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- INTRODUÇÃO - 
 

 

 

 

* 

 

 

 

 

“Todo o grande artista aspira a revelar-nos o 
autêntico funcionamento da realidade, na qual  

se inclui a realidade social” 
 

Antoni Tàpies 
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1. A minha perspectiva pessoal  

 
A minha perspectiva pessoal é a perspectiva de 
alguém que, em primeiro lugar, é pintor e artista 
gráfico, e só num segundo momento de 
consciência se pode dizer sociólogo. Dou total 
primazia à imagem, em relação à escrita: basta 
dizer que todos os estudiosos assumem já que a 
imagem surgiu antes da escrita. Ora, esta 
posição moral tem toda a importância e toda a 
força numa conjuntura de pensamentos de 
intelectuais- ratos de biblioteca que se dirigem a 
indivíduos cuja educação foi toda ela formatada 
e estruturada para a escrita, para a oralidade, 
para um processo textual que se assume como 
regra, enquanto forma de organizar 
racionalmente as ideias, por mais míticas que 
elas possam ser. 

 

Estes são alguns dos princípios éticos dos quais, 
creio, um cientista social não deverá nunca 
abdicar: 

 
. Diálogo interdisciplinar total: todas as 
áreas do saber humano são válidas para 
qualquer estudo (desde a Matemática à 
Parapsicologia ou o Budismo Zen) 

 

. Antes da elaboração de qualquer 
trabalho sério em determinada área há 
que primeiro desmistificar os pré- 
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conceitos existentes e elaborar conceitos 
simples para evitar confusões 
terminológicas 

 

. Há que abolir o Etnocentrismo 
(desvalorização de outras sociedades e 
valorização excessiva daquela em que 
vivemos), compreendendo a importância 
crucial que as culturas “primitivas” 
assumem na reformulação das sociedades 
contemporâneas e abolir a hegemonia da 
tão estéril civilização livresca (que 
favorece a discreta burocracia dos 
espíritos não criativos) 

 

. As boas ideias são intemporais, 
universais e de utilização obrigatória: os 
bons exemplos culturais devem ser 
aprendidos e aplicados directamente à 
realidade social 

 

. O misticismo, os mitos, a aparente 
irracionalidade não são fraquezas do ser 
humano, antes contribuem decisivamente 
para um crescimento espiritual 
equilibrado ao longo da vida 

 

. A unidade mínima de significação no 
interior da(s) Linguagem(ns) é sempre 
correspondente à sua unidade mínima a 
nível formal (no caso do alfabeto fonético 
é a letra) 
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Neste livro, procurarei dar ênfase à ideia de que 
apenas uma Linguagem baseada em símbolos 
visuais (e não uma codificação de sinais como a 
linguagem escrita e oral) poderá constituir a 
origem de uma Civilização plenamente 
democrática. 

 
 
2. René Magritte 

 
Por esta altura o leitor deverá esta a pensar: mas 
afinal o que é isso de cachimbos da Linguagem? 
Onde estarão esses tais cachimbos?!! 

 

Ora, é muito simples: um pintor belga 
surrealista muito famoso, René Magritte, pintou 
um certo dia um cachimbo, de forma muito 
realista, numa pintura a que deu o título de: “La 
trahison des images” – A traição das imagens. 
Tudo bem até aqui, certo? Mas, uma única coisa 
destoava: por baixo da pintura, ele escreveu: 
“Ceci n´est pas une pipe” – ou seja, qualquer 
coisa como: “Isto não é um cachimbo”!! 

 

Aliás, já Marcel Duchamp, ainda antes, no início 
do século XX, iniciava a sua anti- arte de ataque, 
virando um urinol ao contrário e chamando-lhe 
A Fonte, e fazendo os seus famosos Ready- 
Mades que revolucionariam a noção de arte e 
antecipavam em várias décadas a invenção da 
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Arte Conceptual, confirmando o seu nome como 
um dos mais importantes e influentes 
pensadores da arte moderna. 

 

Mas, de novo perguntará o leitor: O que tem isto 
a ver com a Linguagem? “Cachimbos da 
Linguagem” porquê?!! A que propósito?? 

 

Mais uma vez, muito simples de explicar: a 
Linguística é uma disciplina que foi pensada e 
estudada por intelectuais vindos das letras, que 
nada percebem – infelizmente – de artes 
plásticas, de história das artes visuais. Ou seja, 
quando eles tentam definir conceitos – sejam 
esses conceitos a Linguagem, o Símbolo, o 
Código, o sinal, a Comunicação ou outros 
quaisquer – eles metem totalmente os pés pelas 
mãos, e tentam reduzir a expressão artística 
(sobretudo na sua vertente abstracta) a um sub- 
nível da Linguagem escrita, quando esta ideia é 
historicamente uma completa mistificação: 
dizendo em bom português: uma perfeita 
mentira. 

 

Portanto, aquilo que eu vou apresentar no 
Capítulo seguinte (Capítulo I) são os vários 
cachimbos da Linguagem: os conceitos dos 
mestres da Linguística, e de seguida os meus 
próprios conceitos.  
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Por enquanto, apresento o artista René Magritte: 

 
... 2.a. Apresentação do artista e da 
sua obra 

 
> A sua vida: 
 

Magritte nasceu em Lessines, Bélgica, em 1898. 
Em 1912, a sua mãe cometeu suicídio por 
afogamento no rio Sambre. Em 1916 ingressou 
na Académie Royale des Beaux-Arts, em 
Bruxelas, onde estudou por dois anos. 
Trabalhou numa fábrica de papel de Parede, e 
foi designer de cartazes e anúncios até 1926, 
quando um contrato com a Galerie la Centaure, 
na capital belga, fez da pintura a sua principal 
actividade. Nesse mesmo ano, Magritte 
produziu a sua primeira pintura surrealista, Le 
jockey perdu, tendo a sua primeira exposição sido 
realizada no ano seguinte. René Magritte 
praticava o surrealismo realista, ou “realismo 
mágico”. Começou a imitar a vanguarda, mas 
precisava realmente de uma linguagem mais 
poética e viu-se influenciado pela pintura 
metafísica de Chirico.  

 

Mudou-se para Paris em 1927, onde começou a 
envolver-se nas actividades do grupo 
surrealista, tornando-se grande amigo dos 
poetas André Breton (o grande organizador e 
teórico do movimento Surrealista) e Paul Éluard 
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e do pintor Marcel Duchamp. Quando a Galerie 
la Centaure fechou e o seu contrato expirou, 
Magritte voltou a Bruxelas. Permaneceu na 
cidade mesmo durante a ocupação alemã, na 2ª 
Guerra Mundial. O seu trabalho foi exposto em 
1936 na cidade de Nova Iorque, e em mais duas 
exposições retrospectivas nessa mesma cidade, 
uma no Museu de Arte Moderna, em 1965, e 
outra no Metropolitan Museum of Art, em 1992. 
Magritte morreu de cancro e foi enterrado no 
Cemitério Schaarbeek, em Bruxelas. 

 
> A sua pintura: 
 

A sua arte, pintada com tal nitidez que parece 
muitíssimo realista, caracteriza o amor 
surrealista pelos paradoxos visuais: embora as 
coisas possam dar a impressão de serem 
normais, existem anomalias por toda a parte: em 
A Queda há uma estranha exactidão, e o 
surrealismo atrai-nos justamente porque explora 
a nossa compreensão oculta da estranheza 
terrena. Pintor de imagens insólitas, utilizou 
processos ilusionistas, sempre à procura do 
contraste produzido entre esse realismo e a 
atmosfera irreal do conjunto de objectos 
representado. As suas obras são poderosas, 
espelhos de poemas, verdadeiras metáforas, 
apresentando justaposições de objectos comuns 
e símbolos recorrentes, como por exemplo a 
nuvem, o pássaro, o chapéu de coco, a maçã, a 
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rocha, a janela; porém representados de um 
modo impossível de ser encontrado na vida real. 
 

"Ao procurar o mistério que envolve as coisas e 
os seres, Magritte concebeu quadros que, 
partindo da realidade quotidiana deveriam ter 
uma lógica diferente da habitual. Magritte 
representa o mundo do real e do imaginário 
com uma superficialidade misteriosa, que impõe 
ao observador a reflexão de que é através da 
lógica dos seus pensamentos e das suas 
associações e não da transfiguração sentimental 
que surge o misterioso. 
 

Magritte cria também uma linguagem pictural 
que não podemos ignorar e que permite 
aprofundar a compreensão habitual do quadro" 
 

Citação de J. Meuris - Magritte, Taschen, 1993 
 
 

"As minhas pinturas devem assemelhar-se ao 
mundo, de forma a evocarem o seu mistério" 
 

"A minha pintura é feita de imagens que não 
escondem nada: elas evocam o mistério e, de 
facto, quando alguém as vê, coloca a si próprio 
esta simples questão: "O que quer isto dizer?". 
Não quer dizer nada, porque o mistério não 
significa nada também, não é possível conhecê-
lo" 

Citação de René Magritte 
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... 2.b. Algumas pinturas de Magritte 
 

“Chuva” de burocratas... 

 
 

Uma nuvem entra em casa... 
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O comboio que sai pela lareira... 
 

 
 

O espelho virado ao contrário... 
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O olho- nuvem... 
 

 

Os amantes- com- turbantes… 
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O castelo de rocha voador... 
 

 
 

É noite em casa, dia no céu... 
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... 2.c. A pintura decisiva: “Isto não é 
um cachimbo” / “La trahison des 
images” 

 

"Isto não é um cachimbo": 

 

 

 

Para o fundador da teoria estruturalista dos 
signos, ou semiótica, Ferdinand de Saussure, um 
signo é formado a partir da união de dois 
elementos, o significante (signifiant) e o 
significado (signifié). O significado não é o 
objecto no mundo ao qual nos referimos com a 
ajuda do signo- este é a referência (réference)-, 
mas sim uma abstracção, por exemplo um 
conceito. A esse conceito é convencionado 
atribuir-se um qualquer significante, que 
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permite utilizarmos na comunicação o objecto 
abstracto, e que, por conseguinte, não é 
perceptível através dos sentidos. Esta diferença 
entre significante, significado e referência é 
evidente no quadro de Magritte. 
 

O quadro mostra um cachimbo, mas a legenda 
diz "Isto não é um cachimbo". Como 
representação de um cachimbo, o cachimbo 
pintado não é um cachimbo, mas em todo o 
caso, remete para cachimbos verdadeiros. 
Contudo, o cachimbo pintado também não é um 
signo linguístico na acepção de Saussure, pois 
que lhe falta o significado. 
 

Ao contrário da palavra "cachimbo", ele não 
designa nenhum conceito. O quadro tem 
portanto uma referência, mas não um 
significado. Também neste sentido o cachimbo 
de Magritte não é um cachimbo. 
 

História da Filosofia, Konemann 
 

(perceberam a explicação? Eu também não!) 
 
 
3. O “Ensino por imagens” 

 
Pensamos por imagens; o próprio pensamento 
conceptual (abstracto e simbólico) emergiu do 
pensamento por imagens. Houve mesmo quem 
tivesse elegido a “produção de imagens” como o 
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traço antropológico por excelência” (citação de 
Hans Jonas, citado por Arnheim). A influência 
da imagem tem de ser vista não como um 
simples condicionamento, que implementa no 
sujeito determinados comportamentos, mas 
como um processo de estruturação do 
pensamento. A carga conotativa das imagens 
obriga a que a verdadeira comunicação 
aconteça. 

