas imagens estão indicadas em traços 

específicos produzidos com tintas, pincéis e lápis, que se caracterizam como marcas próprias 

do artista. Esses Índices deixados nas telas e nos suportes oferecem pistas sobre imagens as 
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quais estamos convencionados a compreender como pessoas, animais, objetos, expressões 

culturais, os quais têm função de símbolos, denotando uma associação geral de ideias que nos 

leva a designar tipos de agentes, de práticas e os tipos de conhecimentos. 

III) Nível da simbolização [interpretante] 

• Dominação/emancipação/diálogo [Rema-primeiridade]. 

• Personagens nas pinturas representadas como hegemônicas/dominadas, emancipadas, 

emancipadoras; personagens dialógicos [Dicente-secundidade]. 

• Exemplo: entendemos Alice, pintada/desenhada nas obras de MV (especificamente em 

Circo Humano), como representação de agente, de prática e de conhecimento 

emancipatórios e dialógicos. Poderíamos detalhar também sobre outras personagens 

como: o boneco (personagem dominação); o cavalo (personagem emancipação); o 

cachorro (personagem da dominação); os peixes (personagem emancipação), os homens 

de paletó e gravata (personagens dominação), etc. [Argumento-terceiridade]. 

O nível da simbolização pode ser entendido como o nível do interpretante, o qual se 

manifesta nas três formas: Rema, Dicente e Argumento. Estes correspondem a profunidade de 

consciência no nível da simbolização. No Rema obtemos um signo de proposição, pois já 

vislumbramos a possibilidade de fenômenos dominação, emancipação e diálogo. 

Posteriormente, alcançamos o Dicente. Há uma relação da proposição com algo físico da 

realidade, que neste caso são as personagens pintadas e desenhadas como expressões de 

agentes, práticas e conhecimentos de emancipação, diálogo e dominação. O Argumento trata-

se de um conceito enunciado, uma (quase) conclusão. 
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4.1 REDE DE SIGNIFICADOS 

Os resultados do mapeamento, explicitado no capítulo anterior, apontam para as 

conexões entre a sociologia cartográfica de Santos e as contribuições do raciocínio semiótico 

de Peirce. Capacitam-nos a identificar inumeráveis signos e significações intrínsecas às 

narrativas visuais. Baseando-nos nas manifestações dos fenômenos de dominação, 

emancipação e diálogo, recorrentes em discussões nas Epistemologias do Sul, e sopesando a 

lógica semiótica de evolução dos signos, foi possível construir um esquema deste estudo, 

entendido como uma Cartografia Socioimagética. 

O trabalho ora apresentado, ao particularizar a categoria pluridiversidade 

sociocultural e epistêmica, revela-nos uma complexa progressão sígnica que destaca 

interpretações sentimentais, sociais e epistêmicas. Expomos a seguir um quadro representativo 

do processo compreensivo, realizado com as imagens, ao qual atribuímos três princípios. 

Quadro 5: Processo de compreensão das imagens. 

PROCESSO DE COMPREENSÃO DAS IMAGENS 
I) Princípio Âmago 

Humano 
imagens em relação a sentimentos instantâneos Presente 

II) Princípio 
Sociocultural 

imagens em relação a experiências socioculturais vividas Passado 

III) Princípio  
Epistêmico 

imagens em relação aos conhecimentos possíveis Futuro 

Fonte: autoria própria. 

 

Qualquer primeira percepção visual das imagens gera efeitos no campo dos 

sentimentos e das emoções. Neste âmbito primário, as reações são instantâneas, portanto, 

pertencem ao tempo presente, assentando no primeiro nível de consciência. Por conseguinte, 

na esfera secundária, situam-se relações estabelecidas entre o que é sentido anteriormente (com 

a visualidade) e as informações do repositório sociocultural construído em circunstâncias 

passadas. Já no âmbito terciário, são concebidos efeitos mais complexos, referentes a uma 

leitura visual crítica, e assim tendemos a criar algo novo. 

Ressaltamos que todos os três princípios se instituem enquanto maneiras de 

conhecermos algo do mundo. Não obstante, o terceiro estágio denominamos de epistêmico, 

devido ao maior potencial de caráter intelectual. O princípio II está condicionado ao I; e o III, 

sucessivamente, está condicionado ao II. Em suma: o primeiro princípio diz respeito à 
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percepção de que algo existe. O segundo, relaciona o que é visto com práticas e pensamentos 

construídos anteriormente. O terceiro trata-se do amadurecimento de uma ideia. 

Imaginamos que estes princípios demarcam estágios no processo de estudo das 

imagens, o qual pode ser ilustrado com o seguinte esquema triádico: 

 

Concebemos, de forma elementar, o cerne da tese neste esquema triádico. Devemos 

sublinhar que elaboramos este diagrama na tentativa de aferir um aspecto explicativo de um 

estudo recursivo. A interpretação é progressiva e lógica, mas é não-linear, posto que, há idas e 

vindas e transformações. Da ação do signo à geração do interpretante configura-se a ação do 

conhecimento, ou, ainda, do estar conhecendo. A produção de sentido faz-se nessa semiose, 

que desemboca na mudança de hábito, quando se logra ir além de uma prática (de ação ou de 

pensamento) adquirida ou nata. Esta mudança foi possibilitada pelo Princípio Epistêmico, que 

nos fez decidir dialogar os conhecimentos, paralelamente possibilitada pelo Interpretante (do 

esquema acima) que nos fez vislumbrar a expanção de significados. C. S. Peirce defende: “Pode 

ser provado que o único efeito mental que pode ser produzido e que não é um signo, mas é de 

uma aplicação geral, é a mudança de hábito, entendendo por mudança de hábito a modificação 

das tendências de uma pessoa em relação à ação”40 (CP 5.476 apud SANTAELLA [2004, p. 

81]41) [traduzido em SANTAELLA (2004)]. 

A mudança de hábito provoca o cruzar fronteiras. Rompe-se com a insistência em um 

único tipo de ação. Portanto, para a presente pesquisa foi necessário alcançar o entendimento 

de que as condições para trabalhar com os significados sociais das imagens de MV seriam 

                                                           
40 Trecho do original: CP 5.476. It can be proved that the only mental effect that can be so produced and that is 
not a sign but is of a general application is a habit-change; meaning by a habit-change a modification of a person's 
tendencies toward action. 
41 Cf.: SANTAELLA, L. (2004). 

Signo: Obra de Mário Vitória 

Objeto – relações da obra 
de MV com experiências 
pretéritas com: a 
linguagem visual, estudo 
de imagens e estudos 
sociais. 

Interpretante: Pluridiversidade 
sociocultural e epistêmica. (Efeitos 
causados em nossa mente [traduzidos] 
da relação entre as imagens de MV com 
as nossas experiências teóricas e práticas 
com a linguagem visual)  
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oferecidas com a possibilidade de cruzarmos fronteiras entre uma lógica de mapeamento social 

com uma lógica de significação. Do mesmo modo ocorreu com os significados das imagens, 

quando percebemos que não poderíamos apontar um significado exclusivo, mas sim, 

deveríamos enfatizar a alternativa de vários núcleos de significados alternativos. 

Face ao exposto, complementamos com o quadro abaixo, cujo o intuito é reiterar as 

possibilidades de signos que, ao serem identificados e combinados, podem gerar múltiplos 

significados. A pluridiversidade ocorre nos três elementos da cartografia socioimagética. Na 

escala, podemos encontrar a diversidade cronológica (2006-2017) e de narrativas pictóricas. 

Enquanto isso, a projeção concretiza esteticamente representações da realidade. E, por fim, na 

simbolização podemos conceituar o visual por meio de um efeito interpretativo gerado em nossa 

consciência. 

Quadro 6: Ação da categoria analítica: pluridiversidade sociocultural e epistêmica. 

 
Fonte: autoria própria. 

 Entendemos que o confronto entre as ecologias e as monoculturas pode ser revelado 

em algumas esferas sociais de pluridiversidade de experiências. Santos (2002) explica que "Os 

campos sociais mais importantes onde a multiplicidade e diversidade mais provavelmente se 

revelarão”, quais sejam: 

experiências de conhecimentos. Trata-se de conflitos e diálogos possíveis 
entre diferentes formas de conhecimento [...]. Experiências de 
desenvolvimento, trabalho e produção. Trata-se de diálogos e conflitos 
possíveis entre formas e modos de produção diferentes [...]. Experiências de 
reconhecimento: Trata-se de diálogos e conflitos possíveis entre sistemas de 
classificação social [...]. Experiências de democracia. Trata-se de diálogos e 
conflitos possíveis entre o modelo hegemônico de democracia (democracia 
representativa liberal) e a democracia participativa [...]. Experiências de 
comunicação e de informação. Trata-se de diálogos e conflitos possíveis, 

ESCALA PROJEÇÃO SIMBOLIZAÇÃO

AÇÃO DA CATEGORIA ANALÍTICA:   PLURIDIVERSIDADE SOCIOCULTURAL E EPISTÊMICA 

Obra de Mário Vitória 
(pinturas e desenhos 
[de Circo Humano ou 
Desenhos Intencionais 

ou Naturezas 
Assassinas]) - 2006-

2017

Representações da realidade 
constituída de: Agente(s): 

seres humanos; seres da 
fauna (animais domesticados 
e silvestres); seres da flora; 

seres inanimados; seres 
híbridos. -  Prática(s): 

educação; modos de vida; 
relações classe/identidades; 
deslocamento; consumo. - 

Conhecimento(s) 
(expressão de 

pensamento(s)): natureza; 
senso comum; científico. 

Classificação (destes 
agentes, práticas e 
pensamentos) em 

personagens e cenários 
expressados nos 

fenômenos: dominação 
e/ou emancipação e/ou 

diálogo

Expressões de: Ecologias 
(de saberes; das 

temporalidades; dos 
reconhecimentos; das trans-
escalas; de produtividade) 

e/ou Monoculturas (do saber; 
do tempo linear; da 

classificação social; da escala 
global; produtivista)
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derivados da revolução das tecnologias de comunicação e de informação, 
entre os fluxos globais de informação e os meios de comunicação social 
globais, por um lado, e, por outro, as redes de comunicação independente 
transnacionais e os media independentes alternativos (SANTOS, 2002, p. 259-
260) [grifos do autor]. 

 

É nestas experiências em que se mostrarão as tensões e diálogos. Nas imagens de MV, 

é comum haver variações destas circunstâncias. A indicação das ecologias e monoculturas em 

cada imagem perpassa a compreensão das experiências representadas nas obras. Ponderamos 

que tais experiências estejam calcadas em dinâmicas dialógicas, hegemônicas e/ou 

emancipatórias.  

Convém relembrarmos as cinco ecologias e monoculturas abordadas por Boaventura 

S. Santos para melhor contextualizarmos nossos próximos apontamentos.   

• Ecologia de saberes: identificação de outros critérios de rigor que operam 
credivelmente em contexto e práticas sociais declarados não-existentes [...]. 
Deste princípio de incompletude de todos os saberes decorre a possibilidade 
de diálogo e de disputa epistemológica entre os diferentes saberes 
(SANTOS, 2002, p. 250). 

• Monocultura do saber: Consiste na transformação da ciência moderna e da 
alta cultura em critérios únicos de verdade e de qualidade estética, 
respectivamente (SANTOS, 2002, p. 247).  

• Ecologia das temporalidades: outras concepções como o tempo circular, a 
doutrina do eterno retorno e outras concepções que não se deixam captar 
adequadamente nem pela imagem de linha nem pela imagem de círculo [...]. 
Do mesmo modo, a presença ou relevância dos antepassados em diferentes 
culturas deixa de ser uma manifestação anacrónica de primitivismo religioso 
ou de magia para se tornar uma outra forma de viver a contemporaneidade 
(SANTOS, 2002, p. 251). 

• Monocultura do tempo linear: ideia de que a história tem sentido e 
direcção únicos e conhecidos. Esse sentido e essa direcção têm sido 
formulados de diversas formas nos últimos duzentos anos: progresso, 
revolução, modernização, desenvolvimento, crescimento, globalização. 
Comum a todas estas formulações é a ideia de que o tempo é linear e que na 
frente do tempo seguem os países centrais do sistema mundial e, com eles, 
os conhecimentos, as instituições e as formas de sociabilidade que neles 
dominam. Esta lógica produz não-existência declarando atrasado tudo o que, 
segundo a norma temporal, é assimétrico em relação ao que é declarado 
avançado. É nos termos desta lógica que a modernidade ocidental produz a 
não-contemporaneidade do contemporâneo, a ideia de que a simultaneidade 
esconde as assimetrias dos tempos históricos que nela convergem 
(SANTOS, 2002, p. 247).  

• Ecologia dos reconhecimentos: uma nova articulação entre o princípio da 
igualdade e princípio da diferença e abrindo espaço para a possibilidade de 
diferenças iguais [...]. Consiste na desconstrução tanto da diferença (em que 
medida a diferença é um produto da hierarquia?) como da hierarquia (em 
que medida a hierarquia é um produto da diferença?). As diferenças que 
subsistem quando desaparece a hierarquia tornam-se uma denúncia poderosa 
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das diferenças que a hierarquia exige para não desaparecer (SANTOS, 2002, 
p. 252). 

• Monocultura da naturalização das diferenças: Consiste na distribuição 
das populações por categorias que naturalizam hierarquias. A classificação 
racial e a classificação sexual são as mais salientes manifestações desta 
lógica. Ao contrário do que sucede com a relação capital/trabalho, a 
classificação social assenta em atributos que negam a intencionalidade da 
hierarquia social (SANTOS, 2002, p. 247). 

• Ecologia das trans-escalas: recuperação do que no local não é efeito da 
globalização hegemônica [...]. Exige, por um lado, que o local seja 
conceptualmente desglobalizado a fim de identificar o que nele não foi 
integrado na globalização hegemónica [...]. A desglobalização do local e a 
sua eventual reglobalização contra-hegemónica ampliam a diversidade das 
práticas sociais ao oferecer alternativas ao globalismo localizado [...] exige 
neste domínio o exercício da imaginação cartográfica, quer para ver em cada 
escala de representação não só o que ela mostra mas também o que ela 
oculta, quer para lidar com mapas cognitivos que operam simultaneamente 
com diferentes escalas, nomeadamente para detectar as articulações 
locais/globais (Santos, 1995, p. 456-473; 2001a; 2002, p. 252). 

• Monocultura da escala dominante: Na modernidade ocidental, a escala 
dominante aparece sob duas formas principais: o universal e o global. O 
universalismo é a escala das entidades ou realidades que vigoram 
independentemente de contextos específicos. Têm, por isso, precedência 
sobre todas as outras realidades que dependem de contextos e que por essa 
razão são consideradas particulares ou vernáculas (SANTOS, 2002, p. 248). 

• Ecologia de produtividade: consiste na recuperação e valorização dos 
sistemas alternativos de produção, das organizações económicas populares, 
das cooperativas operárias, das empresas autogeridas, da economia solidária, 
etc., que a ortodoxia capitalista ocultou ou descredibilizou. [...] põe 
directamente em questão o paradigma do desenvolvimento e do crescimento 
económico infinito e a lógica da primazia dos objectivos de acumulação 
sobre os objectivos de distribuição que sustentam o capitalismo global" 
(SANTOS, 2002, p. 253). 

• Monocultura produtivista: assenta na monocultura dos critérios de 
produtividade capitalista. Nos termos desta lógica, o crescimento económico 
é um objectivo racional inquestionável e, como tal, é inquestionável o 
critério de produtividade que mais bem serve esse objectivo. Esse critério 
aplica-se tanto à natureza como ao trabalho humano. A natureza produtiva é 
a natureza maximamente fértil num dado ciclo de produção, enquanto o 
trabalho produtivo é o trabalho que maximiza a geração de lucros igualmente 
num dado ciclo de produção. Segundo esta lógica, a não-existência é 
produzida sobre a forma do improdutivo que, aplicada à natureza, é 
esterilidade e, aplicada ao trabalho, é preguiça ou desqualificação 
profissional (SANTOS, 2002, p. 248). 
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4.2 DESTACANDO AS EXPRESSÕES DE ECOLOGIAS E MONOCULTURAS 

 

 A seguir, apresentamos as imagens nas quais se evidenciam os três fenômenos 

(dominação, emancipação e diálogo) em simultâneo, e, por conseguinte, apontamos, a nosso 

ver, quais as Ecologias e Monoculturas estão expressadas nestas imagens. 

Figura 9: Eterna luta entre o bem e o mal entre outras merdas I (2008). 

 

Fonte: Mário Vitória. Disponível em: http://www.mariovitoria.com/. Acesso em: 23 abr. 2017 

 

Eterna luta entre o bem e o mal entre outras merdas I (2008). Expressões de: Ecologia 

de saberes. Ecologia dos reconhecimentos. Monocultura produtivista. 

Figura 10: Sistemas simétricos e redundantes. 

 
Fonte: Mário Vitória. Disponível em: http://www.mariovitoria.com/. Acesso em: 23 abr. 2017 
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Sistemas simétricos e redundantes (2011). Expressões de: Ecologia de saberes; 

Ecologia das temporalidades. Monocultura da produtividade. 

 
Figura 11: Em movimento (2014). 

 
Fonte: Mário Vitória. Disponível em: http://www.mariovitoria.com/. Acesso em: 23 abr. 2017 

 

Em movimento (2014). Expressões de: Ecologia de saberes; Ecologia da tras-escala; 

Ecologia dos reconhecimentos. 

Figura 12: Iluminem as árvores escuras do pensamento (2014). 

 
Fonte: Mário Vitória. Disponível em: http://www.mariovitoria.com/. Acesso em: 23 abr. 2017 
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Iluminem as árvores escuras do pensamento (2014). Expressões de: Ecologia de 

saberes; Ecologia dos reconhecimentos. Monocultura produtivista. Monocultura da 

naturalização das diferenças. 

Figura 13: Sonha que o teu mal não é sono ou a pedagogia das fronteiras no séc XXI (2015). 

 
Fonte: Mário Vitória. Disponível em: http://www.mariovitoria.com/. Acesso em: 23 abr. 2017 

 
Sonha que o teu mal não é sono ou a pedagogia das fronteiras no séc XXI (2015). 

Expressões de: Ecologia de saberes; Ecologia das temporalidades; Ecologia dos 

reconhecimentos; Ecologia das trans-escalas. Monocultura do saber. 

Figura 14: Num cruzamento é sempre necessária uma passadeira (2015). 

 
Fonte: Mário Vitória. Disponível em: http://www.mariovitoria.com/. Acesso em: 23 abr. 2017 



176 
 

Num cruzamento é sempre necessária uma passadeira (2015). Expressões de: 

Ecologia dos reconhecimentos. Monocultura do saber; Monocultura produtivista; Monocultura 

da naturalização das diferenças. 

Figura 15: O homem que plantava bonsais ou os primeiros capítulos de um almanaque sobre a liberdade 
(2015). 

 
Fonte: Mário Vitória. Disponível em: http://www.mariovitoria.com/. Acesso em: 24 abr. 2017 

O homem que plantava bonsais ou os primeiros capítulos de um almanaque sobre a 

liberdade (2015). Expressões de: Ecologia de saberes; Ecologia das trans-escalas; Ecologia de 

produtividade. Monocultura do saber. 

Figura 16: Plano internacional de leitura (2015). 

 
Fonte: Mário Vitória. Disponível em: http://www.mariovitoria.com/. Acesso em: 24 abr. 2017 
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Plano internacional de leitura (2015). Expressões de: Ecologia dos reconhecimentos; 

Ecologia de produtividade; Ecologia de Saberes. Monocultura do saber.  

 

Figura 17: A chegada da misericórdia e a sua magnânima simplicidade (2016). 

 
Fonte: Mário Vitória. Disponível em: http://www.mariovitoria.com/. Acesso em: 24 abr. 2017 

A chegada da misericórdia e a sua magnânima simplicidade (2016). Expressões de: 

Ecologia de saberes; Ecologia dos reconhecimentos. Monocultura do saber; Monocultura da 

naturalização das diferenças. 

Figura 18: Fez-se ao mar (2016). 

 
Fonte: Mário Vitória. Disponível em: http://www.mariovitoria.com/. Acesso em: 24 abr. 2017 
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Fez-se ao mar (2016). Expressões de: Ecologia de saberes. Monocultura do saber. 

 
Figura 19: Reflorestar-te (2016). 

 
Fonte: Mário Vitória. Disponível em: http://www.mariovitoria.com/. Acesso em: 24 abr. 2017 
 

Reflorestar-te (2016). Expressões de: Ecologia de saberes; Ecologia dos 

reconhecimentos. Ecologia da temporalidade. Monocultura do tempo linear. 

As designações oferecidas às imagens e circunscritas no conceito de ecologia foram 

reveladas pela observação dos campos de experiências sociais simbolizados nas obras. 

Descrições e maiores especificidades com relação à identificação das ecologias e monoculturas 

deixaremos a cargo de outros possíveis leitores das imagens para que assim exerçam sua 

autonomia interpretativa. Entendemos que tal esmiuçamento seria dispensável devido às 

contextualizações teóricas previamente realizadas, como também as nossas explanações 

contemplativas até o momento efetuadas acerca das imagens. É preciso deixar um espaço para 

outras ideias germinarem. 
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4.3 ELUCUBRAÇÕES COM AS IMAGENS 

Cada imagem em questão, nesta pesquisa, traz a potencialidade de gerar múltiplos 

trabalhos, com vieses distintos. Independentemente do mapeamento realizado, ele irá distorcer 

em algum aspecto a realidade, pois qualquer representação da totalidade de um espaço será 

parcial.  

As narrativas visuais não apresentam uma história única, ao invés disso, elas parecem 

ser a vitrine do mundo, na qual o espectador ver tudo ao mesmo tempo, várias cenas compõem 

o quadro e juntas desenvolvem argumentos. Algumas palavras e frases escritas nas obras podem 

passar despercebidas, mas a aproximação da imagem (possível com ampliação da obra pelas 

telas de dispositivos móveis e computadores, por exemplo) faz com que possamos adentrar um 

pouco mais no sentido das obras. Para “sulear” a interpretação de algumas imagens fora preciso 

girá-las assim como os mapas geográficos, pois conseguimos nos situar espacialmente na 

composição ao lermos a imagem de “ponta-cabeça”. 

O artista extravasa os quatro lados, pois o retângulo e o quadrado são insuficientes 

para representação dos diálogos e tensões das diversidades de ser, de agir e de pensar. Somos 

apresentados a construções visuais sem início e fim, por meio das quais podemos transitar em 

vastas direções. A interpretação de imagens pode iniciar a partir de qualquer lugar da 

composição visual, porém, ao tratarmos de imagens visuais fixas que representam 

problemáticas da realidade social, devemos observar que existe itens que nos vinculam com 

mais força à imagem. Sodré (2002) nos fala sobre vinculação enquanto “problemática do ser-

em-comum ou das trocas simbólicas” (SODRÉ, 2002, p. 234) presente nas atividades dialógicas 

e afetivas do ser humano. 

No que tange às relações humanas e as dinâmicas sociais, MV expressa 

imageticamente tensões entre as experiências humanas legitimadas pelo cânone hegemônico e 

as experiências humanas invisibilizadas. As imagens evidenciam mundos e seres submersos, 

estes são metáforas da visibilidade do Sul epistemológico. Os humanos e os animais convivem 

em um cenário harmonioso. 

A luta pelos direitos humanos, pelo bem-estar das pessoas, é um trabalho quase moralista. O 

sarcasmo, outra característica de MV, intriga com a beleza do caos. O autor convoca imagens 

de outras linguagens, assim como de outras obras. Merece destaque a reprodução de uma 

conjuntura que infelizmente persiste no Brasil e em países vizinhos: a desigualdade social 

sofrida por indígenas e camponeses. Trata-se de “Porqueza”, uma imagem do ano 2006. Nesta, 

o artista combina imagens de autoria própria com as do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. 
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“Porqueza” faz menção à série “Outras Américas”, produzida por Salgado com foco na América 

Latina. Identifica-se ao centro também uma alusão à fotografia “Mãe Migrante” de Dorothea 

Lange. E ao lado direito podemos imaginar que a senhora idosa seria a representação de Madre 

Teresa de Calcutá (1910-1997), religiosa que dedicou grande parte de sua vida aos pobres 

(sequer precisamos comentar que a injustiça está personificada nestes homens porcos 

engravatados que riem da desgraça alheia...).  

Boaventura S. Santos no documentário Show Utópico (2017) declara que: 

os artistas são normalmente os que se lembram mais dessas pessoas, desses 
grupos sociais que estão radicalmente excluídos. São os que os vêm melhor, 
são os que os vêm com mais força, que lhe dão mais voz. [...] Os artistas têm 
uma capacidade extraordinária de construir e de dar visibilidade aquilo que é 
ocultado em nossa sociedade (SANTOS, 2017). 

 

Figura 20: Porqueza (2006), acrílico sobre tela, 80x120cm 

 

Fonte: http://www.mariovitoria.com/circo-humano/porqueza/. Acesso em: 24 abr. 2017 
 
  A nossa percepção estética, a priori, de muitas das imagens de MV é surrelista. Mas o 

autor alega que o seu trabalho se aproxima muito mais ao neo-realismo42 e do realismo43 por 

                                                           
42 O Neorrealismo possui influências socialista, comunista e marxista, busca ser uma arte de intervenção cívica, 
denunciando as injustiças. Cf. http://knoow.net/arteseletras/literatura/neo-realismo/ 
43 Alguns temas da pintura realista: politização, a arte como meio de denunciar uma ordem social que consideram 
injustas; uma manifestação em favor dos oprimidos. Destacam-se também imensas desigualdades entre a miséria 
dos trabalhadores e a opulência da burguesia. Cf. https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-seculo-
19/realismo/ 
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estar atento às causas sociais, preocupado com o meio ambiente e com a essência humana. 

Quando, em entrevista44, o indagamos e o artista respondeu: 

MV. Eu fico muito feliz quando as pessoas me associam ao Surrealismo, pois 
é um movimento muito forte. [o Surrealismo] e o Dadaísmo foram os 
primeiros movimentos de reflexão irônica sobre a Guerra. O Dadaísmo todo 
‘nosense’ e toda aquela risada que eles faziam num momento de tortura... 
[O Surrealismo e o Dadaísmo] foram dos primeiros movimentos intelectuais 
que colocaram a parte erudita a dispor de toda a gente a dar risada, e aí assim, 
aí eu posso ser surrealista. 
O surrealismo promove todo o seu exagero, ao prazer só do devaneio, e o meu 
trabalho não é isso, o meu trabalho está muito próximo ao neo-realismo, e do 
realismo até, que está atento às causas sociais, está muito preocupado com o 
meio ambiente, com o âmago humano. Está muito preocupado, está muito 
focado, é muito racional por assim dizer. E o Surrealismo é mais apoteótico, 
é mais exuberante, é exagerado. 
Eu não sou Surrealista. Tenho a segunda-feira para estudar, a terça-feira é para 
desaprender... esta é uma estratégia muito própria, muito assumida 
(VITÓRIA, 2017). 

 

Após refletirmos teoricamente e contemplarmos imagens acerca assuntos tão diversos, 

surge-nos a inquietação, o que ainda pode vir a ser abordado por Mário no contexto de trabalhos 

conjuntos com o Boaventura?   

MV. Está tudo em aberto. Nós estamos a espelhar todos os conceitos que 
estamos aprendendo. O Boaventura cresce num contexto de intervenção, e 
nasce num seio europeu forte. Eu sou um filho um pouco do renascimento por 
assim dizer, do clássico, e agora o atrevimento é misturar aquilo tudo; tentar 
olhar para um futuro, mas na qualidade do futuro ser o verdadeiro, até o 
Boaventura concorda. O futuro nunca foi tão previsível. O futuro nunca foi 
assim tão violento, nós já sabemos o que vai ser, é um apocalipse. Estamos a 
assistir um apocalipse pelo mundo inteiro. Nós não sabemos como o futuro 
vai ser, e isso dá muito trabalho para o Boaventura, e muito trabalho para eu 
fazer, muito. Muito, porque somos muito pela expectativa, e eu estou sempre 
pela expectativa da arte. Estamos muito atentos ao diferente e as 
possibilidades que há. 

 

Na opinião de Santos (2014a): “Temos formado conformistas incompetentes e 

precisamos de rebeldes competentes”. O rebelde competente seria, então, aquele que aprende e 

transforma criativamente a informação. A rebeldia estaria em não aceitar passivamente 

(conformada) o que é posto como máxima, mas sim ouvir, criticar e propor outra maneira de 

pensar, fazer, inventar, etc. Complementamos com Paulo Freire (2014a), pois para ele: 

                                                           
44 Resposta de Mário Vitória via conversa por Skype em 25 de agosto de 2017. 
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ao repensar nos dados concretos da realidade, sendo vivida, o pensamento 
profético, que é também utópico, implica a denúncia de como estamos 
vivendo e o anúncio de como poderíamos viver. É um pensamento 
esperançoso, por isso mesmo. É neste sentido que, como o entendo, o 
pensamento profético não apenas fala o que pode vir, mas, falando de como 
está sendo a realidade, denunciando-a, anuncia um mundo melhor. Para 
mim, uma das bonitezas do anúncio profético está em que não anuncia o que 
virá necessariamente, mas o que pode vir ou não. O seu não é um anúncio 
fatalista ou determinista. Na real profecia, o futuro não é inexorável, é 
problemático. Há diferentes possibilidades de futuro. Reinsisto em não ser 
possível anúncio sem denúncia e ambos sem o ensaio de uma certa posição 
em face do que está ou vem sendo o ser humano (FREIRE, 2014a, p. 137). 

 

4.3.1 Sobre os elementos híbridos 

Quando o artista hibridiza os corpos dos personagens, ele também hibridiza os 

conhecimentos. A imagem híbrida também insinua uma perspectiva dialógica que está no 

próprio ser consigo mesmo, constituído de partes heterogêneas, como na relação com o outro, 

o diferente. Por isso, conjecturamos que vinculada à hibridização esteja um argumento pela 

ética e pela dignidade humana, em que se encontra a tolerância e respeito com a diversidade. 

Esta é uma maneira de cruzar as fronteiras, não no sentido de passar por elas, mas sim de uni-

las em complementaridade. Merrel (2008) afirma que: 

cruzar fronteiras, de modo processual e não-linear, implica estar “neste lado” 
e também “no outro lado” e ao mesmo tempo não implica nem “um lado”, 
nem o “outro”. Cruzar fronteiras é um processo do coração tanto quanto da 
mente: inclui corpomente no sentido mais profundo; e evoca algo criativo e 
novo, dos Terceiros-Incluídos (MERRELL, 2008, p. 216). 

 

Cruzar fronteiras também conduz à hibridização. O antropólogo Néstor Canclini 

(1997, p. 113) afirma que “a hibridação sociocultural não é uma simples mescla de estruturas 

ou práticas sociais discretas, puras, que existiam em forma separada, e ao combinar-se, geraram 

novas estruturas e novas práticas”, pois também pode ocorrer de forma espontânea, imprevista; 

o autor conceitua hibridismo cultural como os “processos socioculturais nos quais estruturas ou 

práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, 

objetos e práticas” (CANCLINI, 2008, p. XIX). 