 

A ideia da universalidade da imagem (a um 
certo nível), por mais subvertida que tenha sido, 
mantém-se como algo que não precisa de ser 
ensinado. 

 

A divergência, o pluralismo, o sonho não 
poderão nunca ser erradicados da imagem, sob 
pena de a reduzirmos a uma fórmula 
matemática. O poder da imagem no domínio da 
educação, da afectividade, da sensibilidade e da 
sociabilidade tem pois de afirmar-se com igual 
vigor.  

 

Valorizar a polissemia de certas mensagens (não 
temer diferentes interpretações) é ajudar a 
desenvolver no indivíduo não só o sentido do 
grupo, da tolerância e da democracia, mas 
também o espírito crítico, bem como o valor da 
criatividade. 
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“Os protocolos dos sábios de Sião é um 
documento fundamental que põe em evidência 
o plano de dominação mundial por parte dos 
judeus. Houve inúmeros debates sobre a origem 
deste documento. Vários especialistas 
concordam que foram criados em 1897, no 
primeiro congresso sionista celebrado em 
Basileia. Outros afirmam que se criaram numa 
sessão secreta de sábios judeus que se realizou 
naquela época. A imprensa judaica encarregou-
se de desmentir esta verdade e até de 
ridicularizá-la. Cabe-nos ser fiéis ao legado que 
os especialistas nos deixaram sobre o tema. Não 
se trata de acreditar cegamente, mas sim ver e 
comprovar que a intenção do sionismo de 
dominar o mundo se repete em todas as épocas 
e em todos os países do mundo.  
 

 

Interessa-me sobretudo, neste livro, expor uma 
das mais interessantes ideias destes protocolos, 
que está ligada exactamente à forma como tem 
sido abordada a temática da pedagogia da 
imagem:  

 

Citando directamente um pequeno excerto de 
Os Protocolos: “A repressão do pensamento 
executa-se através do sistema de ensino por 
imagens. Este transforma os cristãos em animais 
dóceis que não raciocinam, que esperam pela 
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representação das coisas por imagens para 
poderem compreendê-las” 

 

Gostaria de terminar dizendo que existem de 
facto muitas dúvidas sobre a veracidade deste 
documento, mas na minha opinião não existem 
quaisquer dúvidas sobre a enorme extensão e 
genialidade do conceito “ensino por imagens”... 
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Capítulo - I 

 
- Os conceitos da 

Linguística - 
 

 

 

 

* 

 

 

 

 

“A linguagem parece-me uma estenografia 
muito tosca, um sistema de signos algébricos 

muito rudimentares que, mais do que favorecer 
o pensamento, o deterioram” 

 

Jean Dubuffet 
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INTRODUÇÃO 
 

Em termos de estrutura teórica, os estudiosos de 
Linguística não são - longe disso - objectivos, 
apesar de tentarem parecê-lo. De facto, não só as 
tendências actuais - representadas pelo 
intelectual- “bandeira” Noam Chomsky - 
revelam uma atenção quase exclusiva aos 
aspectos puramente formais, em vez dos 
respectivos conteúdos, como também os 
conceitos exibem um altíssimo grau de 
mistificação e de “filosofia única” baseada 
apenas na língua escrita e oral. Assim, não é 
raro, antes comum, ler em Jackobson, ou em 
Martinet, ou em Eco, que a comunicação é feita, 
ora de signos, ora de sinais, que exprime ou 
emite uma mensagem, e que os vários códigos 
são praticamente idênticos à linguagem. 

 

Por outro lado, confundir a linguagem com a 
língua, ou equivaler os signos à procura de 
elementos simples com algum significado, bem 
como admitir que a artificialidade da relação 
entre signos e conceitos que eles representam 
são características que justificam o próprio 
processo mental, constitui  uma explicação dúbia, 
confusa e francamente desajustada, 
demonstrando bem a irracionalidade a que se 
chegou no estudo da “mítica” Linguagem. 
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Baseia-se portanto este pseudo- estudo na 
cultura escrita, sem qualquer contacto com a(s) 
linguagem(ns) visual(is) que são, para todos os 
efeitos, historicamente anteriores à escrita. 
Talvez eu seja antiquado, talvez eu não 
compreenda as “modas modernas”, mas gosto 
de pensar que, quando algo existe antes - seja 
esse antes uma sociedade de índios, uma tribo 
africana ou de aborígenes australianos, ou 
ainda, neste caso da comunicação, a tradição 
visual/ pictórica, é esse “algo antes” que irá 
ensinar (muito? Pouco?) a  mais “recente” 
“linguagem” escrita, e não o contrário. 

 

Vou ser muito claro, muito directo: um concerto 
intimista de Tom Waits é, efectivamente, 
Linguagem; uma peça musical de Beethoven ou 
Mozart ou Shoenberg ou Shostakovitch são 
momentos privilegiados onde “acontece” 
Comunicação; e também na pintura isso é assim: 
uma obra de Tàpies, uma escultura de 
Giacometti, são autênticos Símbolos, cuja 
decifração exige uma concentração mental de 
grande profundidade; aliás, dizer de um artista 
que ele “conseguiu criar a sua própria 
Linguagem” é o maior dos elogios, apenas 
aplicável aos Grandes artistas por outros artistas 
que reconhecem neles a genialidade que lhes 
falta... 
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Ora, isto acontece porque a arte alcança - pelos 
seus próprios méritos e pelas suas próprias 
características intrínsecas - um campo novo de 
sensibilidade, que vai muito além da mera 
transmissão de mensagens, que os linguistas 
deste mundo e arredores defendem – e 
agressivamente o fazem - ser autêntica 
linguagem, autêntica comunicação, valendo-se 
apenas de sinais – e não signos, como 
pretendem – e dos seus muito lineares 
significados previstos em códigos também 
muito previsíveis, levando o incauto estudioso a 
compreender apenas a parte mais superficial e 
“comestível” de todo este complexo processo da 
linguagem. 

 

Todo o indivíduo em sociedade transmite 
informação. Esse indivíduo pensa que comunica 
pela Linguagem (errado: usa apenas um código) 
para comunicar (errado: ele apenas transmite 
uma versão de significação simples, unilinear); o 
contexto da comunicação é baseado nos 
símbolos, euqnanto o código é composto de 
sinais (e não signos). Para utilizar a Linguagem, 
há portanto que usar símbolos/ signos, que são 
elementos de significação complexa (exemplo: 
os quadros de Pollock ou Kandinsky – a arte 
utiliza elementos da Linguagem). O indivíduo 
tem medo da complexidade da comunicação, e 
sente-se seguro com um código simples; as suas 
emoções e pensamentos são expressáveis pelos 
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sinais (e não signos/ símbolos) que esse código 
enquadra num sistema de compreensão bilateral 
simples. 

 

Já os sistemas linguísticos chinês e egípcio 
utilizam elementos mais complexos. 

 

A ciência da Linguagem quer-se totalmente 
nova para uma sociedade totalmente 
“moderna”, sem interferências de um passado 
tão irracional que se torna perturbador… Deste 
modo, o segredo mantém-se, conhecido apenas 
por alguns “Guardiães do Templo da 
Linguística”, e as populações continuam a viver 
sem existir realmente, sujeitas a líderes apenas 
conjunturais. 

Dito isto, torna-se mais do que evidente a 
parcialidade economicista do alfabeto, uma 
parcialidade minimalista, que reduz todos os 
pensamentos mais complexos às suas unidades 
mínimas formais, para que não reste da 
genialidade original apenas o travo amargo da 
sua “óbvia” loucura… 

 

E depois, esta simplificação comunicativa será 
excelente para os objectivos económicos das 
sociedades apanhadas pela moda da 
Globalização: falando nos entendemos, mas com 
este código simples que se faz passar por 
Linguagem permanecemos seres muito simples 
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também, muito compreensíveis, muito 
previsíveis, apenas significados lógicos perante 
a Linguagem - código que os “sábios ocidentais” 
juram ser o verdadeiro conhecimento… 

 

Neste contexto, a invenção da escrita é 
importante para dar ordem ao aparente “caos” 
da Natureza, tão incompreensível aos nossos 
olhos, tão falho de lógica que assusta até o mais 
sábio dos sábios da nossa Civilização do Medo, 
servindo num segundo momento para separar 
definitivamente o homem da realidade que o 
envolve, utilizando meios de comunicação de 
massa que, em vez de valorizarem a cultura e a 
pedagogia artística, reduzem os indivíduos a 
ovelhas num rebanho dócil, presas de centenas 
de mensagens contraditórias, entre notícias de 
terror , publicidade cada vez mais agressiva e 
opinion makers corrompidos pelo sistema que, 
amanhã, os silenciam se se tornarem demasiado 
incómodos, apresentando-nos sempre a mesma 
visão das coisas, apesar de mudarem os 
convidados. 

 

E é tão simples, esta regra: o medo incutido nas 
crianças, nas escolas, vai ter um efeito de bomba 
relógio, pois no estado adulto o cientista social 
fica -se pelas Ciências Humanas e os outros 
cientistas ficam -se pelas Ciências Exactas, cada 
um no seu cantinho intelectual, como bom 
cordeirinho da ordem social pré- estabelecida, e 
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o medo da complexidade e da loucura fará o 
resto do serviço… 
 

 

“O conhecimento será o oposto da intuição” 
 

(Quod Erat Demonstrandum - como desejávamos 
demonstrar) 

 
 
1. Os vários “cachimbos” 
 

... 1.a. Linguagem versus código  
 
 

“A linguagem que o linguista estuda é a do 
homem” 

 

Citação de Martinet 
 
 

A linguagem apenas se manifesta através de 
uma pluralidade de línguas. 

 

Para  > Saussure (o 1º a afirmar a necessidade 
de Semiologia), a Linguagem é um sistema de 
sinais. De todos os sistemas de sinais, a 
linguagem é o mais rico e o mais perfeito, e por 
isso a linguística é a parte essencial da 
semiologia. 
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O conceito de linguagem do célebre linguista 
americano  > Sapir, na sua obra “Language” 
(1921): a Linguagem é um método 
exclusivamente humano, não baseado no 
instinto, para comunicar ideias, sentimentos e 
desejos através de um sistema de símbolos 
livremente estabelecidos. Estes símbolos são 
essencialmente acústicos (palavras ditas que 
simbolizam conceitos) e são produzidos pelos 
chamados “órgãos da fonação”. 

 

Vista do exterior, a  > Linguagem reveste-se de 
um carácter material diversificado com os 
seguintes aspectos: a   > Linguagem é uma 
cadeia de sons articulados, mas também uma 
rede de marcas escritas (uma escrita), ou um 
conjunto de gestos (uma gestualidade). Ao 
mesmo tempo, esta materialidade enunciada, 
escrita ou gesticulada produz ou exprime (isto é, 
comunica) aquilo a que chamamos um 
pensamento. A linguagem é um processo de 
comunicação de uma mensagem entre dois 
sujeitos falantes, pelo menos, sendo um o 
emissor e o outro o receptor. 
 
 
> PERGUNTA: Foi o conceito de Linguagem 
sempre igual? 
 

> RESPOSTA: Cada época ou cada civilização, 
em conformidade com o conjunto do seu saber, 
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das suas crenças, da sua ideologia, responde de 
modo diferente à questão: “O que é a 
Linguagem?”, e vê a Linguagem em função dos 
moldes que a constituem a si própria. 