As combinações entre as personagens nas imagens de MV trazem à tona a conexão 

entre natureza e cultura. Para o sociólogo Edgar Carvalho (2003), 
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uma vez que sistemas naturais e culturais se conectam e se interpenetram 
mutuamente, o saber auto-organizado nunca se basta a si próprio. A prática da 
conectividade e da transversalidade exige que a razão se abra, o pensamento 
se reforme, a criatividade se desencadeie, o medo do erro se erradique, a 
revolta se explicite, a auto-ética contamine o eu e o outro” (CARVALHO, 
2003, p. 99). 

 

4.3.2 Sobre bricolagem e bricoleur 

Mário Vitória também se mostra como bricoleur, em nossa perspectiva, pois a 

utilização de diversos símbolos e elementos da cultura em suas imagens pictóricas leva-nos a 

refletir acerca desse oceano imagético. MV relaciona símbolos heteróclitos, remetendo-nos a 

diversas questões tratadas nas Epistemologias do Sul. A bricolagem para Carvalho (2003): 

é um processo que se define basicamente pela ausência de um projeto que 
ajuste, de modo linear e causal, meios e fins. Nela se desfazem as dualidades 
entre arte e ciência, ciência e mito, razão e desrazão. Seu papel é criar signos 
e significados valendo-se de resíduos culturais acabados, imprimindo-lhes 
rearranjos e reorganizações (CARVALHO, 2003, p. 9). 

 

Enquanto bricoleur, MV religa elementos distintos e, convencionalmente, 

inconcebíveis como partes integrante nas relações humanas. O artista compõe cenários e 

personagens inéditos à normalidade do cotidiano, legitimando o que não se vê e não se crê. É, 

ao mesmo tempo, colocar em cheque a ideia de pureza do ser humano, considerando-o 

constituinte de natureza animal e vegetal.  

O bricoleur utiliza materiais que já existem e une materiais diferentes trazendo à tona 

outro conceito, outra história, outro objeto. No caso do Mário Vitória, a denominação de 

bricoleur  tem um caráter simbólico, porque esses objetos, essas coisas, esses materiais que são 

colados, juntados, reunidos numa única peça resultam na ressignificação de um objeto, de um 

símbolo, ou de uma estória inteira, outro utensílio. As experiências sociais reunidas com o 

onírico e elementos da fantasia (criados pela indústria cultural da produção infantil de desenhos 

animados) evidenciam e denunciam os desgastes dos direitos humanos. Werneck (2008) explica 

que: 

na arte da bricolagem, o onírico e o poético são elementos constitutivos do 
objeto fabricado, não importando a sua rusticidade. É a arte do improviso, do 
intuído, em que a imaginação, aliada a uma grande habilidade manual, 
desempenha papel fundamental. Artista do acaso objetivo, colecionador de 
cacos e ruínas, o bricoleur retira, até mesmo do ordenamento e da 
classificação de seus materiais, uma experiência estética suplementar 
(WERNECK, 2008, p. 326). 
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Para Lévi-Strauss (1989, p. 42), o bricoleur é aquele que jamais completa o projeto, 

estando sempre a se reinventar, falando “por meio das coisas”, “pelas escolhas que faz entre 

possibilidades limitadas”. Um trecho, de Lévi-Strauss, que principia a obra “Olhar, escutar, ler” 

(1997), é pertinente como exemplo da ação de bricollage:  

       Proust compara seu trabalho ao de uma costureira que monta um vestido com 
peças já recortadas, que já possuem forma; ou, se o vestido estiver muito 
usado, o refaz. Do mesmo modo, em seu livro ele ajusta e cola fragmentos uns 
aos outros “para recriar a realidade, costurando, no movimento de ombros de 
um, o movimento de nuca feito por outro”, e construir uma única sonata, uma 
única igreja, uma única jovem, com impressões recebidas de várias. 
Essa técnica de colagens e montagens faz da obra o resultado de uma dupla 
articulação. Não utilizo a expressão segundo seu emprego linguístico. A 
extensão parece-me, contudo, legítima pelo fato de as unidades de primeira 
ordem já serem obras literárias, combinadas e dispostas para produzir uma 
obra literária de um nível mais elevado. Esse trabalho difere do que resulta de 
projetos, de esboços refundidos na redação definitiva, em vez de, no estado 
último da obra, as peças do mosaico permanecerem reconhecíveis e manterem 
sua individualidade (LÉVI-STRAUSS, 1997, p. 10).  

 

Outro excerto de Lévi-Strauss (1997), desta vez ao versar sobre o pintor francês 

Nicolas Poussin (1594-1665), também pode vir a compor  nossa analogia com MV em seu 

caráter bricoleur. Vejamo-la: 

num quadro de Poussin, nunhuma parte é desigual em relação ao todo. Cada 
uma delas é uma obra-prima do mesmo nível, tanto que, tomadas à parte, 
apresentam o mesmo interesse. O quadro aparece assim como uma 
organização em segundo grau de organizações já presentes em cada detalhe. 
Isso é igualmente verdadeiro visto no sentido inverso: há figuras isoladas, em 
quadros de Poussin, que contêm várias, que aparecem ser por si só um quadro 
completo de Corot. A organização do todo transpõe numa escala maior a das 
partes, cada figura é tão cuidadosamente pensada quanto o todo. Não 
surpreende que, em sua correspondência, Poussin siga o costume de seu 
tempo, medindo a dificuldade de cada obra pelo número de figuras que irá 
conter; cada uma coloca um problema do mesmo nível que a totalidade do 
quadro (LÉVI-STRAUSS, 1997, p. 28). 

 

Quando tratamos de organização das partes e do todo, estamos também discutindo a 

capacidade criativa, lúdica do artista em representar a realidade. A escritora Vera Zolberg 

(2006) aponta que:  

alguns pensadores psicanalíticos vêem o artista como aparentado ao “xamã, 
que é ao mesmo tempo cientista, artista, médico e sacerdote”. A exemplo dos 
xamãs, os artistas estão em íntimo contato com o próprio inconsciente e com 



185 
 

o de outros. Combinam essa capacidade com a disciplina, controlando e 
transformando as forças assim liberadas em expressão lúdica (ZOLBERG, 
2006, p. 183). 

 

Em outra análise, Santa'Anna (2017) explica: “dizemos que um cirurgião é artista 

quando ele é excepcional. Até na política esse adjetivo é aplicado. Em qualquer atividade 

humana (e às vezes entre os adestrados animais) a artisticidade é um mérito, uma qualidade, 

um elemento diferenciador" (SANTA'ANNA, 2017, p. 22).  Em seu ensaio crítico, Santa’Anna 

(2017) defende que atividades artísticas “têm um traço em comum: partem do princípio de que 

o indivíduo que as pratica detém um saber, uma técnica” (p. 20). O autor comenta a existência 

do “mestre” nas práticas artísticas, pois esse termo “se aplica como sinal distintivo, 

categorizador”. Aqueles que possuem esse título são “especialistas numa determinada coisa, 

são pessoas que dominam um certo código” (SANTA'ANNA, 2017, p. 21). Seria, portanto 

Mário Vitória, atualmente, um jovem mestre da arte insurgente?  

Há de considerarmos a maestria do artista ao estabelecer consenso entre as partes, 

promovendo um todo impactante, causando deslumbramentos. A conexão entre as partes reflete 

a composição artística enquanto sistema imagético, sendo assim análogo a um organismo 

inteiro, no qual cada uma das suas estruturas coopera na construção de sensações de 

experiências alusivas à realidade concreta. 

Com as artes plásticas, MV assume uma luta social. De acordo com Santos (2014b), 

“Ninguém vai à luta por razões apenas [...]. Tem que haver uma paixão, tem que haver uma 

emoção. Portanto, um conhecimento nascido na luta é um conhecimento emocional”.  

Prosseguindo nosso deslumbramento em direção ao “sentido do sul” (SANTOS, 

2017), acrescentamos  o que se pensa sobre Axé, o qual, para Menezes (2012, p. 61), é um 

sentimento “é o princípio vital, o poder, a força mágica [...]. O axé pode ser veiculado ou estar 

contido em locais, objetos, elementos da natureza, animais, vegetais, alimento ou seres 

humanos”. Desta maneira, as imagens de MV expressam, muitas vezes, relações criadoras do 

Axé45, que é, a nosso olhar, o significado de apelo social produzido na interação entre os 

                                                           
45 O termo Axé também é utilizado no Brasil na tradição cultural da Capoeira, em seus cantos e nas vivências de 
treino e roda. Durante as “papoeiras” (o saber da oralidade com o Mestre) se falar em Axé é comum. Alguns 
Mestres Capoeiras possuem suas definições particulares do termo, uma delas é contextualizada pelo Mestre Fora 
do Ar, que frisa: “A roda de capoeira é um organismo. Os componentes da bateria atuam como o cérebro; os dois 
jogadores pulsam no centro como o coração; a assistência dos outros capoeiristas, com as palmas e o coro, servem 
como artérias, músculos e esqueleto. Por isso que a roda é um corpo vivo e deve ser respeitada, e cada um tem a 
sua importância para criar o Axé”. (Mestre Robson (Fora do Ar) – Capoeira Corpo Livre, 12.09.2017, Natal-RN). 
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elementos pictóricos, embora, nesse posicionamento, estejamos transgredindo fronteiras 

culturais Brasil/ Portugal, praticando uma mestiçagem. 

Cada obra imagética de MV possui um discurso único construído por elementos 

múltiplos, os quais também se expressam singularmente e contam a sua própria história; por 

isso, em cada composição há ecologias. Destarte, podemos ilustrar esta abstração com o 

raciocínio filosófico Ubuntu. 

ubuntu ressalta a importância do acordo ou consenso. A cultura tradicional 
africana, ao que parece, tem uma capacidade quase infinita para a busca do 
consenso e da reconciliação (Teffo, 1994a: 4 – Towards a conceptualization 
of Ubuntu). Embora possa haver uma hierarquia de importância entre os 
oradores, cada pessoa recebe uma chance igual de falar até que algum tipo de 
acordo, consenso ou coesão do grupo seja atingido (LUZ, 2016). 

 

Podemos entender, assim, que cada indivíduo constitui um significado para o todo. A 

importância do sujeito dentro de um sistema incide na sua significação para o coletivo. Se os 

distintos significados dialogam e se complementam, há possibilidades de constantes 

transformações. As narrativas visuais de MV fazem-se no conjunto, na interação e na 

necessidade umas das outras para criar sentido e se fazer história. 

Os diálogos percebidos nas imagens, em nosso entendimento, podem ser estabelecidos 

de duas formas, quais sejam: entre as personagens hegemômicas e entre as personagens contra-

hegemônicas. O diálogo em alguns momentos surgiu-nos como expressão de solidariedade, ou 

poderíamos entender também como um modo de amor social. Para Maturana (2001, p. 269), 

“tudo isso nos permite perceber que o amor [...] a aceitação do outro junto a nós na 

convivência, é o fundamento biológico do fenômeno social. Sem amor, sem aceitação do outro 

junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade”. Sendo assim, o amor atua 

como elemento da estrutura humana, sendo também o cerne do social. O domínio de condutas 

é constituído pela amorosidade, uma esfera na qual se opera a aceitação do outro como legítimo. 

Neste diapasão, amparados por Nunes (2005), concordamos com seu pensamento quando 

afirma: 

só há emancipação através de significações partilhadas” (S. Santos, 2000). 
Este princípio de comunicação é, a um só tempo, interrogativo e criativo. 
Interrogativo das condições de participação activa que criem e sustentem o 
diálogo plural e a polifonia; criativo quando a negatividade dessas condições 
[...] se transmuta na positividade (o auto-reconhecido optimismo trágico) 
(NUNES, 2005, p. 125). 
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4.3.3 Outros Fenômenos 

 Deixamos em suspenso, no terceiro capítulo, as imagens referentes a Outros 

fenômenos, e resolvemos retomá-las em meados desta quarta parte da tese. Verificamos a 

existência de 26 imagens, que não nos incitaram de forma contundente à nenhuma das três 

classificações de fenômenos sociais aqui discutidas. Porém, é importante ressaltar que nas 

imagens classificadas46 em “Diálogo”, “Emancipação”, “Dominação”, “Hibridização de dois 

fenômenos”, “Hibridização dos três fenômenos” podem conter Outros fenômenos; entretanto, 

com um menor coeficiente de significação. 

Coletamos e organizamos informações visuais (qualitativas e quantitativas) que nos 

serviram de subsídios à criação de dados, com os quais demonstramos significados das imagens 

da obra de Mário Vitória (2006-2017), que podem vir a contribuir a alternativas de próximas 

investigações. Logo, podem ser produzidos trabalhos específicos, caso haja, por exemplo, o 

interesse em discutir nomeadamente a dominação, ou a emancipação ou o fenômeno do diálogo. 

Igualmente, pode convir enfatizarmos um ano específico da obra do autor. Ainda, pode-se 

privilegiar uma das narrativas visuais.  

Podemos dizer que o processo cartográfico inicia-se, analogamente, um jogo de 

quebra-cabeças, porém, totalmente em branco. Existe uma lógica no encaixe das peças, mas, 

como o quebra-cabeça, não tem imagem alguma, o jogador está livre para criar a imagem que 

lhe convém e assim criar algo novo. Em um primeiro instante, as peças são distintas, estão 

espalhadas, e, em segundo momento, ao observá-las passamos a fazer relações de encaixe. No 

terceiro momento, percebemos que algumas peças teriam mais alternativas de encaixe, ou seja, 

existem outras opções. Avaliamos, portanto, que as montagens são resultados de escolhas e que, 

propositalmente, algumas peças poderiam também não entrarem no jogo.  

 

4.3.4 Imagens de justiça social e cognitiva  

 

Com as imagens, podemos entender que a consolidação da emancipação e do diálogo 

se faz por meio de justiça social e cognitiva. O impacto das expressões imagéticas de MV está 

fundado nas tensões sociais, transmitindo-nos positivas expectativas sociais como significados 

de esperança, luta e partilha. Enquanto isso, a dominação é representada com base nas 

contradições político-econômicas em detrimento da dignidade humana. 

                                                           
46 Vide gráfico “Significados predominantes nas imagens de Mário Vitória (2006-2017)”, no capítulo três. 
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Um pensamento hegemônico anula qualquer possibilidade de semiose (produção de 

significado), porque se mantém limitado a uma única forma de perceber, experimentar e pensar 

qualquer circunstância. Sobretudo, nega e desqualifica quaisquer outras maneiras de saber viver 

e saber a vida. Isso quer dizer que esta lógica hegemônica não considera nenhum signo que 

esteja fora da esfera já existente, os signos se repetem (são independentes uns dos outros, não 

interagem nem se relacionam), logo, não progridem, não havendo assim inovação, nem 

alternativas. 

O pensamento hegemônico considera uma parte mínima do presente e não estabelece 

projeções futuras que se distingam do que está posto como possível. Além disso, invisibiliza 

seres, práticas e pensamentos, os quais passam a não constituir significado algum no campo 

social. À medida que esses três elementos são invisibilizados, são também lançados na 

insignificância. A justiça social e cognitiva faz-se, portanto, não apenas na compreensão das 

representações visuais da conjuntura sociocultural, mas também na construção do pensamento 

crítico de que a conscientização parte do sentimento a algo novo. 

De certa forma, a semiose com as imagens de MV é uma forma de problematização 

das questões da vida, desde as mais elementares do cotidiano até as mais complexas do campo 

teórico. Mesmo estando a semiose em movimento contínuo, podemos alegar que seu ponto de 

chegada e partida é a possibilidade de existência de algo além de nossa própria consciência, 

algo cuja  existência tem potencial latente (primeiridade) e algo que pode vir a gerar um novo 

(terceiridade). A conscientização de qualquer contexto de significação implica em 

transformação. 
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5 (CONS)CIÊNCIAS SOCIAIS E IMAGENS 
à guisa de uma conclusão 

 

Em movimento; acrílico sobre tela, 96x90cm, 2014. 
Fonte: Mário Vitória. Disponível em: http://www.mariovitoria.com/circo-humano/in-motion/Acesso 

em: 22 de maio de 2017. 
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5 (CONS)CIÊNCIAS SOCIAIS E IMAGENS 
à guisa de uma conclusão 

 

XXXIX - O mistério das coisas, onde está ele? 

O mistério das coisas, onde está ele? 

Onde está ele que não aparece 

Pelo menos a mostrar-nos que é mistério? 

Que sabe o rio disso e que sabe a árvore? 

E eu, que não sou mais do que eles, que sei disso? 

Sempre que olho para as coisas e penso no que os 

homens pensam delas, 

Rio como um regato que soa fresco numa pedra. 

Porque o único sentido oculto das coisas 

É elas não terem sentido oculto nenhum. 

É mais estranho do que todas as estranhezas 

E do que os sonhos de todos os poetas 

E os pensamentos de todos os filósofos, 

Que as coisas sejam realmente o que parecem ser 

E não haja nada que compreender. 

Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam 

sozinhos: 

 – As coisas não têm significação: têm existência. 

As coisas são o único sentido oculto das coisas. 

(Pessoa/Caeiro)   
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ário Vitória dá vida aos silenciamentos por meio dos contornos, desenhos e cores. 

As suas imagens são insurgentes, atuando como espelhos da sociedade. Dada a 

relevância à diversidade nas expressões imagéticas, acreditamos na abordagem 

das Epistemologias do Sul e na ideia de ecologia, como contributos na construção 

de uma Cartografia Socioimagética que invoca outras formas de ver e de pensar 

o mundo contemporâneo, pós-moderno hegemônico.  

Rompendo com a ideia de seres homogêneos, o autor dissolve a 

monocultura do pensamento, pois inclui, em suas criações, múltiplos elementos híbridos, 

heteróclitos e intensos. Há, portanto, uma desconstrução do paradigma dominante que 

determina a uniformidade e padronização das práticas e cognições. Com imagens, cruzam-se 

fronteiras do mundo humano, animal, vegetal e inanimado; configurando-se a pluridiversidade 

enquanto pressuposto deste estudo da obra de MV. 

Na introdução trouxemos a noção de imagem “CRIANDO OS CONTORNOS” e sua 

produção de sentido, imagem e sociedade se correlacionando, em um movimento constante e 

contínuo de retroalimentação. É por meio das criações socioculturais dos indivíduos que 

podemos entender seu sistema social, analisando-o e transformando-o. Tal transformação deve 

ser buscada a partir de nuances emancipatórias e a arte se mostra como aliada nesse processo, 

embora esse se torne inalcançável, quando se conhece ou acredita em apenas um caminho a ser 

seguido como único possível, tendo apenas o Norte como referência. O Norte como aquilo que 

é hegemônico, fruto do capitalismo selvagem, de desigualdades sociais e hierárquicas. 

Para transpor essa barreira tão presente no pensamento hegemônico, há que se 

considerar a proposta de estabelecimento e consideração de outros modos de saber como 

possíveis, a fim de que possamos romper com a monocultura da mente, promovendo a 

pluridiversidade de saberes, de conhecimentos diversos, que, em parceria com o saber 

científico, exercitem as epistemologias alternativas, como as Epistemologias do Sul e suas 

ecologias, para que possam abrir novos horizontes à pesquisa. 

 Discutimos, na segunda parte da tese “CRUZANDO FRONTEIRAS”, as diversas 

formas de se conceber a imagem na complexidade social, representada com seus jogos de poder, 

submissão e liberdade como na obra de Mário Vitória. Utilizando nosso imaginário e 

estabelecendo vinculações entre a cartografia simbólica e o raciocínio semiótico, podemos 

interpretar e captar mensagens, às vezes expressas, às vezes subliminares, que as imagens 

artísticas, em especial as de Mário, provocam-nos. Partindo desse estímulo imagético, 

transformamos nosso imaginário, nossa cognição. Uma vez transformados, podemos 

transformar o meio em que vivemos.  

M 
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Por sua vez, na “CARTOGRAFIA SOCIOIMAGÉTICA”, pretendemos configurar a 

cartografia simbólica da obra de Mário Vitória. Construímos o campo analítico, pretendendo 

demonstrar a estrutura elaborada para compreensão do processo de significação e para 

problematização da obra artística em sua pluridiversidade. Além disso, consequentemente, 

explanamos o arcabouço teórico articulado para o presente estudo social de imagens. Também 

apresentamos o artista lusitano MV, apresentando, seu percurso acadêmico, artístico e pessoal. 

Por conseguinte, quando abordamos a “PLURIDIVERSIDADE PELA MÃO DE 

MÁRIO VITÓRIA”, tentamos aprofundar alguns aspectos revelados pela Cartografia 

Socioimagética, particularizando a categoria pluridiversidade sociocultural e epistêmica. 

Percebemos, então, uma complexa progressão sígnica que destaca interpretações sentimentais, 

sociais e epistêmicas, e expomos um quadro representativo do processo compreensivo realizado 

com as imagens, ao qual atribuímos três princípios: âmago humano; sociocultural e epistêmico. 

Do universo de 316 imagens, selecionamos 231 telas do trabalho artístico de MV, 

datadas de 2006 a 2017. Realizamos um pré-mapeamento das obras de acordo com a 

representação dos signos, que ao nosso ver, poderiam representar os fenômenos da dominação, 

da emancipação e/ou do diálogo entre imagens. Buscamos focar as representações pictóricas 

nas quais prevaleciam dois dos fenômenos ou todos três. Organizamos, assim, um número de 

imagens com maior significância de pluridiversidade. Nas imagens, identificamos, 

relacionamos e enumeramos, criando relações com o panorama geral e específico do corpus 

que foram exibidos em quadros. 

Ao final, tentamos demonstrar, em nossa reflexão, alguns aspectos da ação da 

categoria analítica pluridiversidade sociocultural e epistêmica e apontamos as ecologias que 

expressariam, a nosso ver, as tensões e os diálogos percebidos em 11 (onze) composições (nas 

quais, previamente, atribuímos os três aspectos: dominação, emancipação e diálogo). Neste 

ínterim, o fenômeno da dominação é reincidentemente, discutido na obra do artista, sendo 

evidentes as ecologias dos saberes. 

Nossa preocupação permanente foi exercitar a capacidade de imaginar de diversas 

formas, com diversos códigos, pois somos formados, via de regra, em visões da monocultura 

da mente, em um verdadeiro exercício de injustiça cognitiva que vão resvalar nas injustiças 

sociais. Precisamos pensar além das palavras do pluriverso das letras, imagens, sons, formas 

geométricas, imagens em movimento, diagramas; quando em geral, sabemos pensar muito mais 

com letras, mesmo na área da comunicação. Percebemos, nesse exercício mental, que os 

significados são construídos por meio dos nossos sentidos, desde as coisas mais simples até as 
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mais complexas dos saberes, que também são mono-mentais, ou seja, considera-se muito mais 

os saberes ditos científicos que os populares, sentimentais, míticos. 

Escolhemos elaborar um estudo social de imagens da obra de Mário Vitória, 

respaldando-nos na Cartografia Simbólica, metodologia tão cara ao nosso grupo de pesquisa. 

Antes da construção deste trabalho, pensávamos, ao ver imagens, em conceitos e predicados.  

Agora vislumbramos outras alternativas para ler os conceitos e relacioná-los às imagens, numa 

análise crítica da realidade, a partir da interpretação dos fenômenos sociais. Podemos dizer que 

o conjunto da obra estabeleceu mediação entre nós (intérpretes-pesquisadoras) e realidades 

socioculturais, permeadas por emancipações e dominações. As imagens em questão são práticas 

do Sul epistemológico, por isso foi possível imaginar uma rede de significados na qual se 

confrontam ecologias dos saberes. A escolha do tema também é uma opção metodológica, 

imagética, plural, já que as ilusões de ótica provocadas pelas imagens sugerem muitas reflexões. 

Desse modo, hoje o foco de visão do trabalho já nos possibilita ver brechas que foram 

ficando no caminho e que não foram exploradas. Detalhes preciosos para a compreensão da 

mensagem só puderam ser percebidos pelo computador a partir do recurso de ampliação das 

telas. Uma das dificuldades em lidar com imagens, em especial por serem artísticas, é resistir 

ao belo. Ou seja, durante os movimentos analíticos, algumas pinturas nos seduziam, 

conduzindo-nos a lugares distantes. Então foi necessário efetuar uma vigilância constante para 

assim tentar equilibrar algumas contemplações específicas com o estudo da obra em seu todo. 

Percebemos com isso, que, no decorrer de 2006 a 2017, as imagens crescem em seus índices, 

ícones e símbolos de esperança e de diálogos, enquanto que os signos de dominação e angústias 

iniciaram com ênfase e aos poucos se reduziram, dando possibilidades de conjunção com outros 

fenômenos. Isso nos diz que o artista Mario Vitória também não é o mesmo, mas não o víamos 

assim; possivelmente a maturidade e a convivência com o Centro de Estudos Sociais, o CES da 

Universidade de Coimbra, também o fez criar outros circuitos criativos. 

As tensões e as formas de dominação e de emancipação, bem como as práticas de 

justiça social e cognitiva dialogaram entre si, representando a sociedade revelada pelo artista 

lusitano; realidade muitas vezes perversa e difícil, mas contraditoriamente revelando muita 

esperança. O riso também se fez presente na estética dos trocadilhos imagéticos e MV exibe 

muito do universo infantil que é representado em suas criações pictóricas. 

Deparamo-nos com um conjunto imagético de caráter heteróclito para realizar o 

procedimento analítico, como dito. Tentamos superar a nossa perplexidade diante do 

desconhecido, associando o material empírico a uma perspectiva sociológica dialógica, com 

ênfase na construção de um pensamento crítico que se indigne, mas que não resvale numa 



194 
 

concepção fatalista. Isso porque tínhamos como ponto de partida que o estudo social de imagens 

deve provocar o inconformismo e a prática prudente do conhecimento, trabalhando o presente 

como oportunidade ampla e compreendendo que o futuro se faz nas possibilidades identificadas 

no agora. 

O encontro com as imagens de Mário Vitória deu-se primeiro com a curiosidade, 

seguida da imaginação e da criatividade. Há muito esperávamos imagens contundentes que nos 

trouxessem um conjunto de crítica, de ironia e de beleza provocativa. Além disso, fazia-se 

mister ressignificar, desafiar o pensar, a zona de conforto, perder o prumo, para ser possível 

criar um outro olhar.   

Por sua vez, as preocupações socioculturais que nos foram comunicadas pela 

diversidade simbólica e epistemológica do processo criativo de MV demonstram imagens com 

denúncia, com crítica social e, ainda, com proposta alternativa de prática de saber. Observamos 

que o artista problematiza a pluridiversidade em seus elementos interculturais, seja de ser, de 

agir ou de pensar e também de revelar.  São críticas aos desperdícios de experiências e 

racionalidade indolente do pensamento abissal, denúncia de injustiças sociais e cognitivas, 

consequentemente, representação da justiça social e da justiça cognitiva, da diversidade de 

existências, de pensamentos e de ações em coexistência. 

As composições do artista configuram-se numa inteligibilidade imagética, devido à 

pluralidade em seus cenários. A produção de sentido faz-se numa heterogeneidade 

transgressora, pois o autor persiste em criar narrativas com o máximo de possibilidades, 

exercitando a bricolagem em suas obras, tornando visível o que se crer como impossível, 

embora sejam cenários simples, revisitações do olhar indicando sempre algo a ser desvelado. 

Em nossa perspectiva, a simplicidade não é condizente com as temáticas tratadas, nem mesmo 

com a estética apresentada, porque é, por vezes, com as variações e combinações cromáticas 

atrativas à contemplação que são postas em discussão problemáticas sociais severas, enquanto 

uns padecem e morrem, outros riem, comem e bebem. Transforma, assim, cada unidade no 

conjunto da obra, à medida que representa partes para construir outro todo, numa busca para 

não desperdiçar as experiências.  

A interpretação social de imagens aqui exposta é somente um fragmento de um extenso 

arquipélago dos sentidos. Deve-se dar importância aos significados alcançados, mas, sobretudo, 

devemos valorizar o caminho percorrido, o modo como chegamos até certo lugar, por quais 

situações passamos, o que éramos antes e em que nos tornamos ao conhecermos um pouco 

mais. A estima é pelo percurso e não apenas pela chegada, o processo faz sentido às pontes, 

redes e conexões, que nos vinculam a outros espaços-tempos, devem ser criadas e valorizadas. 
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O diálogo teórico entre campos de saberes distintos, gerando articulações entre a 

sociologia, a comunicação, as imagens, as artes, foi-nos enriquecedor; pois, possibilitou uma 

religação dos saberes, especialmente quando conseguimos interpretar o material de pesquisa de 

campo com as teorias que tivemos acesso ao longo do nosso percurso. O desafio de criar um 

procedimento interpretativo para a Cartografia Socioimagética tornou possível considerar que: 

✓ Não existe apenas uma interpretação das imagens de Mário Vitória; 

✓ Não podemos nos aprisionar a um só entendimento de leitura da imagem; 

✓ A compreensão não é apenas das imagens, mas é do cenário sociocultural; 

✓ As imagens comunicam, elas são mobilizadoras, porque nos retiram do espaço fixo, 

mono-mental; 

✓ Realidade e fantasia. Assim são as imagens de Mário Vitória, que representam a 

realidade, distorcendo-a, traduzindo-a, recriando cenários; 

✓ A obra revela um ato criativo em busca de superação (no sentido de emancipação, 

mobilização), transformação, renovação e inovação;  

✓ O estudo social de imagens é um processo de produção de sentido em que há 

interdependência, inter-relacionalidade, interação, conhecimento e aprendizagem.  

 

Por sua vez, a Cartografia Socioimagética: 

➢  Revela-se como alternativa de compreender simbolizações e problematizações 

sociais através da coleta e da organização dos dados visuais, havendo 

posteriormente o mapeamento, identificação e análise de fenômenos diversos. 

Este percurso pode ser orientado pela perspectiva de sul epistemológico e 

possibilitado pela articulação entre as operações da cartografia simbólica 

(escala, projeção, simbolização,) e a lógica triádica da semiótica: as categorias 

fenomenológias (Primeiridade, Secundidade e Terceiridade) relacionadas com 

as classificações de signo (Sinsigno, Qualissigno, Legissigno), objeto (Ícone, 

Índice, Símbolo) e interpretante (Rema, Dicente, Argumento); 

➢ Pode ser fundamentada na categoria analítica pluridiversidade sociocultural e 

epistêmica que deve ser conduzida na perspectiva das ecologias (dos saberes; 

das temporalidades; das produtividades; do reconhecimento; da transescala). 

➢ Possibilita: cartografar narrativas visuais, identificando fenômenos sociais; 

demonstrar um processo de produção de sentido (semiose) social das imagens; 

revelar dados que fundamentem uma discussão e análise sociocultural; e 
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construir uma rede de significados das imagens enquanto representações do 

campo social, seus agentes, suas práticas e seus conhecimentos. 

Suspeitamos de que o quadro representativo da cartografia socioimagética pode-nos 

remeter a uma interpretação na qual existe: um raciocínio de desdobramentos denotativos na 2ª 

tricotomia (PEIRCE)/nível da projeção (SANTOS), e um raciocínio de desdobramentos 

conotativos na 3ª tricotomia (PEIRCE)/nível da simbolização (SANTOS). Esta reflexão poderá 

ser aprofundada e aperfeiçoada em trabalhos posteriores a este tese. 

Mediante o exposto, ressaltamos também, que devem haver outras alternativas de 

traduções válidas para estas imagens, que podem ser realizadas e compartilhadas em outros 

espaços. As imagens enquanto conhecimento de descolonização das ideias são pertinentes, 

também, como propostas criativas e educativas voltadas a transformar aspectos difíceis e 

injustos de circunstâncias sociais vivenciadas por atores sociais. 