A Linguística é a ciência da linguagem. 

 

A > Linguística, apoiando-se na concepção 
(permitida pela teoria do signo) de que a língua 
é um sistema formal, desinteressa-se dos 
aspectos simbólicos da Linguagem e estuda 
apenas a sua ordem estritamente formal. 

 

> Semiologia: tem por objecto o estudo dos 
signos em geral utilizados pelo homem, uma 
vez que a  > Linguagem é um sistema especial 
de signos, faz necessariamente parte do domínio 
da semiologia. 
 
 

 
 

>>>  1º cachimbo – “Isto não é a 
Linguagem” !!! 
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Vejamos as confusões:  

 
. Confusão I:  > Saussure: a Linguagem é 
um sistema de sinais 

 

. Confusão II:  > Sapir: a Linguagem é um 
método exclusivamente humano, não 
baseado no instinto, para comunicar 
ideias, sentimentos e desejos através de 
um sistema de símbolos  

 

. Confusão III:  A   > Linguagem é um 
processo de comunicação de uma 
mensagem entre dois sujeitos falantes 

 

. Confusão IV:  > Linguagem é um sistema 
especial de signos 

 

Corrigindo as confusões... 

 
I. 1ª confusão: “A Linguagem é um sistema 

de sinais”: ERRADO. O código é que é 
um sistema de sinais. 

 
II. 2ª confusão: “A Linguagem é um sistema 

de signos”: MEIA VERDADE. É 
verdade que a Linguagem constitui-se 
como um reservatório de símbolos/ 
signos da imaginação da humanidade; 
é mentira que seja um sistema, pois 
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este conceito exige claramente uma 
organização racionalizante, e isso a 
Linguagem não é nem deve ser; antes 
deverá constituir-se como um processo 
não linear de organização do 
pensamento. 

 
III. 3ª confusão: “A Linguagem é um 

processo de comunicação de uma 
mensagem entre dois sujeitos falantes”: 
ERRADÍSSIMO. O processo de 
transmissão (e não: “comunicação”) de 
mensagens entre emissor e receptor 
baseia-se em regras muito bem 
definidas de um código, e não de 
“Linguagem”. Não se comunica uma 
mensagem: transmite-se uma 
mensagem 

 
IV. 4ª confusão: “A Linguagem é um sistema 

especial de signos”: MEIA VERDADE. A 
Linguagem é um processo; não um 
“sistema”, como já referi no ponto II. A 
Linguagem é construída por símbolos/ 
signos: sistema “especial”? Porquê?? 
Para se poder aplicar ao ser humano 
uma noção funesta de superioridade 
em relação aos outros seres vivos? 
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>  Os meus conceitos: 

 

O meu conceito de Linguagem: processo de 
comunicação baseado em símbolos/ signos, no 
interior do qual cada unidade mínima formal 
corresponde individualmente à unidade mínima 
de significação (que tem vários significados) e – 
inserida em determinado contexto – a múltiplos 
significados graficamente lógicos. 

 

O meu conceito de Código: sistema artificial 
(porque arbitrário no que respeita à relação 
entre forma e conteúdo) de compreensão de 
mensagens transmitidas, constituído por sinais 
que assumem/ usurpam a função da 
correspondência de um único significado à sua 
forma (apenas um ou alguns significados, 
dependentes do contexto da transmissão). 

 

Deste modo, poder-se-á completar o raciocínio 
pela seguinte equivalência de funções: 
 

... Os Códigos >>> (Permitem) >>> Transmissão 
de mensagens 
 

... A Linguagem >>> (Permite) >>> 
Comunicação (é mais completo e complexo) 
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..... 1.a.1. Desesperadamente à 
procura de um significado 
 

........ 1.a.1.a. Citação: “O fundamental 
na Linguagem é significar” 

 

"Se declaramos que sem linguagem não existiria 
possibilidade de sociedade nem de humanidade, 

é porque o característico da Linguagem é, 
fundamentalmente, significar" 

 

Citação de Emile Benveniste 
 

 

“O característico da Linguagem é, 
fundamentalmente, significar”... 

 

NÃO ! O característico da Linguagem é existir 
paralelamente aos códigos, utilizando a 
abstracção para uma hegemonia criadora e 
criativa, uma generalização de conceitos que 
significam tanto e tão completamente, que não 
significam absolutamente nada em concreto. 
 
 
........ 1.a.1.b. Resposta a Emile Benveniste:  

 

A resposta a esta falácia vem de uma fonte 
totalmente insuspeita: Pablo Picasso, o mais 
influente monstro da arte moderna do século XX: 
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“Querer encontrar um sentido em tudo 
é a grande doença do nosso Tempo” 

 

Citação de Pablo Picasso 
 

(a citação completa deste pensamento de Pablo 
Picasso): “Queremos sempre encontrar um 
“sentido” em tudo e todos. É isto uma doença 
do nosso tempo, tão pouco prático, e que no 
entanto crê sê-lo mais do que qualquer outra 
época” 
 
 
........ 1.a.1.c. A diferença animal/ homem; 
cultura/ natureza 

 

Joseph Beuys, um dos mais importantes artistas 
da segunda metade do século XX, defende 
ideias inovadoras que se prendem com a 
distanciação entre homem (e o seu conceito 
limitadíssimo de cultura) e a natureza. 

 

O importante, para Beuys, era vivenciar o 
próprio pensamento e tornar o pensamento uma 
realidade em termos de experiência de vida. O 
instinto seria a forma mais evoluída do 
pensamento e por esse motivo ele classificava os 
animais como mais inteligentes do que o 
homem, considerando a sua vida muito mais 
instintiva.  
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Segundo o seu pensamento, os objectos, 
inseridos em determinados contextos, ajudam a 
estimular o pensamento e a consciência de uma 
realidade que normalmente passaria 
despercebida. Esta função estimulante 
justificaria o trabalho artístico. Na verdade, o 
bicho homem é o único animal que procura uma 
justificativa para suas acções e para a sua 
própria existência. A "superioridade" dos 
animais desobriga-os dessa necessidade.  

 

Pelo facto de que, na sua teoria, o instinto 
animal era uma forma de inteligência superior, o 
artista inspirava-se na observação de lebres, 
cavalos, pássaros e todos os animais que 
pudesse observar e procurou retratá-los em 
performances, conforme a sua visão. 

 

Podemos também interrogar-nos sobre esta 
dicotomia homem/ animal sob a perspectiva de 
Edgar Morin, que refere mesmo os ritos como a 
expressão mais autêntica da neurose da 
humanidade. Para este autor, o homo sapiens 
criou um ritual novo, em relação ao rito animal, 
e este rito conjuga três vertentes: 

 

. a comunicação social, em que cada qual 
desempenha o seu papel consoante o seu 
estatuto social; 
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. os ritos patológicos individuais, que cada 
um inventará para ultrapassar as suas 
próprias crises; 
 

. a terceira vertente acrescenta o mito e a 
magia, o medo do exterior de si próprio: 
“o homo sapiens pagou um preço 
fabuloso pelo compromisso interior e 
exterior que a magia lhe causa. Esse preço 
recebe o nome do rito mais espalhado, 
mais enraizado, mais arcaico: o sacrifício”. 

 

 

Para completar e complementar esta 
problemática fulcral da importância e alcance da 
significação – mas de uma significação 
realmente  influente ao nível da estruturação da 
mente humana – convém agora referir as novas 
direcções de pesquisa na arte contemporânea, na 
perspectiva sempre inovadora do incontornável 
Antoni Tàpies:  

 

“As obras que Antoni Tàpies realizou nos anos 
60 apelidadas de pintura matérica – se é que 
ainda se pode chamar “pintura” a uns objectos 
que produzem uma emoção que se situa para 
além da que corresponde ao desenho, cor e 
forma – levaram a poética do informal a tal 
ponto que nos obriga a perguntarmo-nos se 
ainda faz sentido a distinção entre arte abstracta 
e arte figurativa. De facto, a sua penetração 
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intuitiva nas zonas mais profundas da memória 
e do psiquismo humano permitiu a Tàpies uma 
criação plástica na qual se identificam 
consciência e matéria. Os espectadores reagem 
às suas obras sob o impacto de emoções e 
sentimentos diferentes, mas a sua pintura não 
descreve nenhum sentimento, nem sequer os 
“expressa”, limitando-se a provocá-los. Nesse 
sentido uma obra de Tàpies é um objecto no 
mundo, tão real como uma árvore ou uma 
rocha.” 

 

Como se vê por esta descrição da pintura de 
Tàpies, para significar nem é preciso tentar... 
basta fazer arte de qualidade. A subjectividade 
exibe uma tal vastidão de significados, que 
ofusca totalmente os vários códigos e as suas 
regras de significação única. É o medo que leva 
os linguistas a refugiarem-se nestas regras – que 
se baseiam em artifícios formais, não o 
esqueçamos - , medo da liberdade permitida 
pela verdadeira Linguagem e, sobretudo, medo 
da enorme margem de transgressão e 
criatividade da imagem, esse último reduto da 
democracia... 
 
 
... 1.b. Símbolo/ signo versus sinal 

 

Os conceitos dos especialistas de sinal e signo:  
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… O sinal - é informação de ordem quantitativa 
e calcula-se com base no logaritmo binário das 
escolhas possíveis. 
 

… O signo - tem-se um signo quando por 
convenção preliminar qualquer sinal é instituído 
por um código como significado. 

 

 

  

 

>>>  2º cachimbo – “Isto não é o 
Símbolo” !!! 

 

Vejamos as confusões:  

 

. Confusão I: > A definição de sinal acima 
referida é completamente ridícula, apenas 
permitida pelo contexto da informática 
que é hoje hegemónico nas sociedades 
modernas ocidentais; 

 

. Confusão II:  > Um signo é muito mais 
do que um mero sinal ao qual se atribui 
um significado segundo as regras 
limitadíssimas de um código; é 
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exactamente o contrário: o signo é uma 
via privilegiada para a abstracção e para o 
universo profundo do simbólico, e não - 
como se pretende sugerir de forma 
abusiva – a tendência para a significação 
baseada na tentativa desesperada, como 
disse atrás, de significar a todo o custo. 

  
 
> Os meus conceitos: 
 

O meu conceito de símbolo/ signo: unidade 
mínima formal e de significação da Linguagem; 
o signo representa medos ancestrais, elementos 
psicológicos profundos, e as imagens que 
remetem para uma significação mais subjectiva 
estão embebidas de imaginação, de sonho, 
fazendo parte desse verdadeiro mundo interior 
sem regras lineares e sem tiques de sistema que é 
a Linguagem. O signo permite a criatividade, e a 
arte moderna é bem reflexo desta consciência 
difusa, deste caminho permitido pelo 
xamanismo e pelo comportamento 
aparentemente irracional e místico do homem 
das sociedades ditas primitivas. O signo é a 
forma exterior – mas também sempre a face 
interiorizável - da estrutura do pensamento 
simbólico, que constitui um legado de sageza 
das raízes antropológicas do homem moderno. 
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O meu conceito de sinal: unidade mínima 
formal e de significação de cada código; citando 
o conceito acima referido: “tem-se um signo 
quando por convenção preliminar qualquer 
sinal é instituído por um código como 
significado”; não é verdade, aliás, é exactamente 
o oposto: tem-se um sinal quando se dá – 
arbitrária e aleatoriamente – um significado 
preciso a um signo; os especialistas da 
linguística referem até a dupla articulação como 
um duplo afastamento entre o sentido lógico de 
um elemento- que- significa e a organização das 
significações num sistema artificial e hiper- 
racional de significações. 
 