Por fim, até o momento da finalização dessa investigação, não tivemos conhecimento 

de trabalhos acadêmicos que relacionassem as imagens de Vitória com os desdobramentos 

teórico-metodológicos de Boaventura de Sousa Santos religado aos trabalhos teóricos de C. S. 

Peirce; nem tampouco sobre a interpretação socioimagética da obra do artista Mario Vitória, o 

que pensamos ser uma pesquisa transdisciplinar original nos estudos da comunicação e da 

imagem, conectando as Ciências Sociais e as Ciências da Comunicação, especialmente no 

âmbito da linguagem visual enquanto expressão de conhecimentos socioculturais, alimentando, 

quiçá, a pluridiversidade como o centro vital das relações humanas e da construção de saberes. 
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APÊNDICE A – Títulos, fenômenos sociais evidenciados nesta pesquisa e 

imagens de MV (2006-2017) 

ANO 2006 

CIRCO HUMANO 2006 (quatorze imagens) 
1. Porqueza, 2006, acrílico sobre tela, 80x120cm – Dominação. 
2. Pretextos sem açúcar, 2006, óleo sobre tela, 60x80cm – Dominação. 
3. Galinhas de ovos de merda, 2006, tinta da china e acrílico sobre tela, 50x50cm – Dominação. 
4. Memória de vida, 2006, tinta da china e acrílico sobre tela, 60x70cm – Dominação. 
5. Morder o isco, 2006, tinta da china e acrílico sobre tela, 50x60cm – Dominação. 
6. Para a mesa, 2006, tinta da china e acrílico sobre tela, 50x60cm – Outros Fenômenos.  
7. Sem título, 2006, acrílico sobre tela, 150x288cm – Dominação. 
8. Sem título, 2006, acrílico sobre tela, 50x60cm – Dominação. 
9. Santíssima trindade, 2006, acrílico sobre tela, 150x150cm – Diálogo e Dominação. 
10. Carpe Diem, 2006, acrílico sobre tela, 170x170cm – Dominação. 
11. Auto retrato ou a vontade da caricatura, 2006, tinta da china e acrílico sobre tela, 65x54cm –
Dominação. 
12. Permissão, 2006, acrílico sobre tela, 80x60cm – Dominação. 
13. Dedo na ferida (cá se fazem), 2006, acrílico sobre tela, 165x400cm – Dominação. 
14. Sugar Land, 2006, acrílico sobre tela, 170x170cm – Dominação. 
 
DESENHOS INTENCIONAIS 2006 (dez imagens) 
 
15. Palhaços e outras aparições, 2006, carvão e pastel seco sobre papel, 150x200cm – Dominação. 
16. Coercivo, 2006, tinta da china e acrílico sobre papel, 14x21cm – Dominação. 
17. Da série il viaggio, 2006, carvão e pastel seco sobre papel, 190x200cm – Dominação. 
18. A jornada, 2006, carvão e pastel seco sobre papel, 150x290cm – Diálogo e Dominação. 
19. Ambiguidade, 2006, carvão e pastel seco sobre papel 250x150cm – Diálogo e Dominação. 
20. Sem título, 2006, técnica mista sobre papel, 21x24cm – Dominação. 
21. Sem título, 2006, gravura, 21x24cm – Dominação. 
22. Sem título, 2006, técnica mista sobre papel , 24x22,5cm – Outros Fenômenos. 
23. Espelho retrovisor, 2006, técnica mista, 23x31cm – Diálogo. 
24. Um género de crença, 2006, gravura , 30x40cm– Dominação. 
 
ANO 2007 
 
CIRCO HUMANO 2007 (três imagens) 
25. Secret Kisses, 2007, acrílico sobre tela, 150x150cm – Diálogo e Dominação. 
26. Os nossos sonhos, 2007, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x80cm – Outros Fenômenos. 
27. O poder de Pigmaleão, 2007, acrílico sobre tela, 150x150cm – Dominação. 
 
DESENHOS INTENCIONAIS 2007 (oito imagens) 
28. Persistência de ditador, 2007, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm – Dominação. 
29. A grande rotunda, 2007, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm – Diálogo e 
Dominação. 
30. Mistérios da alimentação, 2007, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm – Outros 
Fenômenos. 
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31. Do céu que escalámos ao céu do qual escapamos, 2007, tinta da china e acrílico sobre papel, 
50x65cm – Diálogo e Dominação 
32. Ir e vir e o estado em devir, 2007, tinta da china e acrílico sobre papel, 40x70cm – Dominação. 
33. Procurando um título, 2007, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm – Dominação. 
34. O equívoco do conflito, 2007, tinta da china e acrílico sobre papel – Dominação.  
35. Memória, 2007, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm – Dominação. 
 
NATUREZAS ASSASSINAS 2007 (uma imagem) 
36. Tom em natureza assassina, 2007, óleo sobre tela, 80x60cm – Dominação. 
 
ANO 2008 
 
CIRCO HUMANO 2008 (dezenove imagens) 
37. Debaixo deste céu, 2008, acrílico sobre tela, 150x150cm – Dominação. 
38. Em todo o caso, sempre pela mesma porta, 2008, acrílico sobre tela, 180x230cm – Dominação. 
39. Jogos das semelhanças, 2008, acrílico sobre tela, 150x150cm – Dominação e Diálogo. 
40. Anulamento, 2008, acrílico sobre tela, 150x150cm – Dominação. 
41. Está no gene, 2008, acrílico sobre tela, 120x120cm – Outros Fenômenos. 
42. Os perigos do conhecimento, 2008, acrílico sobre tela, 120x120cm – Emancipação e 
Dominação. 
43. UI, 2008, acrílico sobre tela, 150x185cm – Dominação. 
44. Fazer amigos entre os animais  ̧2008, acrílico sobre tela, 120x120cm – Dominação. 
45. Magia de Dinamite, 2008, acrílico sobre tela, 120x120cm – Dominação. 
46. O pequeno rapaz Ícaro e o gato azul, 2008, acrílico sobre tela, 120x120cm – Dominação. 
47. O pequeno rapaz Ícaro era azul, 2008, acrílico sobre tela, 120x120cm – Dominação. 
48. O pequeno rapaz Ícaro, 2008, acrílico sobre tela, 90x90cm – Dominação. 
49. Estava a pensar, 2008, acrílico sobre tela, 90x90cm – Outros Fenômenos. 
50. A ferida, 2008, acrílico sobre tela, 90x90cm – Dominação. 
51. A grande empresa  ̧2008, tinta da china e acrílico sobre tela, 41x41cm – Dominação. 
52. No zoo, 2008, tinta da china e acrílico sobre tela, 30,5x30,5cm – Dominação e Diálogo. 
53. A última ceia, 2008, tinta da china e acrílico sobre tela, 33x24cm – Dominação. 
54. Os sete, 2008, tinta da china e acrílico sobre tela, 44x41cm – Dominação e Diálogo. 
55. O princípio de fazer amigos entre os animais, 2008, acrílico sobre tela, 150x150cm – Outros 
Fenômenos. 
 
DESENHOS INTENCIONAIS 2008 (dezessete imagens) 
56. O senhor dos porcos, 2008, tinta da china e acrílico sobre papel, 65x70cm – Dominação.  
57. Mistérios da alimentação II, 2008, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x75cm – 
Dominação. 
58. A eterna luta contra o mal entre outras merdas, 2008, tinta da china e acrílico sobre papel, 
50x75cm – Dominação. 
59. Balance to a better sun [o balanço para um sol melhor], 2008, tinta da china e acrílico sobre 
papel, 50x75cm – Dominação. 
60. Em terra santa não existem colonizadores de desejos, 2008, tinta da china e acrílico sobre 
papel, 60x75cm – Emancipação e Dominação. 
61. Frutos proibidos, 2008, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x75cm – Dominação. 
62. Mi casa es su casa, 2008, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x75cm – Emancipação e 
Dominação. 
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63. Desejos traduzidos, 2008, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x75cm – Dominação. 
64. Fenómenos do bichinho reprodutor, 2008, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x70cm. – 
Dominação. 
65. Da série “a eterna luta contra o mal entre outras merdas”, 2008, tinta da china e acrílico sobre 
papel, 50x75cm – Dominação. 
66. Eterna luta entre o bem e o mal entre outras merdas I, 2008, tinta da china e acrílico sobre 
papel, 60x75cm – Dominação, Emancipação e Diálogo. 
67. Desafios de pesca, 2008, tinta da china e acrílico sobre papel, 40x70cm– Dominação. 
68. A possibilidade dos picos serem bem mais do que bicos, 2008, tinta da china e acrílico sobre 
papel, 40x70cm – Emancipação. 
69. Quem é essa gente com braços abertos que os pescadores trouxeram, 2008, tinta da china e 
acrílico sobre papel, 50x65cm – Dominação. 
70. Uma famosa dança, 2008, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x75cm – Dominação. 
71. Um reino não tão distante, 2008, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x75cm – Dominação. 
72. Prometeu está prometido, 2008, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x75cm – Dominação. 
 
NATUREZAS ASSASSINAS 2008 (uma imagem) 
 
73. Natureza assassina na hora do chá, 2008, óleo sobre tela, 80x60cm – Dominação. 
 
ANO 2009 
  
CIRCO HUMANO 2009 (seis imagens) 
74. Manchas e traços à beira d´água, 2009, tinta da china e acrílico sobre tela, 90x70cm – Outros 
Fenômenos. 
75. Ice Cream Land, 2009, acrílico sobre tela, 100x120cm – Dominação. 
76. Mares tornados e convicções, 2009 acrílico sobre tela, 100x120cm – Dominação. 
77. Espreitando um puzzle secreto em conotação, 2009, acrílico sobre tela, 100x120cm – Outros 
Fenômenos. 
78. Desculpa dos monumentos, 2009, acrílico sobre tela, 100x120cm – Dominação. 
79. O submerso, 2009, acrílico sobre tela, 150x150cm – Dominação. 
 
DESENHOS INTENCIONAIS 2009 (seis imagens) 
80. O mundo como uma mãe amordaçada e bons leilões de relógios de dali, 2009, tinta da china e 
acrílico sobre papel, 550x65cm – Dominação. 
81. As carícias na fronteira, 2009, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x75cm– Dominação. 
82. Estratégia de cardume, 2009, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x75cm – Dominação. 
83. Águas moles em gente dura doi e tortura, 2009, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x70cm 
– Dominação. 
84. Sátira em cadeia, 2009, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x70cm – Emancipação e 
Dominação. 
85. Ninhos de cus, 2009, tinta da china e acrílico sobre papel, 120x85cm – Dominação. 
 
NATUREZAS ASSASSINAS 2009 (nove imagens) 
86. Pêssego em natureza assassina, 2009, óleo sobre tela, 40x40cm – Outros Fenômenos. 
87. Processos de paz em tempos assassinos, 2009, óleo sobre tela, 40x40cm – Dominação. 
88. Testemunha de cena assassina, 2009, óleo sobre tela, 40x40cm – Dominação. 
89. Natureza assassina com sapo, 2009, óleo sobre tela , 40x40cm– Dominação. 
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90. Natureza assassina com urso, 2009, óleo sobre tela, 40x40cm – Dominação. 
91. As uvas do cavalinho assassino, 2009, óleo sobre tela, 40x40cm– Dominação. 
92. Natureza assassina com sapo zangado, 2009, óleo sobre tela, 50x70cm – Dominação. 
93. Vénus de milo mutilada, 2009, óleo sobre tela, 80x60cm – Dominação. 
94. Devorado em cena assassina, 2009, óleo sobre tela, 60x90cm – Dominação. 
 
ANO 2010 
 
CIRCO HUMANO 2010 (onze imagens) 
95. Imagina-te a transcender, 2010, acrílico sobre tela, 202x452cm – Dominação. 
96. Icarus inside, 2010, acrílico sobre tela, 200x400cm – Dominação. 
97. Lobo ocidental, 2010, óleo sobre tela, 180x120cm – Dominação. 
98. Dandy jump, 2010, acrílico sobre tela, 50x70cm – Dominação. 
99. Mar português uma conta que deus não fez, 2010, óleo sobre madeira, 60x120cm – 
Dominação. 
100. Amerika, 2010, acrílico sobre tela, tríptico 300x200cm – Dominação. 
101. Esperando uma (in)evasão, 2010, acrílico sobre tela, 100x120cm – Dominação. 
102. Espuma divina e outras seduções, 2010, acrílico sobre tela, 215x900cm – Emancipação  
103. Modificando o imperfeito, 2010, acrílico sobre tela, 120x120cm – Outros Fenômenos. 
104. Erguendo o sangue da terra, 2010, acrílico sobre tela, 200x400cm – Outros Fenômenos. 
105. Baco e seus colaboradores a fabricarem o vinho, 2010, acrílico sobre tela, 300x230cm – Outros 
Fenômenos. 
 
DESENHOS INTENCIONAIS 2010 (nove imagens) 
106. O regresso do sonho (depois de visitar a ilha da madeira), 2010, carvão e sanguínea sobre 
papel , 75x100cm – Dominação. 
107. Conflito arqueológico, 2010, carvão e sanguínea sobre papel, 75x110cm – Dominação. 
108. Refúgios em sacrifício, 2010, carvão e sanguínea sobre papel, 70,5x96cm – Dominação. 
109. Memória deliciosa, 2010, carvão e sanguínea sobre papel, 70,5x96cm – Dominação. 
110. Uma sede que se prevê, 2010, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x70cm – Dominação. 
111. Segredo ancestral, 2010, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x70cm – Dominação. 
112. A oficina de maravilhosos dilúvios, 2010, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x70cm – 
Outros Fenômenos. 
113. O grande anzol, 2010, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm – Dominação e Diálogo. 
114. A colheita do proibido, 2010, tinta da china e acrílico sobre papel, 35x35cm – Outros 
Fenômenos. 
 
NATUREZAS ASSASSINAS 2010 (cinco imagens) 
115. Uma cabeça de dois cavalos em natureza assassina, 2010, óleo sobre tela , 29x22cm – 
Outros Fenômenos. 
116. Invasão fiscal ou a subida do Iva, 2010, óleo sobre tela, 20x30cm – Dominação. 
117. Natureza assassina antes e depois de Caravaggio, 2010, óleo sobre tela, 100x120cm – 
Dominação. 
118. Desterrado e todo o peso de uma selva assim, 2010, óleo sobre tela, 80x60cm – Outros 
Fenômenos. 
119. Uma aparição em modo assassinado, 2010, óleo sobre tela , 100x120cm – 
Dominação. 
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ANO 2011 
 
CIRCO HUMANO 2011 (dez imagens) 
120. Baco inspirando-se para o cortejo, 2011, acrílico sobre tela, 300x230cm – Dominação e 
Diálogo. 
121. Annunciatione, 2011, acrílico sobre tela, 210x400cm – Outros Fenômenos. 
122. Bichos e feras em espaço flutuante, 2011, acrílico sobre tela, 141x195cm – Outros Fenômenos. 
123. Intrigas no Olimpo entre outras escadinhas para o céu português, 2011, óleo sobre tela, 
180x120cm – Dominação. 
124. Força maior perguntará pelo excesso de apatia, 2011, óleo sobre tela, 50x40cm – Outros 
Fenômenos. 
125. História de um filme que queria ser a preto & branco, 2011, acrílico sobre tela, 120x100cm – 
Dominação. 
126. O gato que não estava disposto a molhar as patas, 2011, acrílico sobre tela, 120x100cm – 
Dominação. 
127. Depois de D. Sebastião, 2011, acrílico sobre tela, 150x150cm – Dominação. 
128. Solha portuguesa, 2011, acrílico sobre tela, 150x150cm – Dominação. 
129. Imaginando a vontade de liberdade, 2011, óleo sobre madeira, 103x94cm – Emancipação. 
 
DESENHOS INTENCIONAIS 2011 (duas imagens) 
130. Arte de ser português e as economias que nem Deus fez, 2011, tinta da china e acrílico sobre 
papel, 50x70cm – Outros Fenômenos. 
131. Sistemas simétricos e redundantes, 2011, tinta da china e acrílico sobre papel, 60x75cm – 
Dominação, Emancipação e Diálogo. 
 
NATUREZAS ASSASSINAS 2011 (seis imagens) 
132. Baco degustando um bom vinho em natureza assassina, 2011, óleo sobre tela, 230x280cm – 
Dominação. 
133. Polvo em natureza assassina, 2011, óleo sobre tela, 24x19cm – Dominação. 
134. Natureza assassina à beira mar, 2011, óleo sobre tela, 25x20cm – Dominação. 
135. Um português lançando-se ao mar, 2011, óleo sobre tela, 25x20cm – Dominação. 
136. Coragem de Euro Boy, 2011, óleo sobre tela, 20x20cm – Outros Fenômenos. 
137. Natureza assassina em combate, 2011, óleo sobre tela, 145x145cm – Dominação. 
 
ANO 2012 
 
CIRCO HUMANO 2012 (trinta imagens) 
138. O rapto da Europa, 2012, óleo sobre madeira, 103x94cm – Emancipação.  
139. Perde-se a aversão ao pôr do sol em busca de um novo discurso, 2012, acrílico sobre tela, 
117x56cm – Dominação. 
140. O verdadeiro poderia ser aquele que foge ao desinteresse de tudo o resto, 2012, acrílico sobre 
tela, 117x56cm – Diálogo.  
141. Nascimento da gratidão, 2012, acrílico sobre tela, 117x56cm – Outros Fenômenos. 
142. O sistema considerando a energia do corpo, 2012, acrílico sobre tela, 117x56cm – Outros 
Fenômenos. 
143. Fossem as guerras como as batalhas de flores, 2012, acrílico sobre tela, 200x300cm – 
Emancipação.  
144. A grande união entre cardumes, 2012, acrílico sobre tela, 120x60cm – Emancipação.  
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145. O menino do tambor edificando entre línguas afiadas, 2012, acrílico sobre tela, 120x60cm – 
Outros Fenômenos. 
146. Pescador de delícias do mar imaginando a convicção portuguesa, 2012, acrílico sobre tela, 
120x60cm – Outros Fenômenos. 
147. Aquele que inventou o complexo e o confuso à força do desejo de ter asas, 2012, acrílico sobre 
tela, 120x60cm – Outros Fenômenos.  
148. Estudo para todas as guerras, 2012, acrílico sobre tela, 200x300cm – Emancipação e Diálogo. 
149. Os mais resistentes na orla da madrugada, 2012, acrílico sobre tela, 60x100cm – Emancipação.  
150. O homem que não quis mais o mesmo mergulho, 2012, acrílico sobre tela, 60x100cm – Outros 
Fenômenos. 
151. Aproximação do evidente visível a qualquer distância, 2012, acrílico sobre tela, 60x100cm – 
Outros Fenômenos. 
152. Apocalipse e o rapto da Europa, 2012, acrílico sobre tela, 300x900cm – Dominação. 
153. Unicórnio na mira do caçador, 2012, acrílico sobre tela, 100x80cm – Dominação. 
154. Aquele que fugiu da sombra da montanha, aprisionando-a, 2012, acrílico sobre tela, 
100x150cm – Emancipação  
155. Cristo entre os doutores ou a melancolia antes e depois de Dürer, 2012, acrílico sobre tela, 
100x150cm – Dominação. 
156. Processos difusos de socialização, 2012, acrílico sobre tela, 100x80cm – Dominação. 
157. Geada atormentando as raízes mais profundas, 2012, acrílico sobre tela, 280x140cm – Outros 
Fenômenos. 
158. Europa raptando, 2012, acrílico sobre tela, 280x140cm – Dominação. 
159. Ovo de Colombo, 2012, acrílico sobre tela, 280x250cm – Dominação e Diálogo. 
160. Apontamento de ave rara esquecendo ponto de fuga, 2012, acrílico sobre madeira, 
139,5x1,24cm – Dominação e Emancipação. 
161. Memórias de cão velho, 2012, acrílico sobre madeira, 69,5x62cm – Dominação. 
162. Os caminhos ao mistério, 2012, acrílico sobre tela, 100x150cm – Outros Fenômenos. 
163. Amado imaginário, 2012, acrílico sobre tela, 100x75cm – Emancipação. 
164. Guiarnos-á à vitória, 2012, óleo sobre tela, 95x105cm – Dominação. 
165. Erguendo a ideia na luz da tempestade, 2012, técnica mista sobre papel, 52,5x52,5cm – 
Emancipação. 
166. Iluminando, 2012, técnica mista sobre papel , 52,5x52,5cm – Emancipação. 
167. A resposta é um Ícaro dourado, 2012, técnica mista sobre papel, 52,5x52,5cm – Dominação. 
 
 
DESENHOS INTENCIONAIS 2012 (duas imagens) 
168. Cuidando do sonho, 2012, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm – Dominação e 
Emancipação.  
169. Crónicas de gelo e fogo, 2012, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm – Dominação. 
 
ANO 2013 
 
CIRCO HUMANO 2013 (onze imagens) 
170. Expectativa de ouro, 2013, acrílico sobre tela, 70x70cm – Emancipação. 
171. Devorando a própria pátria, 2013, acrílico sobre tela, 150x150cm – Dominação e 
Emancipação. 
172. Amanhecer-lhes a felicidade, 2013, acrílico sobre tela, 120x180cm – Emancipação.  
173. Futuro de ouro, 2013, acrílico sobre madeira, 140x200cm – Emancipação.  
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174. Abraço de moinho aos ventos da tempestade, 2013, acrílico sobre madeira, 132x200cm – 
Emancipação e Diálogo. 
175. O privilégio de não ter lugar num género de arca de Noé, 2013, acrílico sobre madeira, 
130x160 cm – Emancipação e Dominação. 
176. Movimentando o infinito, 2013, acrílico sobre madeira, 93x103,5cm – Dominação. 
177. Assaltante sideral, 2013, acrílico sobre madeira, 86x81 cm – Dominação. 
178. Povos que tendem à jangada da Medusa, 2013, acrílico sobre tela, 57,5x46cm – Dominação. 
179. Plot of vigil and confidentiality [enredo de vigília e sigilo], 2013, acrylic on canvas, 30x30cm 
– Dominação. 
180. Surround Jacob and the Angel [orlar Jacó e o Anjo], 2013, acrílico sobre tela, 80x120cm – 
Emancipação. 
 
DESENHOS INTENCIONAIS 2013 (três imagens) 
181. A liberdade comovendo o povo, 2013, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm – 
Dominação e Diálogo. 
182. Pedra filosofal na nova conquista sideral, 2013, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm 
– Dominação. 
183. Padrão dos encobrimentos, 2013, tinta da china e acrílico sobre papel, 41x25cm – Dominação. 
 
NATUREZAS ASSASSINAS 2013 (seis imagens) 
184. Natureza assassina com romã, 2013, óleo sobre tela, 40x40cm – Dominação. 
185. Natureza assassina antes e depois de Caravaggio II, 2013, óleo sobre tela, 145x145cm – 
Dominação. 
186. Ostras em natureza assassina, 2013, óleo sobre tela, 80x120cm – Dominação. 
187. Marisco em natureza assassina, 2013, óleo sobre tela, 80x120cm – Dominação. 
188. Patinhas em natureza assassina, 2013, óleo sobre tela, 100x80cm – Dominação. 
189. T-rex em natureza assassina, 2013, óleo sobre tela, 80x120cm – Dominação. 
 
ANO 2014 
 
CIRCO HUMANO 2014 (oito imagens) 
190. Iluminem as árvores escuras do pensamento, 2014, acrílico sobre tela, 200x200cm – 
Dominação, Emancipação e Diálogo. 
191. Aqueles na paisagem por um caixilho de guarnecer gerações, 2014, acrílico sobre tela, 
60x130cm – Diálogo e Emancipação. 
192. Decorre anualmente há bastante tempo inúmeras vezes, 2014, acrílico sobre tela, 60x130cm – 
Emancipação e Dominação. 
193. Terra e ar para a gente do mar, 2014, acrílico sobre tela, 80x120cm – Emancipação e 
Dominação. 
194. Em movimento, 2014, acrílico sobre madeira, 96x90cm – Emancipação, Dominação e 
Diálogo. 
195. Aprendizagens globais, 2014, acrílico sobre tela, 200x200cm – Diálogo e Emancipação. 
196. A dieta da consciência mata mais que a obesidade da vida, 2014, acrílico sobre madeira, 
122x113x40cm – Emancipação e Dominação. 
197. Os súbditos da convenção, 2014, acrílico sobre tela, 300x200 – Dominação. 
 
DESENHOS INTENCIONAIS 2014 (duas imagens) 
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198. Esta preguiça que nos assiste na crista da onda numa sexta-feira radiante de primaveril, 2014, 
tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm – Dominação. 
199. Aproveita tu se quiseres, 2014, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm – Dominação. 
 
NATUREZAS ASSASSINAS 2014 (três imagens) 
200. No(z), 2014, óleo sobre tela, 40x50cm – Dominação. 
201. Os dias longos da humanidade, 2014, óleo sobre tela, 40x50cm – Dominação. 
202. O assalto na romã, 2014, óleo sobre tela, 40x40cm – Dominação. 
 
ANO 2015 
 
CIRCO HUMANO 2015 (onze imagens) 
203. Migração, 2015, acrílico sobre tela, 180x180cm – Dominação e Emancipação. 
204. Magnanim@s, 2015, acrílico sobre tela, 113x149cm – Emancipação e Diálogo. 
205. Wakin on a pretty day, 2015, acrílico sobre tela, 90x90cm – Emancipação e Diálogo. 
206. Pretérito imperfeito?, 2015, acrílico sobre tela, 141x204cm – Dominação. 
207. Selfi(e)sh, 2015, (English) acrylic on canvas, (English) 120x120cm – Dominação. 
208. Plano internacional de leitura, 2015, acrílico sobre tela, 90x90cm – Dominação, Emancipação 
e Diálogo. 
209. A maior fortuna, 2015, acrílico sobre tela, 120x120cm – Emancipação e Diálogo. 
210. Nature´s end?, 2015, (English) ink and acrylic on canvas, (English) 50x60cm – Dominação. 
211. Fantasia, 2015, acrílico e tinta da china sobre tela, 60x70cm – Dominação. 
212. Drink me, 2015, acrílico e tinta da china sobre tela, 60x70cm – Dominação e Diálogo. 
213. Welcome, 2015, tinta da china e acrílico sobre tela, 50x60cm – Dominação e Diálogo. 
 
DESENHOS INTENCIONAIS 2015 (três imagens) 
214. Sonha que o teu mal não é sono ou a pedagogia das fronteiras no séc. XXI, 2015, tinta da china 
e acrílico sobre papel – Dominação, Diálogo e Emancipação. 
215. Num cruzamento é sempre necessária uma passadeira, 2015, tinta da china e acrílico sobre 
papel, 50x65cm – Dominação, Diálogo e Emancipação. 
216. O homem que plantava bonsais ou os primeiros capítulos de um almanaque sobre a liberdade, 
2015, tinta da china e acrílico sobre papel, 50x65cm– Dominação, Diálogo e Emancipação. 
 
 
ANO 2016 
 
CIRCO HUMANO 2016 (três imagens) 
217. Reflorestar-te, 2016, acrílico sobre tela, 120x100cm – Dominação, Diálogo e Emancipação 
218. Fez-se ao mar, 2016, acrílico sobre tela, 120x100cm – Dominação, Diálogo e Emancipação 
219. A chegada da misericórdia e a sua magnânima simplicidade, 2016, acrílico sobre tela, 
150x100cm – Dominação, Diálogo e Emancipação 
  
ANO 2017 
 
CIRCO HUMANO 2017 (onze imagens) 
220. Ferramentas mistagógicas, 2017, acrílico e tinta da china sobre tela, 50x50cm – Emancipação 
e Diálogo. 
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221. Apuramento das terminologias no encontro das marés, 2017, acrílico e tinta da china sobre 
tela, 50x50cm – Emancipação e Diálogo. 
222. A ideia é uma menina a promessa de um parágrafo, 2017, acrílico sobre tela, 120x100cm – 
Emancipação e Diálogo. 
223. Dá-me um toque quando lá chegares, 2017, acrílico sobre tela, 80x70cm – Diálogo e 
Dominação.  
224. Animismo urgente de futuro, 2017, acrílico sobre tela, 80x70cm – Emancipação. 
225. Uma dança famosa, 2017, acrílico sobre tela, 80x70cm – Diálogo 
226. O tempo é meu amigo, 2017, acrílico sobre tela, 200x300cm – Outros Fenômenos. 
227. Visitação ou a persistência do sonho a partir de Alan Kurdi, 2017, acrílico sobre tela, 
200x300cm – Dominação e Emancipação.  
228. Icebergues e os príncipes do mundo no chá das 5, 2017, acrílico e tinta da china sobre tela, 
50x50cm – Diálogo e Dominação. 
229. A glória e o esforço de mãos dadas, 2017, acrílico sobre tela, 100x120cm – Emancipação e 
Diálogo.  
230. Pretérito perfeito, 2017, acrílico sobre tela, 141x204cm – Emancipação e Diálogo.  
 
NATUREZAS ASSASSINAS 2017 (uma imagem) 
231. A súbita e inesperada luz da tartaruga na natureza assassina delirante, 2017, óleo sobre tela, 
200x200cm – Dominação. 
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APÊNDICE B – Transcrição de entrevista via chamada de vídeo do Skype com Mário 
Vitória. 25 de agosto de 2017. 

AC – Mário, como você conheceu Boaventura? 

MV – Na Faculdade de Belas Artes, quando ainda era estudante, por intermédio do professor 
Pedro Góis, que inclusive era investigador no CES (Centro de Estudos Sociais em Coimbra). 
Pedro Góis ensinava sobre sociologia a partir de livros de Boaventura. Mas ainda até aquele 
momento o contato era superficial. Mas já iniciava um interesse sobre a questão da intervenção 
e o olhar atento às sociedades. 

Mais tarde, depois da faculdade e dos estudos estou a preparar uma exposição muito forte para 
abrir aqui no Porto que se chamava Lavando o Açúcar na Fonte Acreditando Noutros 
Gerúndios (...) Portugal estava a viver uma situação bem mais amarga do que esta. A exposição 
representava o que era a crise, uma situação de 2012. Eu queria mesmo era fazer um choque 
com aquelas peças. Curiosamente, a peça da capa se chama Amordaçando a própria pátria, e 
foi selecionada agora para uma exposição em Paris, de jovens criadores. E eu fiquei muito feliz, 
não tanto em si pela seleção, mas por que a obra em si é muito corrosiva.  

Mas eu falo, muito nisso, na queda desse norte global. 

Esse catálogo [Lavando o açúcar na fonte....] tinha que ter alguém com muita força, alguém 
com muita coragem e eu deixando assim por parte, as vergonhas e os receios, contactei o 
Boaventura, que não me conhecia. Ele ficou fascinado, o que muito me alegrou. Encontramo-
nos no meu Ateliê (...), ficamos a nos ver por algum tempo. O Boaventura costuma dizer que 
minhas imagens são reflexo da teoria dele, que é mesmo assim uma misturada total, e tem muita 
poesia dentro, que é o que eu mais gosto de vivenciar em Boaventura. Muitas vezes esquecemos 
da parte até da poesia que é muito muito forte em mim, muito densa, muito bonita... 

E desde então, depois que aconteceu o  Alice... Boaventura está constantemente a colocar 
imagens da minha obra e nos livros. 

AC – O que falta para você realizar no contexto de  trabalho conjunto com o Boaventura? 