 
..... 1.b.1. As ideias de Joseph Beuys  

 

Considerar o sinal um signo, e considerar o 
símbolo uma sub- categoria de signo, 
completando-se assim a atitude egocêntrica do 
homem, é um erro crasso. 

 

A forma de enviar e receber ideias nem sequer 
se pode considerar Linguagem, é apenas um 
código rudimentar, pois não é formado por 
símbolos – que teriam múltiplos significados – 
mas somente por sinais, que transmitem – e não 
comunicam – mensagens. 
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No seguimento do que foi dito sobre as ideias de 
Joseph Beuys, os animais  são mais inteligentes 
que o homem por causa da utilização do instinto 
na sua vida: e não precisam nem de 
“pensamento organizado” nem de “Linguagem 
oral e escrita” para conseguirem ser mais 
inteligentes do que nós… 

 

Durante toda a sua vida, o artista pôs o dedo na 
ferida de um mundo que parecia cada vez mais 
intangível, fraccionado numa imensidade de 
sistemas reguladores autónomos, como que 
incompatíveis, afastados da realidade sensível.  

 

A obra de Beuys revela a ruptura entre o 
homem e a realidade que o cerca, sendo o seu 
conceito de realidade extremamente mais 
complexo do que um auto- designado gestor de 
crises. O seu conceito de realidade abrangia 
espaço e tempo, natureza e cultura, existência 
viva e utopia concreta. Por outras palavras: o 
seu conceito de realidade correspondia a uma 
interpretação com dimensões ainda universais. 

 

Beuys recorda conexões existenciais, esquecidas 
ou enterradas. Graças a uma linguagem 
figurada, extraordinariamente plástica, rica em 
metáforas e impregnada de símbolos, foi buscar 
o conhecimento destas conexões existenciais nos 
subterrâneos do inconsciente, para onde elas 
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tinham sido empurradas e trouxe-as de novo 
para a luz da consciência. Para ele, a natureza e 
a civilização, o homem e a técnica, o passado, o 
presente e o futuro, a arte e a vida, não 
constituíam dimensões incompatíveis.  

 

O ponto comum entre Beuys e Warhol é a sua 
relação com o mito, só que o situam em épocas 
diferentes. O mito é um resumo da história dos 
povos pré- históricos, épocas sem história, no 
sentido historiográfico do termo. Foi na 
mitologia que se formaram as primitivas 
experiências do homem que mergulharam nas 
profundezas do inconsciente. No mito da 
civilização industrial da moderna sociedade do 
bem- estar, concentram-se os desejos reprimidos 
e as secretas ansiedades, os devaneios 
compensatórios e a nostalgia do paraíso 
terrestre que se exprimem em símbolos e em 
imagens metafóricas e que, apesar de toda a 
cultura escrita, proclamam o poder 
inquebrantável das imagens. 
 
 
... 1.c. Comunicação versus 
transmissão 
 

A comunicação é a função central da linguagem. 
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 “A comunicação pode considerar-se como a 
transmissão de um conteúdo entre um emissor e 
um receptor” (transmissão! Apenas isso!!) 
 

 

 

 

>>>  3º cachimbo – “Isto não é a 
Comunicação” !!! 

 

 

Vejamos as confusões:  
 

. Confusão I: > “A comunicação é a função 
central da Linguagem”: CERTO: mas 
errado, ao mesmo tempo... Quando estes 
especialistas falam de comunicação, 
referem-se à transmissão; e quando falam 
de Linguagem querem dizer código... 
Deste modo, parecendo dizer a verdade, 
enganam-nos com conceitos que exibem 
um alto grau de mistificação, baseando-se 
em iguais partes de realidade concreta e 
subjectividade fazendo-se passar por 
racionalidade absoluta. 
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 . Confusão II:  > “A comunicação pode 
considerar-se como a transmissão (...)” – 
ERRADO: uma coisa é a comunicação e 
outra, bem diferente, é a transmissão; mas 
é claro que, ao situar a língua escrita e oral 
do ser humano como o centro das 
pesquisas da Linguística/ Semiótica, este 
conceito da comunicação terá 
obrigatoriamente de convergir com o 
conceito da transmissão... É óbvia a 
falácia, a meia- verdade, enfim, a 
manipulação conceptual, para atingir o 
objectivo: o homem enquanto ser superior 
ao animal “irracional”; no entanto, basta 
dar a palavra a Beuys para 
compreendermos que a verdade está em 
outro lugar... 

 

 

> Os meus conceitos: 
       

O meu conceito de Linguagem - Processo 
baseado em símbolos/ signos (que permitem a 
comunicação), no interior do qual cada unidade 
mínima formal corresponde à unidade mínima 
de significação. 

 

O meu conceito de Código - Sistema artificial 
(porque é arbitrário no que respeita à relação 
entre forma e conteúdo) que permite a 
transmissão de mensagens (e a sua compreensão 
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por parte do receptor), constituído por sinais 
que usurpam a função dos símbolos/ signos. 
 

(Sinal - Unidade mínima formal e de 
significação linear de cada código; Símbolo/ 
Signo - Unidade mínima formal e de significação 
da linguagem; a sua significação, no entanto, 
não existe, permitindo assim à subjectividade 
assumir a liderança da arte em relação à língua 
escrita e oral) 
 

 

> Nota: 

 

O processo de comunicação pode (e deve) ser 
desenvolvido no interior do ser humano, mas - 
como é óbvio - na definição de linguagem já 
referida o seu sentido é o de uma troca de 
informação a nível social. 

 

É vantajoso manter a ideia de que o símbolo e o 
signo têm o mesmo conteúdo, uma vez que o 
que está em causa , nos dias que correm , é a 
distinção entre a letra e estes dois conceitos, e 
não a diferenciação entre eles. 

 

A comunicação lida com signos vários , 
múltiplos, símbolos – pintura, artes, significa a 
verdadeira linguagem; transmissão lida com 
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sinais, que têm determinado significado dentro 
de um código comum ao emissor e receptor. 
 
 
..... 1.c.1.  Análise de duas obras de arte: 
dois exemplos de verdadeira 
comunicação 

 

........ 1.c.1.a. Uma pintura de Antoni 
Tàpies 

 

 

 

 
 

 

 

Esta pintura pode ter várias interpretações, esta 
é a minha opinião sobre o seu real significado: 

 

A perna (elemento central desta composição e 
que me parece significar a vontade férrea do 

Perna 

Letra “A” 

Intersecção de duas linhas/ 
Cruz imperfeita 

Gotas 

Pé 
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próprio pintor) dá um pontapé (ou encontra no 
caminho) a letra “A”, que poderá significar o 
início do alfabeto (logo, estamos perante o 
confronto entre a cultura livresca/ escrita/ 
livros/ letra lida e a cultura visual/ imagem/ 
mancha abstracta) 

 

A cruz/ intersecção de duas linhas (elemento 
central na obra deste pintor) marca o ponto de 
partida (será o contexto cultural do pintor?), e 
note-se que as gotas- que traçam o caminho da 
perna- partem desta intersecção 

 

O pé (pintado a branco, o que atesta a pureza das 
suas intenções) indica a direcção a seguir, e esta 
é a que a perna já está a trilhar: há que ir em 
frente, lutar por aquilo em que se acredita, 
contra todas as forças externas que se coloquem 
no caminho do artista e da sua arte; esta é a 
mensagem possível, depurada desta pintura 
extremamente simbólica de Tàpies, ele que é o 
mais abstracto dos pintores contemporâneos. 

 

........ 1.c.1.b. Uma escultura de Joseph 
Beuys 

 

 

 

 



Os Cachimbos da Linguagem 

Francisco Capelo 45 

 

 
 

 

Este trabalho de Beuys foi, para mim, uma 
revelação: a partir dele tive a certeza da validade 
do meu próprio percurso e da importância para 
a evolução da arte do Objectualismo, tal é a 
força imediata desta metáfora intemporal (e que 
foi apenas visualmente revelada na segunda 
metade do século XX...). 

 

Aqui a metáfora parte de um conceito muito 
simples: o paralelismo de funções: 

 

Objecto Função 
desempenhada 

. Piano . Música 

. Feltro . Calor/ protecção 

. Cruz Vermelha . Cura 

Cruz 
vermelha 

Piano envolto 
em feltro 
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Penso que é claro, a partir deste momento, o que 
Beuys pretendia dizer:  

 

. A música (função do piano) é protectora 
(função do feltro) e cura (função da 
Instituição Cruz Vermelha). 

 

 

Esta mensagem tem tudo a ver com a obra 
visual/ simbólica de Beuys:  

 

- O feltro como algo de protector 
(lembremo-nos de que foi com feltro e 
gordura que uma tribo de Tártaros salvou 
a vida ao artista, após uma queda de 
avião enquanto combatia pelos alemães 
na 2ª Guerra Mundial, na Crimeia - 
Realidade ou Lenda?), ou seja, o feltro 
protege o piano, dá-lhe calor (humano?) 
 

- O piano como o instrumento da divina 
música, que cura as doenças humanas 
 

- O símbolo da Cruz Vermelha como que 
uma marca da autenticidade do poder 
curativo da música. 
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... 1.d. Emissor, canal e receptor 

 

A Linguagem existe para comunicar, é um 
processo de comunicação de uma mensagem 
entre 2 sujeitos falantes pelo menos: Emissor – 
(mensagem) – Receptor 
 

Citação do Livro de Júlia Kristeva: 

“A História da Linguagem” 

 

O signo é usado para transmitir uma 
informação, insere-se num sistema de 
comunicação deste tipo:   
 

… Fonte – emissor – canal – mensagem – 
destinatário. 
 

Citação do livro de Umberto Eco:  

“O signo” 
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4º cachimbo – “A estrutura Emissor- 
Canal- e Receptor não é 

Comunicação” !!! 
 

Vejamos as confusões:  
 

. Confusão I:  > “a Linguagem existe para 
comunicar, é um processo de 
comunicação de uma mensagem entre 2 
sujeitos falantes pelo menos” 

 

. Confusão II:  > “O signo é usado para 
transmitir uma informação” 

 

Corrigindo as confusões... 
 

I. 1ª confusão: a Linguagem é um processo 
de comunicação de uma mensagem entre 2 
sujeitos falantes: ERRADO: 
comunicação é uma coisa; transmissão 
de mensagens é outra; a primeira 
baseia-se em signos/ símbolos e 
permite uma excepcional 
subjectividade de significações, 
enquanto a segunda envia mensagens 
de significação precisa, de acordo com 
regras de um código entendidas pelo 
emissor e pelo receptor. 
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II. 2ª confusão: o signo é usado para 
transmitir uma informação: ERRADO: 
a informação é transmitida por um 
conjunto de sinais, e não signos; os 
primeiros primam pela objectividade e 
os segundos pela criatividade na 
interpretação do(s) seu(s) 
significado(s). 