MV – Está tudo em aberto. Nós estamos a espelhar todos os conceitos que estamos aprendendo. 
O Boaventura cresce num contexto de intervenção, e nasce num seio europeu forte. Eu sou um 
filho um pouco do renascimento por assim dizer, do clássico, e agora o atrevimento é misturar 
aquilo tudo. Tentar olhar para um futuro, mas na qualidade do futuro ser o verdadeiro, até o 
Boaventura concorda. O futuro nunca foi tão previsível. O futuro nunca foi assim tão violento, 
nós já sabemos o que vai ser, é um apocalipse. Estamos a assistir um apocalipse pelo mundo 
inteiro. Nós não sabemos como o futuro vai ser, e isso dá muito trabalho para o Boaventura, e 
muito trabalho para eu fazer, muito. Muito, por que somos muito pela expectativa, e eu estou 
sempre pela expectativa da arte. (...) Estamos muito atentos ao diferente e as possibilidades que 
há.  

AC – Mário, por favor, nos diz como funciona o seu processo criativo, como você constrói 
a questão do tema, como você concebe as ideias para construir as telas? 
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Eu gosto muito de manusear as técnicas que aprendi, gosto de perceber os movimentos todos 
artísticos, sou muito envolvido com literatura, participo regularmente com companhias de 
teatro, com escritores, e às de achar no meu site a maioria das pessoas que escrevem para mim. 
Mas vou buscar gente de fora, periférica, na periferia é que eu encontro realmente a realidade. 
Eu faço estes processos, tenho uma metodologia muito particular (...) mas depois faço tudo ao 
contrário. Por exemplo, eu tiro a segunda-feira  para  ir às Bibliotecas, ler o jornal, e depois, no 
longo da semana para desaprender essa minha atitude, ou seja, eu vou buscar as notícias do 
mundo, vou ler, vou também buscar imagens, coloca-las em confronto. 

Mário diz que aos poucos as imagens vão se transformando em obras. Sendo que, aquilo que 
eu mostro aparentemente desconexo, na realidade é uma ... analogia. A arte que eu faço não é 
nada de novo, vou buscar o cânone antigo do design, posso buscar as técnicas antigas do design, 
posso procurar novas técnicas, mas eu preciso procurar gente. E eu entro nesse cânone, nesta 
norma que tenho iniciado, para depois começar a embaralhar tudo, e aí é que pode estar a 
pontinha do diferente no meu trabalho, é só aí por que as técnicas. Quero ser um bom aluno, 
estudar, partir do cânone e depois... 

AC – Você não se diz surrealista nem dadaísta, então nós queríamos que você falasse um 
pouco dos movimentos artísticos nos quais você se inspira. 

Eu fico muito feliz quando as pessoas me associam ao Surrealismo, pois é um movimento muito 
forte, e o Dadaísmo. Foram os primeiros movimentos de reflexão irônica sobre a Guerra, o 
Dadaísmo, todo ‘nosense’ e toda aquela risada que eles faziam num momento de tortura. 

Foram dos primeiros movimentos intelectuais que colocaram a parte erudita a dispor toda a 
gente a dar risada, e aí assim, aí eu posso ser surrealista. O surrealismo promove todo o seu 
exagero, ao prazer só do devaneio, e o meu trabalho não é isso, o meu trabalho está muito 
próximo ao neo-realismo e do realismo até, que está atento às causas sociais, está muito 
preocupado com o meio ambiente, com o âmago humano. Está muito preocupado, está muito 
focado, é muito racional por assim dizer. E o Surrealismo é mais apoteótico, é mais exuberante, 
é exagerado. 

Eu não sou Surrealista. Tenho a segunda-feira para estudar, a terça-feira é para desaprender... 
esta é uma estratégia muito própria, muito própria, muito assumida. 

AC – Mário, você se preocupa com a Comunicação das suas imagens? Como se dá a 
preocupação com a comunicação das suas imagens? 

Sim, tenho a preocupação de me dar ao máximo. Eu próprio sozinho não consigo. Tem os 
ambientes habituais, as galerias promovem as imagens. Também tenho Joana, minha 
companheira e mulher, ela é designer gráfica que muitas vezes faz os catálogos, faz as imagens. 
E eu faço todo o processo normais da confusão para espalhar ao máximo a imagem de um artista 
tradicional, para depois mostrar como é bom esta inversão, e todo o caos que a minha obra 
propõe. (...) Eu preciso jogar estas regras do jogo para poder embaralhar tudo. Esta era a grande 
crítica que os meus colegas me apontavam sobretudo quando pintei um ex-líder, um ex-
presidente da república que me convidaram para pintar e eu aceitei. E então fui apelidado, Mário 
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então tu tens partido político. Eu digo, não, todas as pessoas têm um ponto bom, positivo e iria 
ressaltar isso, a questão era o Mário Soares, que foi um pessoa determinante para a liberdade 
do nosso país, isso é inegável. E depois de todos os jogos e todas essas ligações de esquerda ao 
capitalismo, isso já não tem a ver comigo. Mas, Mário, tu não tens partido político, isso é pior 
do que seres comunista (risos...). Muito bem, não tenho partido político, adoro participar neste 
jogo, e me detenho um tanto de fora. Mas, ninguém tem que saber a minha posição para depois 
colocar a inversão neste patamar. 

AC – Explica-nos, por favor, a questão da natureza em sua pintura. 

O meio de onde eu venho é o centro interior de Portugal, Serra da Estrela. E sempre foi um 
meio complicado de exclusão social. Porque dos poucos empregos que há, são ornados muito 
baixos, são sempre zonas castigadas pelos incêndios, pelas empresas que extraem de todos os 
produtos agrícolas. (...) Eu sou uma pessoa que cresceu... conheço o fresco da serra, o sabor do 
verão, o sabor dos frutos. E eu tenho sons na minha cabeça constantemente, e até às vezes para 
me acalmar eu recordo de estar a janela da minha avó que era virada sobre um riacho, recordo 
daqueles sons do verão a entrarem na minha cabeça e até há pouco dez, quinze anos deixaram 
de existir por que o campo agrícola evoluiu e começaram a ser utilizados pesticidas e outras 
coisas para acabar com as pragas e aqueles  todos peixinhos nos rios morreram todos. E há, se 
calhar, uma grande ingenuidade nisto, e se calhar não é ingenuidade, que é o grande motor do 
mundo, mas tenho essas  ligação a natureza e parte muito grande dela e eu sinto que ela está a 
desaparecer. Eu tive uma infância muito, muito, muito feliz e ela estava rodeada de natureza , 
e muitas das vezes a minha avó, meus pais iam buscar água no riacho. Estava a brincar com os 
peixinhos. Eu recordo de uma história, a minha avó estava a chegar em casa e com muita raiva 
a gritar, por que entrou na casa de banho e a banheira estava cheia de cobras e sapos  e peixes, 
por que eu trazia não é, eram os meus brinquedos (risos...). Por isso que há muita natureza. 
Estamos a vivificar a natureza. Estamos a ficar muitos desconectados da natureza. Tenho muito 
na cabeça esse acontecimento que vocês o qual vocês tiveram aí, há alguns anos, aquelas 
barragens de lama tóxica, numa extensão de 800km, e muitas pessoas não pensam nisso... 
800km  é como daqui do Porto, onde eu estou agora, até o Algar, nosso território nacional e eu 
vejo o Brasil sempre como o berço da natureza, não é...? E como é possível  acontecer uma 
coisa dessas e diariamente  não se encontram notícias sobre isso, eu tenho mesmo que pintar e 
desenhar sobrea natureza 

AC – Você poderia nos falar sobre o cavalo na sua obra? 

MV – Foi durante muitos séculos o carro de combate da nossa civilização, mas é por que intriga-
me. Ele é uma figura que não consigo perceber facilmente, para todos os efeitos o cavalo é um 
ser estranho, não é? Pelo menos é essa sensação que eu tenho quando estou a frente de um 
cavalo, é tão bonito e é tão estranho, está conosco a tantos séculos  mas ao mesmo tempo aquele 
lado dócil e às vezes mesmo selvagem, por contraste, cria uma estranheza, é o caso por exemplo 
do rinoceronte. Agora tô a apanhar muito o rinoceronte também por que duplamente é uma 
figura ancestral, duplamente é uma figura associada a guerra como ao cavalo. No caso do 
rinoceronte é uma figura geralmente, quando se fala em guerra é porque ela é vítima de guerra, 
da extração de toda aquela cartilagem para efeitos afrodisíacos (...) mas também tem essa força 
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do cavalo, não há nada em especial , é só por que me intriga é um animal por nós muito próximo, 
mas ao mesmo tempo é muito ancestral. Portanto parece que é um timeline. É uma linha 
temporal que está aqui há muito tempo, muito antes de nós. 

AC – Você poderia nos explicar sobre os lenços em suas imagens? 

MV – Acho que o meu trabalho é muito direito. Eu deixo lá os símbolos todos, para 
começarmos todos a desconectar e a fazer a junção e a perguntar o porquê deles, e os panos são 
muito importantes porque o pano também é um conceito que vai retomar o conceito de bandeira, 
o conceito de lenço com que tu te limpas, com que tu apagas as lágrimas. Mas ao mesmo tempo 
é o teu estandarte, depende da guerra que tu tais a travar às vezes iças a bandeira às vezes não 
iças, e não podes por estandarte a bandeira. Depois há uma situação muito interessante que eu 
penso muito nela que é bíblica, tem um componente sacra que é na parte da eucaristia em que 
Cristo deixa a situação de apóstolo e acaricia os pés dos apóstolos, que é o lava pés, o chamado 
lava pés, e abraça e limpa os pés dos apóstolos. E eu vejo ali uma imagem nítida do que seria 
um poder opressor ter que deixar de ser para acariciar os pés maltratados, acorrentados. E assim 
por que são é maravilhosa, pronto para pensar a eucaristia que é a festa maior do mundo sacro, 
mas não deixa de ter essas sutilezas sobre o planejamento. De resto, toda a minha tradição de 
escola e da parte acadêmica, um ativista no seu expoente máximo, consegue desenhar um 
planejamento quando atinjo o topo. Portanto, o planejamento é uma escala de hierarquia. Agora 
tu vês o pano como forma de poder ou como forma de amor como Cristo utilizou neste caso, 
que seria a condição de serve ou de apóstolo, para tratar os outros como seus superiores. 
Acariciar os pés, lavar os pés, beijar os próprios pés dos apóstolos não é, foi o que aconteceu 
segundo o relato bíblico, não sei... 

AC – O que você pensa sobre religião, você acredita em algo? 

MV – Depende da fase da vida. Eu já estive em fases muito más da vida. E que no meu caso, 
quando perde as pessoas muito próximas, durante muito tempo associada a minha prática 
artística não acreditei em nada. Mas não estava a ser inteligente comigo próprio, a qualquer 
coisa põe isto tudo a mexer não é? Na natureza levantas uma pedra e aquilo mexe tudo, vás 
buscar um microscópio e aquilo mexe tudo. Mas eu tenho uma sentimento positivo, não consigo 
falar mais sobre isto mas tenho sentimento positivo sobre as coisas que não se vêm. Vivo 
constantemente a namorar-me com as coisas que não se vêm. Vivo sempre nesse sonho sobre 
as coisas que não se vêm, sobre o que está ausente. Vivo muito e apaixono-me muito pelo o que 
não consigo ver. E de resto, todas as minhas experiências interculturais, das viagens que faço, 
faz lembrar-me de um caso da Turquia que visitei uma mesquita, uma vez montanhas (numa 
passeio que dei, temos umas redes familiares por lá) e entrei na Mesquita fiz tudo, todas aquelas 
coisas.. limpei meus pés, fiz... rituais... mas uma participação muito particular. Gosto de entrar 
nas regras do jogo, gosto de participar, gosto de me infiltrar, mas mantendo as minhas 
convicções. 

AC – Por que o título “Animismo urgente de futuro”? 

MV – É mesmo por essa situação espiritual, um pouco. Por que eu vejo no animismo, é uma 
certa forma de ecologia. O animismo, para todos os efeitos ele não preserva, ele vive muito em 
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todo o lado. E como eu lhe dizia. Se nós acabarmos com os riachos, acabarmos com a natureza 
, estamos acabar com o... O animismo é uma doutrina que prevê toda essa proteção, portanto 
respeita. Assim eu reconheço que não é uma simples pedra, eu funciono como coletor e guardo 
essa simples pedra, e guardo-a pra mim não com o sentido materialista mas com o sentido 
protecionista. E assim, como eu dizia, na sociedade onde vivemos, e o português é um exemplo 
claro disso, passamos agora, três, quatro meses a assistir a múltiplas as cenas  morrem as gentes, 
morrem animais, morre tudo e assistimos a uma convenção de políticos a aceitarem leis, mas 
que na realidade não estão a denunciar ninguém, e portanto é um grupo suspeito (...) um 
capitalismo muito feroz. E portanto, desde a Portugal ao mundo inteiro, estamos a precisar de 
um animismo. 
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APÊNDICE C – Conversa com Mário Vitória, via Skype em 8 de fevereiro de 2018.  

AC – Mário, você acredita ser possível contribuir socialmente por meio das suas imagens? 

MV. Sim, sim, claro. Olha, eu poderia fazer uma arte mais tranquila e mais apaziguada (até em 
termos econômicos seria-me muito mais vantajoso). Há pouco tempo eu ouvi “Mário, a tua obra 
está a ficar um tanto política, cuidado”. E eu não quero saber. Neste determinado momento acho 
que a minha obra tem uma função cívica! 

AC – Dentre os seus quadros existiria algum com o qual você estabelece um vínculo mais 
intenso? 

MV – São aqueles quadros ditos violentos, mais fortes. Até guardo alguns comigo. Não os 
vendo porque acho que são muito violentos. Mas, violentos por que de um modo geral as 
pessoas até gostam muito (...), mas para conviver com eles já não é fácil. Às vezes, não é tanto 
um moralismo pesado a minha obra, é mais um moralismo para a dignidade, para o bem-estar, 
contra a violência, contra a agressão física, o meu trabalho está muito atento a isso. Por exemplo 
a Santíssima Trindade É a santíssima trindade do capitalismo. É os mercados, é o dinheiro e o 
corpo humano. Negociam-se vidas. Somos o cão e o homem ao mesmo tempo. 

AC – Como ocorrem as suas aulas no Ateliê? 

MV – No meu ateliê tenho uma escolinha de artes. Não há programa, trabalho as motivações 
de cada aluno. Tenho alunos muito novos e tenho alunos muito velhos, de idades distintas. É 
um espaço muito autêntico.  

AC – Haveria novidades para 2018 com Boaventura?  

MV – Para 2018 planejamos outras capas de livros com minhas imagens. Isto muito me alegra. 
O meu trabalho viaja imenso. Eu não, eu viajo em família. Boaventura, acima de tudo, é um 
poeta, é um homem muito sensível. Eu o admiro muito, porque o Boaventura é muito humano. 
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ANEXO A – Exposições de MV (2006-2017)48 

 
EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS: 

2017 

• Mário Vitória 2007-2017, Cerâmica Arganilense & Átrio de exposições Guilherme Filipe, Arganil 
(cat.) (9 de Setembro a 31 de Outubro). 

• Dois pássaros a voar e outras narrativas sobre a última bolacha no mundo, Galeria Municipal do Onze , 
Setúbal (cat.) (2 de Setembro a 18 de Novembro). 
 
2016 

• Onde andas Rainha Santa que o Sebastião nunca mais chega, Museu Municipal de Espinho, Espinho (cat.). 
• Lucubrações para as partes vulneráveis da matéria, Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, 

Amarante (cat.). 
 
2015 

• E surpreendentemente a Liberdade, Ap’arte Galeria de Arte Contemporânea, Porto (cat. digital). 
• Desencarcerar a paisagem na pedagogia das fronteiras, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

Vila Real. 
 