  

 

> O meu conceito: 
 

O meu conceito de: Emissor – (fala, escreve: 
sinal fonético ou escrito) – Canal/ veículo de 
regras (regras simples e claras – código) – 
Receptor (ouve/ lê/ compreende) 

 

O sistema de transmissão de mensagens entre 
um emissor e receptor é propiciado pela 
transmissão de conjuntos de sinais cuja 
interpretação é facilitada pelo conhecimento de 
significações baseadas em regras de um código 
conhecido por emissor e receptor. 
 

 

...  1.e.  Dupla articulação 

 

       Na linguagem há uma dupla articulação 
(Martinet): 
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. 1ª articulação – quando se combinam 
entidades dotadas de significado 
autónomo, os monemas (outros linguistas 
chamam-lhes morfemas), e que 
superficialmente poderiam ser 
identificados com as “palavras” 

. 2ª articulação – combinação dos fonemas, 
ou elementos não significantes, que se 
combinam para dar lugar a um monema 

 

 

 

 

5º cachimbo – “A Dupla Articulação 
não é um dogma” !!! 

 

 

Na negação deste conceito nem é necessário 
reformulá-lo de raiz; os próprios “especialistas” 
negam-se a si próprios; Eco dá voz a esta óbvia e 
profunda insatisfação teórica e conceptual: 
 

 

........ 1.e.1. Eco – negação do mito da 
dupla articulação:  
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A perigosa tendência de declarar-se 
“inexplicável” o que não se explica de imediato 
com os instrumentos disponíveis, levou a 
curiosas posições; entre elas a decisão de negar-
se afinidade de língua a sistemas de 
comunicação que não possuíssem a dupla 
articulação reconhecida como constitutiva da 
língua verbal... 
 

 

... 1.f. Monema/ morfema: unidade 
mínima de significação  

 

José Manuel Blecua “confessa” que o princípio 
da arbitrariedade entre significante e significado 
é um dos eixos fundamentais da linguística 
contemporânea, e esta característica permite que 
todas as línguas naturais baseiem a sua 
construção em poucos elementos fónicos 
(habitualmente entre 20 e 40). 

 

É talvez devido a este “estado das coisas” que 
ninguém se interroga sobre qual é a unidade 
mínima de significação no interior da 
Linguagem… 

 

- Monema !, diz André Martinet; 
 

- Morfema !, revela -nos Roman 
Jackobson. 
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Mas… se monema e morfema querem dizer: 
“parte de uma palavra”, estamos a falar do 
mesmo conceito…! 
 

 

 

 

6º cachimbo – “O Morfema não é a  

unidade mínima de significação” !!! 
 

 

> O meu conceito: 
 

É óbvio que: unidade mínima de significação 
(ou seja, a partícula linguística mais ínfima que 
pode conter um sentido, um significado, uma 
ideia) tem de ser obrigatoriamente equivalente à 
unidade mínima formal, e esta unidade é, tão só, 
o símbolo, ou signo, representado no nosso 
sistema linguístico pela letra. 
 

O problema é que admitir esta simples ideia 
faria recuar a Linguística milhares de anos, até à 
criação do sistema de signos chinês, aos 
símbolos visuais Egípcios, ou às civilizações dos 
Sumérios, quando os sistemas de significação 
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eram melhorados de geração em geração, de 
povo para povo.  
 

E admitir um retrocesso temporal é uma ideia 
muito perigosa… 
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Capítulo II 

 
- A Escrita e a Imagem - 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

“Escrita e imagem, isto é, escrever e dar 

forma, constituem uma unidade na sua raiz” 

 

Paul Klee 

 

 

 

 



Os Cachimbos da Linguagem 

Francisco Capelo 55 

INTRODUÇÃO 
 

Antes do mais, há que dizer a verdade que 
tantos têm tentado esconder: enquanto a 
Linguística deve tratar da escrita e da oralidade, 
é à História das Artes Visuais que cabe a 
organização e legitimação da evolução 
comunicativa das imagens. Quer isto dizer que a 
imagem não se verga nem nunca se vergará 
diante das tentativas – mais ou menos discretas 
– de instrumentalização social e até política que 
praticamente todos os regimes – autoritários ou 
falsas brandas democracias – têm tentado levar a 
cabo em sociedades ditas de liberdade.  
 

A mensagem artística é expressável pela poesia, 
pela pintura, etc; e, ao mesmo tempo, é indizível 
pelos meios da linguagem comum. 
 

 

1. A História das Artes Visuais e a 
História da Escrita: a imagem existe 
antes da escrita 

 

Questão: a escrita e a imagem 
 

A imagem substitui progressivamente a escrita 
para fazer circular a informação através do 
mundo; quem diz imagem diz simplificação da 
mensagem transmitida. Enriquecimento visual, 
é certo, mas empobrecimento conceptual. A 
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imagem é a facilidade: ela encoraja a preguiça, a 
passividade (não concordo nada; estas ideias 
apenas demonstram a já lendária ignorância 
destes especialistas sobre as características da 
imagem). Como sublinha o realizador Angel 
Casta: “Abolido o sentido crítico, eis 
desvanecida a memória. Vivemos doravante no 
universo da representação, do faz- de- conta; já 
não vivemos na realidade e, ainda menos, na 
verdade.”  

 

“Como veículo do pensamento, o visual é 
anterior a qualquer linguagem (sistema de 
signos) na história das comunicações entre os 
homens. E na história de cada homem em 
particular é também anterior aos sistemas 
linguísticos que se começam a aprender, nos 
países ocidentais, no começo da educação 
primária, por volta dos 6 anos”. Muito antes de 
qualquer escrita, os que habitaram as grutas de 
Altamira comunicaram através das suas 
pinturas com os seus semelhantes: estes 
elementos gráficos históricos, como linguagem 
visual, é anterior à escrita. A vista chega antes 
das palavras. A criança olha e vê antes de falar 
 

 

> PERGUNTA: Qual a diferença fundamental 
entre a escrita e a imagem? 
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> RESPOSTA: “A escrita é uma linguagem linear. 
Ora, a informação linear não é relação, é 
codificação. Já a base da linguagem visual, em 
contrapartida, é o conhecimento e não a 
informação, conseguindo-se deste modo um 
mapa multidimensional da realidade, em vez da 
mera acumulação de informações”  
 

 

Questão: a civilização da imagem 
 

A criatividade e a conquista de imagens válidas, 
privilegiadas, influiu sempre nas ideias e nas 
ideologias; com muito mais razão influirão nas 
ideias e ideologias da chamada civilização da 
imagem. 
 

 

> PERGUNTA: Que tipo de civilização é a nossa? 
 

> RESPOSTA: Roland Barthes diz que “apesar da 
invasão das imagens, a nossa é mais que nunca a 
civilização da escrita” (assim se explica que se 
trate a imagem com os mesmos pensamentos 
formais da escrita) 
 

 

> PERGUNTA: O que pode reconstruir o 
passado? 
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> RESPOSTA: Nenhuma outra espécie de 
vestígio ou de texto do passado nos pode dar 
um testemunho directo sobre o mundo que 
rodeou outras pessoas, noutros tempos; sob este 
aspecto, as imagens são mais rigorosas e mais 
ricas que a literatura. 
 
 

Poder-se-ia dizer que a histórica da 
Comunicação humana se dividiu em duas 
vertentes: 

 

História da Comunicação 

(dividiu-se em): 

Escrita Pintura 

(estudada pela): 

(Semiologia/ 
Linguística) 

(estudada pela): 

(História das Artes 
Visuais) 

(e convergirão no futuro no): 

Objectualismo  

(instalações de arte moderna) 

 
Assim, se a Comunicação humana se dividiu em 
duas formas – uma mais dedicada à transmissão 
de significados fixos, a outra mais expressiva, 
mais artística e subjectiva - , terá algum dia de 
unir estas duas vias para o conhecimento, num 
autêntico novo paradigma da Comunicação, a 
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que chamo de Objectualismo (utilização de 
objectos no contexto da comunicação artística), 
modelo que tem as suas bases teóricas em por 
exemplo Marcel Duchamp (“As noivas...”) e 
Joseph Beuys (membro do influente grupo 
Fluxus e uma das personalidades que tentaram 
levar a arte moderna a uma tendência xamânica 
que, segundo Tàpies, é inerente a todo o grande 
artista). 
 

 

> PERGUNTA: Quais são os diferentes tipos de 
escrita que existem? 
 

> RESPOSTA: A ciência da escrita, 
sistematizando os dados arqueológicos relativos 
às diversas escritas, distinguiu 3 tipos:  

 

- Escrita pictográfica;  
 

- Escrita ideográfica (ou hieroglífica) e  
 

- Escrita fonética (ou alfabética). 

 
Os códigos alfabéticos são apenas suportes da 
linguagem articulada e passam necessariamente 
por ela; os ideogramas do chinês, pelo contrário, 
possuem o seu sentido próprio; há aí um signo 
para designar a “casa”, o “céu”, a “árvore”. O 
mesmo se passa com os hieróglifos e com os 
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pictogramas. Assim como as letras de um 
alfabeto correspondem a sons (fonemas), as 
imagens correspondem a ideias. Uma imagem 
tem sentido por si mesma, enquanto uma letra 
só representa um som que, como código, não 
tem qualquer significado. 
 

 

Questão: a pintura e a fala 
 

A pintura (moderna) faz calar a Linguagem 
verbal, que habitualmente se acrescentava ao 
quadro (clássico) que se pretendia 
representação; diante de uma pintura, os 
fantasmas desaparecem (?), a fala cala-se. 
 

 

> PERGUNTA: Quais são os grandes modos de 
significação? 
 

> RESPOSTA: É evidente que há 2 grandes 
modos de significação: signo lógico versus signo 
expressivo, que opõem as ciências às artes. 
 

 

Questão: o elogio da criatividade 
 

“Marshall McLuhan pretende até que os meios 
de comunicação sejam confiados somente aos 
novos artistas, porque são formas de arte. E a 
professora Dondis vai ainda mais longe quando 
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diz que “de facto, a expressão visual é o produto 
da mais alta e complexa inteligência, da qual, 
lamentavelmente, apenas podemos entender um 
pouco” 
 

 

2. Pensamento Simbólico: A 
necessidade de voltar ao estado 
pictográfico “puro”/ aprender com as 
sociedades primitivas 

 

O estudo das religiões e das culturas primitivas 
deu-nos a conhecer desde há muito o carácter 
simbólico dos ritos, dos mitos, das artes e das 
literaturas. A extraordinária constância do 
dispositivo simbólico é a prova de que existia 
uma mitologia constituída desde muito cedo. 

 

Os signos linguísticos estão na “origem” de 
qualquer simbolismo: o 1º acto de simbolização 
é a simbolização na e pela Linguagem. Um dos 
postulados de base da Linguística é que o signo 
é arbitrário; quer isto dizer que não há nenhuma 
relação necessária (natural ou real) entre o 
significante e o significado. O que é arbitrário é a 
relação do signo com a realidade que ele 
nomeia. 
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> PERGUNTA: Quem tem medo do símbolo e do 
pensamento simbólico? 
 

> RESPOSTA: Como é difícil ignorar por 
completo o símbolo, declaramos que nós – os 
homens adultos normais do ocidente 
contemporâneo – somos isentos de fraquezas 
ligadas ao pensamento simbólico, e que este só 
existe nos outros: os animais, as crianças, as 
mulheres, os loucos, os poetas – esses loucos 
inofensivos – os selvagens, os antepassados – 
que, em compensação, só conhecem esse 
pensamento simbólico. Um tabu territorial (os 
selvagens), temporal (os homúnculos, as 
crianças), biológico (os animais e as mulheres) 
ou ideológico (os loucos e os artistas) impediu 
que o simbólico fosse admitido na nossa vida e, 
muito particularmente, na nossa língua. Existe 
hoje um raciocínio segundo o qual o nosso 
pensamento não conhece senão signos, e o outro 
só conhece símbolos.    
 

 

> PERGUNTA: Quem cria o quê? E com que 
objectivo? 
 

> RESPOSTA: num grande número de domínios, 
a América assegurou-se do controlo do 
vocabulário, de conceitos e de sentido. Ela 
obriga a enunciar os problemas que criou com as 
palavras que ela própria propõe. Ela fornece os 
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códigos que permitem decifrar os enigmas que 
ela própria impõe. E dispõe, para este efeito, de 
muitas instituições de investigação e câmaras de 
ideias, para as quais colaboram milhares de 
analistas e peritos. Esta opressão afável 
desdobra-se num controlo das indústrias 
culturais e na dominação do nosso imaginário, 
controlando as expectativas de virtualmente 
todas as nações do mundo pela persuasão das 
ideias e emoções “fabricadas”. Por que é que a 
esmagadora supremacia militar, diplomática, 
económica e tecnológica não suscita sobejas 
críticas ou resistências? Porque a América 
exerce, além disso, uma hegemonia no campo 
cultural e ideológico. Ela detém o domínio do 
simbólico, o que lhe dá acesso àquilo a que Max 
Weber designa de “dominação carismática”. 
 

 

> PERGUNTA: Qual a diferença de concepção da 
linguagem entre “nós” e “eles”? 
 

> RESPOSTA: a participação da Linguagem no 
mundo, na natureza, no corpo, na sociedade – 
de que está no entanto praticamente 
diferenciada – e na sua complexa sistematização, 
talvez constitua o traço fundamental da 
concepção da Linguagem nas sociedades ditas 
“primitivas”. 

 



Os Cachimbos da Linguagem 

Francisco Capelo 64 

Embora fale, simbolize, comunique (isto é, 
estabeleça uma distância entre si mesmo – como 
sujeito – e o exterior – o real – para o significar 
num sistema de diferenças – a Linguagem), o 
homem primitivo não reconhece esse acto como 
um acto de idealização ou de abstracção, mas 
pelo contrário como uma participação no 
universo que o rodeia. O homem primitivo não 
só se recusa a separar o referente do signo, como 
também hesita em separar o significante do 
significado. A “imagem física” tem para ele o 
mesmo peso real da “ideia”, aliás confundida 
com a primeira.  
 

No homem primitivo, a palavra vocalizada é o 
próprio objecto que representa; no homem 
moderno, a palavra evoca, representa 
indirectamente, substituindo a coisa 
representada; o mesmo se passa no sistema 
económico/ monetário, que evolui cada vez 
mais para uma maior abstracção entre valor 
concretamente existente e a circulação de 
informação sobre esse valor. 
 

 

3. A tendência histórica para o 
abstracto e o significado da insistência 
no figurativo 
 

Dito isto, e neste mesmo prisma de 
contextualização diferenciada entre texto e 
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imagem, ouçamos a voz da razão: a tendência 
histórica que se verifica desde tempos 
imemoriais: 
 

“A arte abstracta, cujas longínquas origens se 
podem encontrar no período neolítico, ganha ao 
longo do século XX uma importância 
fundamental”; “(...) ao contrário do que parecia 
de início, a abstracção não é uma invenção do 
século XX, mas uma tendência artística que tem 
a sua origem na pré- história e que se prolonga 
através de toda a história da arte” 
 

A tendência para o abstracto prosseguiu no pós- 
2ª guerra, com o Expressionismo Abstracto 
(EUA), Arte Informal (Europa) – pintura, e 
David Smith (EUA) e Anthony Caro (ING) – 
escultura. 
 

Podem ainda inserir-se nas tendências abstractas 
e minimalistas do pós- 2ª guerra mundial os 
movimentos: Minimal Art, Nova Abstracção, Op 
Art, Arte Cinética e Arte Conceptual (arte 
enquanto conceito). 
 

 

... 3.a. O poder e a função do abstracto 
estão bem expressos nesta ideia do 
artista Ben Nicholson: 
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“Longe de ser para o artista uma torre de 
marfim na qual se refugia da realidade, a 
abstracção levou, uma vez mais, a arte à vida 
quotidiana” 

 

... 3.b. Kasimir Málevitch, o criador do 
Suprematismo e um dos mais radicais 
artistas abstractos de todo o século 
XX, afirmava já no princípio desse 
século esta ideia bem característica da 
sua marca enquanto autor de limite: 
 

“Se se quer julgar uma obra de arte pelo 
virtuosismo da representação objectiva, ou seja, 
pela vivacidade da ilusão e se acredita descobrir 
o símbolo da sensibilidade inspiradora na 
própria representação objectiva, nunca se 
poderá chegar ao prazer de fundir-se com o 
verdadeiro conteúdo de uma obra de arte” 
 

 

... 3.c. A instrumentalização do 
figurativo pelos vários regimes 
políticos 

 

..... 3.c.1. NazismoNazismoNazismoNazismo/ Exposições de Arte 
Degenerada  
 

O optimismo, a confiança no progresso humano 
e o racionalismo encontraram expressão nas 
actividades da Bauhaus (em alemão significa: 
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Casa de construção), o centro pedagógico e 
experimental das artes, fundada em 1919, pelo 
arquitecto e teórico Walter Gropius. A Bauhaus 
era uma escola democrática no sentido mais 
completo da palavra. Por isso foi suprimida pelo 
nazismo em 1933, quando Hitler chegou ao 
poder. Foi a primeira escola democrática do 
mundo, não só por se basear no princípio da 
colaboração, da investigação em comum entre 
professores e alunos, mas porque a sua fé no 
progresso, numa sociedade funcional e não 
hierárquica – e nisto consiste a democracia -, 
prefigurava, na sua própria organização, a 
estrutura da sociedade democrática do futuro. 
Quando a Bauhaus foi fechada pelos nazis, a 
maioria dos professores e alunos estabeleceram-
se nos Estados Unidos. A perseguição e a 
acusação de “arte degenerada” que o regime de 
Hitler lançou sobre a vanguarda artística 
fizeram como que ricochete (no contexto da 
história das artes visuais, claro está), uma vez 
que esta foi uma das causas da desvalorização 
do factor racional na arte contemporânea. 

 

 

 

(Próxima página: Hitler visitando  

uma exposição de “Arte Degenerada”) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Os Cachimbos da Linguagem 

Francisco Capelo 68 

 

 

 

 

..... 3.c.2. ComunismoComunismoComunismoComunismo/ Erradicação do 
abstracto/ Málevitch e Kandinsky 
 

A partir de 1918, depois do triunfo da revolução 
soviética, inicia-se uma época em que a pintura, 
a escultura e a arquitectura soviéticas ocupavam 
o lugar mais avançado da vanguarda artística 
mundial. Mas este extraordinário impulso 
criador foi limitado no decorrer dos anos 20, 
pelo desenvolvimento do estalinismo, e a Rússia 
converteu-se num dos países mais atrasados no 
contexto do desenvolvimento da arte 
contemporânea. Os funcionários soviéticos, que 
a princípio toleravam as discussões conceptuais 
acesas entre os artistas, deram-lhes a entender 
que esses desentendimentos não interessavam 
nem ao governo, nem aos camponeses, nem aos 
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operários: queriam uma arte que pudessem 
compreender, de facto uma arte académica, 
como o realismo do século XIX; e como todas as 
forças deviam ser organizadas em defesa do 
Estado soviético, queriam uma arte que 
pudessem aplicar à propaganda, a serviço da 
revolução. Esta instrumentalização política da 
arte e da cultura levaria, em pouco tempo, a arte 
soviética a uma completa esterilidade, e os seus 
artistas mais conhecidos ao exílio, à completa 
obscuridade ou mesmo ao suicídio. 
 

 

..... 3.c.3. Exemplos históricos de 
utilização política das formas 
artísticas  
 

Para manter as massas emotiva e 
psicologicamente dependentes, Roma 
estabeleceu uma identidade audaciosa entre a 
cultura popular e a sua doutrina. 
Acrescentaram-lhes até mesmo novos deuses, 
aos quais os artistas tiveram de dar forma. Em 
suma, o povo queria a sua arte, amava-a, e 
Roma venceu em toda a parte onde conseguiu 
fazer viver as suas imagens. A arte foi, assim, 
um dos instrumentos com os quais modelou a 
sociedade. 

 

Tem-se o hábito de admitir – sem quaisquer 
dúvidas – que foi a Igreja que “fez” a arte da 
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Idade Média. Como mais tarde, no tempo do 
Concílio de Trento, a Igreja do século XI deu os 
seus santos ao povo e foi a arte que lhe permitiu 
falar às massas: a arte foi o instrumento, hoje é o 
testemunho dessa evolução. 

 

A arte é um instrumento de propaganda tanto 
nas mãos dos fracos como dos poderosos. A 
linguagem figurativa tem um papel incalculável 
na manifestação das mentalidades colectivas. 
Pensemos na importância dos deuses na história 
da humanidade. Os artistas, antes de todos os 
outros, foram os autores da crença 
antropomórfica. O Cristianismo foi – não no 
início – uma religião de santos e viu muitas 
vezes renovar-se o seu folclore sob a pressão 
combinada das massas e dos artistas. É pelos 
olhos que se prendem os homens, pois assim 
também se adormece mais facilmente a sua 
desconfiança; veja-se nos dias de hoje a 
importância do cinema. 
 

 

..... 3.c.4. A Difícil convivência das 
“Democracias” com o abstracto 

 

Nas sociedades contemporâneas “livres e 
democráticas”, as manipulações psicológicas 
devem visar, ao mesmo tempo, o indivíduo e as 
massas. Elas são, portanto, necessariamente, 
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sofisticadas e altamente científicas: sabendo os 
gostos do indivíduo, o propagandista pode 
organizar com extrema eficácia o seu “ataque”... 

 

Com a imprensa, a unificação política por meio 
de uma homogeneização tornou-se pela 
primeira vez possível 

 

Das inúmeras consequências imprevistas da 
tipografia, o surgimento do nacionalismo será, 
talvez, a mais conhecida. A unificação política 
das populações em agrupamentos linguísticos 
era impensável antes de a tipografia ter 
transformado cada língua vernácula num 
extensivo meio de comunicação de massas. A 
tribo, enquanto forma expandida do grupo 
familiar, ligado pelo sangue, foi destruída pela 
tipografia; a invenção da tipografia trouxe uma 
notável aceleração à circulação da informação. 

 

O discurso contém e impõe uma ideologia; e 
cada ideologia encontra o seu discurso. 
Qualquer classe dominante vigia 
particularmente a prática da Linguagem e 
controla as suas formas e os meios da sua 
difusão: a informação, a imprensa, a literatura. 
A literatura é sem dúvida o domínio 
privilegiado em que a Linguagem se exerce, se 
precisa e se modifica (não concordo com esta 
ideia). Vários sistemas significantes parecem 
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poder existir sem se construírem 
necessariamente com o auxílio da língua ou a 
partir do seu modelo: a gestualidade, os 
diversos sinais visuais, a fotografia, o cinema, a 
pintura; estudar todos estes sistemas como 
linguagens é o objecto de uma vasta ciência que 
engloba a Linguística e que só agora se começa a 
formar – a Semiótica. 