2014 

• Nós na luz reconquistada, Centro de Artes de Sines, Sines. 
• Semeando espelhos no escuro da perspetiva – Alice na cidade, Museu Nacional Machado de Castro, 

Galeria Pinho Dinis, Museu Municipal de Coimbra – Edifício Chiado, CES, FEUC, FLUC, Paço das 
Escolas da Universidade de Coimbra, Café Sta Cruz, TAGV, Coimbra (cat.). 

• Padrão dos Encobrimentos, Teatro Municipal da Guarda, Guarda (cat.). 
 
2013 

• Lavando o açúcar na fonte acreditando noutros gerúndios, Ap’arte Galeria de Arte Contemporânea, 
Porto. (cat.). 

• Os mais resistentes na orla da madrugada, Galeria do Casino Estoril, Estoril. (cat.). 
• Fugindo da sombra da montanha, Centro de Memória de Vila do Conde, Vila de Conde. 
• Expectativa de ouro, Centro de Artes, Sever do Vouga. (cat.). 
• Tal qual um cortejo Dionisíaco, Espaço My Porto Cruz, Vila Nova de Gaia. 

 
2012 

• Jornadas de um canário na mina de carvão, Fundação D. Luís I – Centro Cultural de Cascais, Cascais. 
(cat.). 

• Mar Português uma conta que Deus não fez, Galeria Municipal de Arte de Barcelos, Barcelos. (cat.). 
• Espuma de uva divina e outra seduções, Biblioteca Municipal Florbela Espanca, Matosinhos. 
• Preparando o ‘Apocalipse e o Rapto da Europa’, Paço dos Duques de Bragança, Guimarães 2012 – Capital 

Europeia da Cultura. 
 
2011 

• Erguendo o sangue da terra, Museu do Vinho da Bairrada, Anadia. (cat.). 
• Reorganizando a digressão, Instituto Piaget do Ensino Superior, Viseu e Mirandela. 

 
2010 

• Memória entre a obrigação do erro e da liberdade, Centro Cultural, Trancoso. 

                                                           
48 Informações obtidas na página eletrônica profissional do artista: http://www.mariovitoria.com/exposicoes/ 
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• Ícarus Inside, Museu Teixeira Lopes, Vila Nova de Gaia. 
 
2009 

• Desvio Tutti Frutti para toda a família, Galeria Arthobler, Lisboa. 
• D de desmaquilhar, ACERT/Galeria Arthobler, Tondela. 

 

2008 

• Sweet Slaves, Bloc Art Space Gallery, Sheffield. 
• Fazer amigos entre os animais, Galeria Minimal, Porto. 
• O guardador de Rebanhos, Galeria Nuno Sacramento, Aveiro. (cat.). 

 
2007 

• Nomes novos para coisas antigas, Museu Nogueira da Silva, Braga. 
• Mário Vitória, Galeria Minimal, Porto. 

 
2006 

• Mário Vitória, MCO Arte Contemporânea – smvsevm, Porto. 
 

• 2005 

• Il Movimento, Accademia Di Belle Arti di Bologna Aula Guidi, Bolonha. 

EXPOSIÇÕES COLECTIVAS: 

2016 

• MISERICORDIAE VULTI Rostos de Misericórdia, Mosteiro de São Salvador, Grijó.(cat.). 
• A nossa salgadeira, Galeria Neupergama, Torres Novas. 
• Exposição colectiva, Ap’arte Galeria de Arte Contemporânea, Porto. 

 
2015 

• 10ª Edição do Prémio Amadeo de Souza-Cardoso, Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, 
Amarante. (cat.) 

• EVANGELIUM PROPHETIA SPES, Mosteiro de São Salvador, Grijó. 
• Exposição colectiva, Ap’arte Galeria de Arte Contemporânea, Porto. 

 

2014 

• Arte e negócios, AIDA e Porto Business School (We Art – Agência de Arte), Aveiro e Porto. 
• Exposição colectiva, Ap’arte Galeria de Arte Contemporânea, Porto. 

 
2013 

• Encontros – Portugal no Brasil x Brasil em Portugal, Fundação Memorial da América Latina, São Paulo. 
• A mágica da mobilidade, Sala Camões – Consulado Geral de Portugal, São Paulo. 
• 8+ Ano de Portugal no Brasil Agora, Palacete dos Leões Espaço Cultural BRDE, Curitiba. 
• Ano das artes Brasil em Portugal e Portugal no Brasil, Ap’arte Galeria de Arte Contemporânea, Porto. 

(cat.) 
• Ícones da fé, Mosteiro de São Salvador, Grijó. (cat.) 
• 9ª Edição do Prémio Amadeo de Souza-Cardoso, Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, 

Amarante. (cat.) 
2012 

• X/I collection, Frankfurt. (cat.) 
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• Angelorum – Anjos em Portugal, Museu de Alberto Sampaio, Guimarães 2012 – Capital Europeia da 
Cultura. (cat.) 

• Tornado – Digital Zero Artshow, Biblioteca Rocha Peixoto, Póvoa de Varzim. 
• Sete Sinais da Graça, Mosteiro de São Salvador de Grijó, Grijó. (cat.) 
• XXVI Salão de Outono, Galeria do Casino Estoril, Estoril. (cat.) 
• Cruzeiro Seixas 92 – 29 Mário Vitória, Galeria Neupergama, Torres Novas. (cat.) 
• Arte de bolso, Galeria G7, Coimbra. 

 
2011 

• 8ª Edição do Prémio Amadeo de Souza-Cardoso, Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, 
Amarante. (cat.) 

• Arte em Segredo, Galeria dos Leões na Reitoria da Universidade do Porto, Porto. 
• Prémio Rainha Isabel de Bragança, Galeria do Casino Estoril, Estoril. (cat.) 
• XXV Salão de Outono, Galeria do Casino Estoril, Estoril. (cat.) 

 
2010 

• Drawing Room – Mário Vitória, Rómulo Celdrán, Vera Goulart, Galeria Arthobler, Porto. 
• Munich Contempo, Galeria Arthobler, Munique. 
• Arte Lisboa 2010, Galeria Arthobler, Lisboa. 
• Memórias, Centro de Artes, Sever do Vouga. (cat.) 
• Dandy, Galeria Dama Aflita, Porto. 

 
2009 

• Arte Lisboa 2009, Galeria Arthobler, Lisboa. 
• Confrontos, Galeria Arthobler, Porto. 
• Fragmentos e Reflexos, Galeria Rastro, Almancil. 
• A arte não se mede aos palmos, Galeria Nuno Sacramento, Aveiro. 
• Reserva – 150 anos Pousão, Reitoria da Universidade do Porto, Porto. 
• Bienal de Arte Jovens VaLoures 09, Museu Municipal de Loures, Loures. (cat.) 
• 1º Prémio Jovem de Artes Plásticas CAE, CAE, Figueira da Foz. (cat.) 

 

2008 

• Arte Lisboa 2008, Galeria Minimal, Lisboa. 
• Dispersão, Fórum Cultural de Cerveira, Vila Nova de Cerveira. 
• Galeria Nuno Sacramento, Aveiro. 
• Galeria Minimal, Porto. 

 

2007 

• Arte Lisboa 2007, Galeria Minimal, Lisboa. 
• Galeria Nuno Sacramento, Aveiro. 

 

2006 

• Arte Lisboa 2006, MCO Arte Contemporânea, Lisboa. 
• Young painters giants, MCO Arte Contemporânea, Porto. 
• Wall paper, MCO Arte Contemporânea, Porto. 
• IV Bienal de Pintura – Arte Jovem de Penafiel, Penafiel. (cat.) 
• Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Aveiro, Aveiro. (cat.) 

 

2005 
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• Júlio Verne, Maison Française, Bolonha/Nápoles/Milão 
• XIII Bienal de Cerveira, Cerveira. 

PARTICIPAÇÕES: 

2016 
• Obra Institucional Espírito Olímpico da Natação. Celebração da Federação Portuguesa de Natação e seus 

atletas nos Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil. Apresentação pública da obra no Comité Olímpico de 
Portugal. 

• Criação de imagem para o espectáculo Quintas de Leitura – Só vejo infinito por todas as janelas, Teatro 
Campo Alegre, Porto. 

• Participação  no espectáculo Quintas de Leitura – Resta-nos a poesia para não morrermos de verdade 
(celebração dos 15 anos de ação poética), Teatro Campo Alegre, Porto. 

• Criação de capa para o Livro As Bifurcações da Ordem: Revolução, cidade, campo e 
indignação, Boaventura de Sousa Santos, Ed. Cortez Editora 2016. 

• Criação de capa para o Livro  A difícil democracia: Reinventar as esquerdas, Boaventura de Sousa 
Santos, Ed. Boitempo 2016. 
2015 

• Criação de Imagem para o Colóquio Internacional Sociedade, Direitos e Justiça Cognitiva, Universidade 
de Natal, Brasil. 

• Criação de capa para o Livro  A Justiça Popular em Cabo Verde, Boaventura de Sousa Santos, Ed. Cortez 
Editora 2015. 

• Obra Institucional Ícarus inside, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
• Criação de capa para o Livro A Tua Magia Minha Poesia, Nelson Brito, 2015. 
• Professor de Pintura e Desenho no Atelier Mário Vitória, Porto. 

 

2014 

• Obra Institucional Estudo para todas as guerras. Centro de Estudos Sociais de Coimbra, Coimbra. 
• Criação de imagem para o espectáculo Quintas de Leitura – Matas-me com o teu olhar: Manuel António 

Ribeiro, Teatro Campo Alegre, Porto. 
• Criação de Imagem para o Colóquio Internacional Epistemologies of the South, Teatro Gil Vicente, 

Coimbra. 
• Orador convidado para debate com Boaventura de Sousa Santos, Houria Bouteldja, Nilma Gomes e José 

Castiano, Colóquio Internacional Epistemologies of the South, Teatro Gil Vicente, Coimbra. 
• Orador convidado para conferência Worlds made of Heroes: On the 60th anniversary of the publication of 

J. R. R. Tolkien’s The Fellowship of the Ring, Faculdade de Letras, Universidade do Porto. 
• Criação de capa para o Livro Epistemologies of the South. Justice against Epistemicide, Boaventura de 

Sousa Santos, Ed. Paradigm Publishers 2014. 
• Criação de capa para o Livro O Direito dos Oprimidos, Boaventura de Sousa Santos, Ed. Cortez Editora 

2014. 
• Professor de Pintura e Desenho no Atelier Mário Vitória, Porto. 

 

2013 

• Criação de capa para o Livro Direitos Humanos, democracia e desenvolvimento, Boaventura de Sousa 
Santos and Marilena Chaui Ed. Cortez Editora. 

• Ilustração de Poema de Ana Zanatti, Livro 21 CARTAS DE AMOR, Org. ABRAÇO. 
• Criação de Imagem para o Álbum ODYSSEA da banda INDIGNU. 
• Criação de imagem para o espectáculo Quintas de Leitura – Desfolhar uma rosa é poesia ou prosa?, Teatro 

Campo Alegre, Porto. 
• Exposição Panorâmicas (alunos de Mário Vitória), Casa Museu Guerra Junqueiro, Porto. 
• Professor de Pintura e Desenho no Atelier Mário Vitória, Porto. 
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2012 

• Docente convidado do Seminário Desvio e Criatividade, Mestrado Ensino de Artes Visuais no Terceiro Ciclo 
do Ensino Básico e no Ensino Secundário, Instituto Piaget do Ensino Superior, Mirandela. 

• Encomenda da obra Apocalipse e o rapto da Europa, Museu de Alberto Sampaio, Guimarães 2012 – Capital 
Europeia da Cultura. 

• Cenário das Quintas de Leitura – Menos fiado mais fado, Teatro Campo Alegre, Porto. 
• Professor de Pintura e Desenho no Atelier Mário Vitória, Porto. 

 

2011 

• Docente regente das disciplinas Ilustração e Pintura de Vitral, Instituto Piaget do Ensino Superior, 
Mirandela. 

• Desenho para Bordado Enamorado, com poema e colaboração de Manuel António Pina. Execução: A 
Oficina, edição 2011, Museu de Alberto Sampaio e A Oficina, Guimarães. 

• Professor de Pintura e Desenho no Atelier Mário Vitória, Porto. 
 

2010 

• Criação de imagem para o espectáculo Quintas de Leitura – De minha Máquina com teu corpo: João 
Habitualmente, Teatro Campo Alegre, Porto. 

• Ilustração do Livro De minha Máquina com teu corpo da autoria de João Habitualmente, 14º livro da 
colecção Cadernos do Campo Alegre, Porto. 

• Apresentação pública de três obras relativas ao projecto Ícarus Inside, Museu Teixeira Lopes, Vila Nova de 
Gaia. 

• Exposição ampliARTE (alunos de Mário Vitória), Palacete Viscondes de Balsemão, Porto. 
• Professor do Atelier I Desenho, Centro de Arte de S. João da Madeira, S. João da Madeira. 
• Professor do Atelier de Pintura e Desenho na Casa Museu Guerra Junqueiro, Porto. 
• Criação do Postal Comemorativo da Centésima Sessão do Ciclo Poético – Quintas de Leitura, Teatro 

Campo Alegre, Porto. 
• Obra Institucional  Mário Soares em Arcos de Liberdade, Tributo a Mário Soares no evento Con`c´elho de 

Estado, Casa das Artes, Arcos de Valdevez. 
• Cenário das Quintas de Leitura – Isaquetamente: as escolhas poéticas de Isaque Ferreira, Teatro Campo 

Alegre, Porto. 
 

2009 

• Criação de  imagem para o espectáculo Quintas de Leitura – Um Poeta no Sapato, Teatro Campo Alegre, 
Porto. 

• Responsável/professor do Projecto Palimpsesto – hipóteses criativas, Casa Museu Oficina António 
Carneiro, Porto. 

• Professor do atelier Pensamento Criativo, Centro de Arte de S. João da Madeira, S. João da Madeira. 
• Comunicação oral Laughter and violence in Artistic Practices of Drawing. Encontro Jovens Investigadores 

da Universidade do Porto, Faculdade de Arquitectura, Porto. 
 

2008 

• Professor de Expressão Plástica do 1º ciclo (actividades extra curriculares) – Agrupamento de Canedo e 
Fernando Pessoa, Câmara Municipal de Sta. Maria da Feira. 
 

2007 

• Orientador do Workshop Ilustração Infantil para professores do 1º ciclo de artes plásticas no âmbito do 
programa das actividades de enriquecimento curricular, Sta Maria da Feira. 
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ANEXO B – Texto de Mário Vitória: Os limites também viajam aproximação a uma 

prática artística 
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ANEXO C – Imagens de exposições e convites 

 

 

 

Encarte virtual para divulgação da Exposição de série “Animismo Urgente de Futuro” na 
Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira, de 8 de abril a 3 de junho de 2017. Fonte: cedido 
por Mário Vitória. 
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O material visual, a seguir, trata-se de reprodução do Convite do Comitê Olímpico e da Federação 

Portuguesa de Natação para apresentação da obra "O Espírito Olímpico da Natação". Esta representou 

as equipes de Natação Olímpica e Paralímpica de Portugal que competiram nos Jogos Olímpicos 

ocorridos no Brasil em agosto de 2016.   

 

A exposição ocorreu em Portugal no Átrio do Complexo das Piscinas do Centro Desportivo Nacional 

do Jamor, na tarde do dia 22 de Julho de 2016. 

  

Apresentação pública da obra “Espírito Olímpico da Natação”.  
Fonte: Mário Vitória  
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(Acima) Reprodução de convite para o lançamento da exposição: “Semeando espelhos no escuro da 
perspectiva – Alice na Cidade”. 

Inauguração de Semeando espelhos no 
escuro da perspectiva – Alice na cidade. 
Galeria Pinho Dinis, 2014, Coimbra, 
Portugal. Fotos: Rodrigo  
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ANEXO D – Nota de agradecimento de Mário Vitoria via e-mail 
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