 

A alfabetização cria um tipo de pessoa muito 
mais simples do que aquela que se desenvolve 
na complexa teia de uma sociedade tribal e oral. 

 

Pode-se defender que o alfabeto fonético 
constituiu, só por si, a tecnologia que permitiu a 
criação do “homem civilizado”. O alfabeto 
fonético consegue (em contraste com as escritas 
pictográfica e hieroglífica), através de um 
reduzido número de letras, abranger todas as 
línguas. Isso obrigou, contudo, a que os sons e 
os sinais fossem separados dos seus sentidos 
semânticos e dramáticos. 

 

Enquanto meio de transformar o homem, 
deslocando-o da fechada câmara de ressonância 
tribal para o neutro mundo do visual da 
organização linear, o alfabeto fonético é 
insuperável. 

 



Os Cachimbos da Linguagem 

Francisco Capelo 73 

No alfabeto reside a origem da mecanização 
ocidental (...) e a mecanização é uma forma de 
traduzir os valores áudio- tácteis da sociedade 
em valores visuais. 

 

 

4. Quadro da evolução cronológica 
da arte moderna e das suas 
principais obras e avanços técnicos 
 

 

 

As fases da 
evolução 

cronológica da 
Arte Moderna: 

Principais obras 
e avanços 

técnicos destas 
fases: 

Origens: 

. Arte africana/ 
arte do homem 
primitivo 

. Arte abstracta 
Árabe 

. Renascimento 

. Escultura 
africana 

. Pinturas nas 
cavernas 

 

 

 

1910 

. Início da Arte 
Abstracta 
Ocidental 
(Kandinsky) 

. Cubismo 
(Picasso, 
inspirado na 
Arte Africana) 

. Primeira 
assemblage (Crânio 
de Touro- Picasso) 

. Primeira obra 
conscientemente 
abstracta (aguarela 
de Kandinsky) 
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1910 

(cont.) 

. Expressionismo 
(começa em Van 
Gogh) 

. Simbolismo 
(influências do 
Romantismo, 
Gauguin) 

. Dadaísmo/ 
Surrealismo (Dalí, 
Miró, Max Ernst, 
Picabia, ...) 

. Métodos de 
pintura de Van 
Gogh 

. Temas 
(mórbidos) 

. Atitude dos 
artistas 

. Temática 
(sonhos), 
influência da 
Psicanálise 

 

 

2ª metade 
do século 
XX 

. Arte Pop 
(Andy Warhol) 

. 
Expressionismo 
Abstracto 
(Pollock, 
Rauschenberg, 
...) 

. Happening 

. Graffiti 

. Arte 
Conceptual 

. Novos Media 
(Vídeo, 
Instalações, 
Land Art,...) 

. Temas (Estrelas 
dos Mass 
Media/ 
Grafismos 
Selvagens) 

. Dripping 
(Pollock) 

. Teatralização 
da arte: 
Performance 

. Cultura da rua 
(EUA) 

.Arte como ideia 
(conceptualismo) 

. Aproximação 
da arte aos 
grandes espaços 
e ao Cinema 
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Futuro (?) 
... qual 
será o 
futuro? 

. Quais serão as 
temáticas? 

. Quais serão as 
técnicas? 

 

 

 

5. A evolução lógica (e não 
cronológica) da verdadeira 
Comunicação  
 

Seguindo de perto um dos movimentos 
artísticos mais abrangentes da segunda metade 
do século XX – a Arte Conceptual - , cremos que 
a comunicação deverá seguir as seguintes fases 
da sua Evolução lógica (que não correspondem 
à ordem cronológica): 
 

 Sociedades Contemporâneas 

Fase 1 
(ou 

inicial) 

 

. Cultura livresca, é necessária leitura e 
descodificação unilinear ; 
 

. Visão segmentada, parcelar (acentuada 
pela compartimentação científica e pela 
não  utilização do conceito do diálogo 
interdisciplinar )  
 

. As letras em si mesmas não têm 
qualquer significado, se separadas de 
determinado conjunto não são 
reconhecidas como símbolos ( as letras 
são símbolos utilizados como sinais )  
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(Continuação) 
 

 Sociedades Contemporâneas 

Fase 1 
(ou 

inicial) 

 

. Representação  básica a nível formal ( 
bidimensional ) 
 

. A transmissão (códigos) predomina, 
relegando a comunicação (linguagem) 
para segundo plano 
 

. Ênfase no factor económico / rapidez / 
sucinta transmissão de informações 
através das regras de um código já 
conhecido (não suscita criação do 
próprio código) 
 

 

 

 Sociedades Egípcia, Chinesa, etc 

Fase 2 
(ou 

interm
édia) 

 

. Representação bidimensional, mas 
com algumas melhorias ao nível das 
texturas (relevo mais acentuado) e 
esculturas monumentais realizadas 
com apuradíssimo sentido estético ; 
 

. Conjugação de duas dimensões 
essenciais: a criação de mensagens 
úteis/ práticas e o prazer de 
construir mensagens artisticamente 
belas e intemporais ; 
 

 . Transmissão por signos gráficos 
que já permitem algumas 
interpretações e que são descendentes 
de signos de outras culturas ; 
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(Continuação) 
 

 Sociedades Egípcia, Chinesa, etc 

Fase 2 
(ou 

interm
édia) 

 

. Código mais aberto a novas 
interpretações e significados ; 
 

. A estrutura das " frases " permite 
maior margem de criação por parte 
do " intérprete " ; 
 

. Evidente influência da cultura 
visual. 
 

 

 

 Sociedade Simbólica/ Beuysiana 

Fase 3 
(ou 

aperfei
çoada) 

 

. Representação tridimensional, real 
dos objectos ( representam  - se a si 
mesmos e também representam 
ideias ), quebrando -se assim uma 
enorme barreira psicológica à 
comunicação directa  
 

. Permanente contacto com o mundo 
da Linguagem ; 

. Cultura em toda a sua amplitude, 
abarcando todas as capacidades 
humanas : visão, tacto, olfacto, 
audição, etc 
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(Continuação) 
 

 Sociedade Simbólica/ Beuysiana 

Fase 3 
(ou 

aperfei
çoada) 

 

. Permite uma visão global e um 
maior equilíbrio do indivíduo, que 
tem agora consciência de todos os 
níveis de uma comunicação 
completa, adaptando as funções 
desta às características da sua 
própria personalidade e só depois à 
sociedade ; 
 

 . Múltiplas interpretações de apenas 
um símbolo, não necessitando estes 
de um contexto para adquirirem 
significado próprio ; 
 

 

 

 

Esta evolução lógica corresponde a uma escala 
de elementos basilares na transmissão de 
mensagens, que pode ser visualizada no 
esquema da página seguinte. 
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... 5.a. Quadro da evolução (não 
histórica) da Comunicação humana: “O 
que existe e o que deve ser” 
 

 

 

1ª Fase Escrita 

O que 
existe 

 

A fase que corresponde à 
actualidade nas sociedades 

ocidentais - códigos linguísticos 
escrito e falado 

 

. A letra é apenas encarada como 
a unidade mínima formal, não de 
significação 

. O monema/ morfema (parte de 
uma palavra) é considerada a 
unidade mínima de significação 

O que 
deve ser 

. Letra deve ser "lida" como signo 
(ou seja, é a unidade mínima 
formal e de significação, 
simultaneamente) 

Evolução 
verificada 

. Letra = Signo = Ideia (conceito) 
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2ª Fase Pintura 

O que 
existe 

 

Sociedades Egípcia e Chinesa 
 

. Egipto: Hieróglifos - a forma de 
transmissão/ leitura é igual ao 
código linguístico ocidental (os 
hieróglifos são como que letras, 
que se repetem nas fases) 

. Signos chineses: signos que 
significam ideias 

O que 
deve ser 

. As representações de ideias 
(signos e imagens) devem ter 
uma leitura autónoma, que não 
estruture as mensagens da forma 
"clássica" ocidental 

Evolução 
verificada 

. Signo  >>  China = Ideia 

Imagem (e signo)  >>  Egipto = 
Ideia 
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3ª Fase Objectos/ Realidade 

O que 
existe 

 

Sociedade Beuysiana 
 

. Instalações de objectos = frases 
complexas, com uma estrutura 
não linear/ narrativa/ verbal. 

O que 
deve ser 

Forma de “ler” as instalações 
(dois exemplos meus): 
 

. 1ª instalação – “A oral 
universitária”: forma de leitura - 
de baixo para cima 

. 2ª instalação – “O Deus da 
morte”: do centro para a periferia 

Evolução 
verificada 

. Objecto (e não a sua 
representação) = Ideia (conceito) 

 

 

... 5.b. Quadro simplificado das fases da 
evolução lógica da comunicação: 

 

Evolução: 

Fases Singular Plural 

1ª fase Letra (escrita) 
Frase 
(unidimensional) 
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Evolução (continuação): 

Fases Singular Plural 

2ª fase 
Signo / 
Imagem 
(pintura)                

"Frases" de signos e 
imagens  

(bidimensional) 

3ª fase 
Objecto 
(realidade 
directa) 

Instalações 
(tridimensional) 

 

 

Deste modo, as letras, os signos, os objectos, são 
tratados como imagens abstractas, dentro de um 
universo interior de significados múltiplos; logo,  
são elementos que devem ser estudados pela 
Teoria das Artes Visuais, e não pela Linguística/ 
Semiologia. 

 

A fase final apresenta os objectos como parte de 
um código aperfeiçoado, que traz de volta todo 
um processo de pensamento simbólico 
carregado de imaginação e criatividade que 
constituíram desde sempre a estrutura 
comunicativa do homem primitivo, dando 
origem a uma base pedagógica mais completa 
de um sistema educativo que se quer 
representativo da complexidade da mente 
humana, e não apenas seguidista dos ditames da 
política sobre a(s) sociedade(s) moderna(s). 
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A influência da cultura visual exprime e traz 
novos mundos simbólicos para a comunicação 
total, seja através da pintura abstracta, seja por 
instalações de arte moderna, que levam ao auto- 
questionamento das pessoas. 

 

Assim como a origem autêntica da arte moderna 
(cubismo) não é o pós- impressionismo (via: 
Cézanne), mas antes a arte primitiva/ africana, 
também a origem da linguagem não é o alfabeto 
e as letras (algo que é escondido da opinião 
pública por governantes comprometidos com 
interesses políticos comuns aos principais 
partidos dos Estados da civilização ocidental), 
mas o símbolo, que tem evoluído desde tempos 
antigos, desenvolvido por povos que os 
adaptavam à comunicação e à sua vida do dia- 
a- dia. 
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Capítulo - III 

 
- A Linguagem e o Sistema 

Educativo - 
 

* 

“Contrariar a ideia de que a compreensão das 
imagens é algo espontâneo e, por isso mesmo, 

insubmisso aos processos da inteligibilidade é, por 
um lado, inverter a tendência da linguística 
(propensa a não considerar como verdadeiras 

linguagens aquelas formas de comunicação que se 
processam por analogia e que não têm dupla 

articulação como a linguagem visual, a gestual...); e, 
por outro lado, ir além do senso comum (que gosta 
de associar a imagem à visão mítica do mundo e por 

aí a torna resistente a análises racionalizantes)” 
 

Isabel Calado 
 

“A escola unifica socializando, e divide 
seleccionando” 

 

Mohamed Cherkaoui 
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INTRODUÇÃO 
 

É fácil o caminho que o sistema educativo 
tomou. Muito fácil, mesmo. De uma penada 
aboliu o pensamento mítico/ simbólico e 
adoptou a racionalidade “pura”, racionalidade 
essa sem quaisquer “travões”, sejam esses 
travões apelidados de sonho, criatividade, 
imaginação... É um caminho fácil, repito. Um 
caminho sem “dúvidas metódicas”. Divide-se 
esse raciocínio lógico em duas áreas: números 
(esboço da futura Matemática) e textual (esboço 
do futuro Português). Dois códigos, dois “livros 
de regras” dos sinais (e não signos) chamados 
letras/ palavras e números, para todas as 
crianças sonharem sempre, sempre, mas sempre 
as mesmas coisas... 

 

Repito: a imagem, a pintura acontece, num 
primeiro momento, e só depois surge a fala e, 
muito mais tarde a escrita, para “cristalizar”, 
para fixar a oralidade. Mais uma vez eu digo: a 
História das Artes Visuais poderia (se não 
fossem arrogantes e ignorantes atrevidos os 
partidários da Linguística) ensinar muito, mas 
mesmo muito, à “recém- nascida” escrita. 

 

Mas não é só isto o que está mal no ensino: 
longe disso! Não apenas não se dá a prioridade 
à imagem, como se tenta, a todo o custo, aplicar-
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lhe as mesmíssima regras do tal código 
“imaginário” que afecta a escrita, tentando, por 
todos os meios, compartimentar a imagem 
numa sub- categoria da “linguagem escrita”. 
Isto tem um nome: instrumentalização política 
do ensino da imagem: uma imagem que não se 
quer imagem- símbolo, antes se aposta na arte 
figurativa, preservando uma imitação barata da 
fotografia. Todos os regimes políticos o 
tentaram, com bastante sucesso: Hitler, Estaline, 
e até as sonsas novas democracias ocidentais 
lêem pela mesma “cartilha”: a cartilha do 
raciocínio que se quer totalmente objectivo, 
liberto agora da tradição artística e da tendência 
abstracta que a história das artes visuais 
claramente apresentam a quem queira ver 
aquilo que é, pura e simplesmente, a reposição 
da verdade histórica. 

 

Segundo Santos Guerra, a violência exercida 
sobre os alunos não é de tipo físico, mas sim de 
natureza subtil e camuflada e actua no plano 
psicossocial, no domínio do imaginário e do 
simbólico, nas formas miméticas de socialização 
(imersão numa cultura de submissão e 
obediência a normas, transmissão de mitos – 
liberdade, progresso, etc). 

 

A escola reflecte os valores dominantes e 
mantém um mundo estratificado; utiliza-se a 
escola e o ensino para praticar a lavagem ao 
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cérebro no que diz respeito a crenças e valores; o 
poder político selecciona o saber que deve ser 
transmitido pela escola. 

 

Não se teme o excesso de inteligência: classifica-
se como génio; mas dizer que alguém é 
demasiado sensível é classificá-lo 
negativamente. 

 

Os jovens começam a questionar-se se de facto 
tem sentido esforçarem-se na escola quando não 
existe perspectiva de emprego quando a 
terminarem. Por outro lado, o valor destes 
postos de emprego reduz-se aos seus 
vencimentos e desaparece a ideia de vocação. 

 

Um dos paradoxos da instituição escolar é este: 
a escola é uma instituição hierárquica que 
pretende educar na e para a democracia. 

 

A cultura da escola é uma cultura: 
individualista/ de rendimento/ formalista/ da 
uniformidade/ hierarquizada/ de rotinas/ 
dominada pela síndrome do número/ de rituais. 
 

 

1. Pensamento simbólico versus 
raciocínio lógico e textual 
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O sistema educativo parte de uma dicotomia: 

 

... 1.a. O Pensamento Simbólico/ mítico 
– que se baseia na Linguagem (permitindo 
dentro de si própria múltiplos significados aos 
símbolos e favorecendo a criatividade) é 
afastado desde a raiz do sistema educativo 
(ensino primário), e a imaginação das crianças é 
substituída – no processo de aprendizagem – 
pela memória, em vez da compreensão (que, por 
seu lado, conjugaria a emotividade com o 
desafio intelectual). Quanto à intuição, essa, nem 
“consta” do “currículo”... 
 

 

... 1.b. O Raciocínio, por sua vez, divide-
se em: 

 

..... 1.b.1. Lógico (Matemática) – tabuada + 
aritmética 
 

..... 1.b.2. de Sentido textual (ou procura 
dele...) – Português – aprender a: 

 

. Ler 

. Escrever 
 

, baseando-se no abecedário, que representa um 
código com significados fixos, o que favorece o 
“pensamento único”. 
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Ora, estas características têm alguns resultados 
negativos: 

 

. Educação pela escrita e oralidade, em 
vez das “subjectivas” artes visuais 

 

. A História das Artes Visuais fica para o 
10º ano de “Art & Design”, apenas (a 
Bauhaus, que poderia ser a base do ensino 
primário e não só, é totalmente ignorada 
enquanto modelo pedagógico para o 
futuro da instituição Escola) 

 

. A teoria de mais de duas décadas de 
sistema de ensino paralisa totalmente o 
aluno, ensina o medo perante a hierarquia 
de conhecimento invisível aluno- 
professor 

 

 

“Filósofos como Jaeger ou Cassirer observaram 
que é nas primeiras civilizações com escrita que 
se observa a passagem dos modos de 
pensamento míticos para modos de pensamento 
lógicos e empíricos” (dito isto, é fácil imaginar o 
resto...) 
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... 1.c. Separação entre o ser humano 
(criança) e a natureza 

 

Existe uma separação total entre a criança e a 
natureza, formando-se desde bem cedo um 
modelo de um mundo totalmente urbano e 
asséptico; a cidade é aceite universalmente como 
o único micro- cosmos possível à partida. 

 

Na arte de Warhol, por exemplo, a tradicional 
oposição entre natureza e cultura desapareceu 
simplesmente; a era pós- moderna estendeu de 
tal forma o domínio da cultura, que agora este 
inclui o reino tradicionalmente considerado 
como seu oposto: a natureza. 

 

Um aspecto que se tem pretendido enfatizar de 
um modo enganoso é o da divisão completa 
entre natureza e cultura, que seria o fundamento 
para uma pseudo- teoria da evolução das 
sociedades humanas, na qual a sociedade de 
consumo se constituiria como o exemplo 
máximo dessa evolução. A esse respeito, vale a 
pena ouvir a voz sempre lúcida de Edgar Morin:  

 

“(...) é muitíssimo provável que não só os 
utensílios, mas também a caça, a linguagem, a 
cultura, tenham aparecido no decurso da 
hominização, antes de ter nascido a espécie 
propriamente humana do sapiens. Quer dizer 
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que a hominização é um processo complexo de 
desenvolvimento, imerso na história natural e 
de onde emerge a cultura”; “Assim, a questão 
da origem do homem e da cultura (...) é uma 
questão com um alcance teórico imenso, 
múltiplo e geral, é o nó górdio que sustém a 
soldadura epistemológica entre natureza e 
cultura; animal e homem. É o local exacto onde 
devemos procurar o fundamento da 
Antropologia”; “A novidade que o sapiens traz 
ao mundo não consiste, como  se julgava, na 
sociedade, na técnica, na lógica, na cultura. 
Consiste, pelo contrário, naquilo que até agora 
se considerava como epifenomenal, ou que 
imbecilmente se saudava como sinal de 
espiritualidade: a sepultura e a pintura”. Desde 
modo, Morin revela-nos que a natureza e a 
cultura se intersectam continuamente, e que 
seria inglória a procura da expressão mais 
“pura” da cultura, pois ela está umbilicalmente 
ligada ao conceito da irracionalidade do homem. 

 

 

2. Memorização versus compreensão 

 

A memorização (decorar em quantidade sem 
entender) prevalece sobre a compreensão (que 
está ligada ao pensamento e à emoção – a 
inteligência é assim radicalmente separada da 
emotividade), uma vez que o alfabeto existe 
baseado em estruturas formais puramente 
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abstractas (o que é reconhecido até pelos mais 
empedernidos linguistas). 

 

O pensamento ultra- objectivo defende-se das 
artes visuais, organizando-se em blocos – muitas 
vezes estanques – de matérias sem interesse 
prático. Verifica-se uma generalização dos 
conteúdos curriculares; ou seja, uma 
“normalização” do ensino das massas. 

 

Estes princípios asseguram uma quase 
inexistente crítica ao ensino e fracas 
expectativas, e também um conceito 
unidimensional do cidadão. 

 

As famílias deixam os filhos na escola, para 
poderem trabalhar: dá-se um “encaixe” quase 
perfeito de horário escolar (crianças)/ e laboral 
(pais). 

 

A escola é um espaço para a cultura; é um lugar 
no qual a sociedade deve condensar a reflexão e 
o pensamento. A escola não é (nem deve ser) um 
espaço no qual os alunos memorizam de forma 
acrítica o saber elaborado e armazenado. 
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3. A repetição como método de ensino e 
castigo 

 

Neste momento o ensino ergue-se sobre uma 
estrutura repetitiva recorrente: tentativa/ erro/ 
repetição. 

 

Pode mesmo observar-se qual o paradigma da 
Educação no facto de os “castigos” se referirem 
na aposta ainda mais óbvia na repetição: 
quantos de nós ainda se lembram da professora 
primária dizer: “- Não fizeste os Trabalhos de casa? 
Vai já ao quadro escrever a resposta 30 vezes!” 

 

Este “pormenor” revela bem a ideia- base do 
sistema: o ensino por repetição é valorizado, e 
quando há que disciplinar algum(ns) aluno(s), é 
ainda à repetição que cabe o papel de mostrar 
quem manda, revelando assim a sua face 
musculada mais evidente e útil de uma anti- 
pedagogia primária. 

 

Refira-se ainda o inglório resultado deste 
processo: a repetição leva à memória um 
estímulo puramente mecânico, em vez de um 
desafio intelectual. 
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4. Sistema de avaliação quantitativo 
versus qualitativo 

 

Por outro lado, ao apostar no raciocínio (em 
detrimento do pensamento simbólico), o sistema 
educativo favorece um sistema de avaliação 
quantitativo (e não qualitativo): 
 
 
 
 
 

. “Escala” de valores (1 a 5 ou 1 a 20 ou 1% 
a 100%) 

 
 
 

 . Avaliações contínuas 
 
 
 

. As avaliações – sempre quantitativas e 
não qualitativas – fazem do aluno um 
sonâmbulo: toma o sonho por realidade e 
diz coisas que memorizou mas daí a uns 
meses já nem se lembra do que disse. 

 

A avaliação demonstra o poder e revela-se como 
forma hierárquica e causa de submissão. Dão-se 
interacções complexas no processo de avaliação 
dos alunos. O facto de a escola ter um poder 
sancionador dos saberes adquiridos pelo aluno 
condiciona todo o processo de aprendizagem. 
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O Portfólio como instrumento de avaliação no 
ensino de graduação em artes visuais tem sido 
referido positivamente, e até apresentado como 
opção muito válida para substituir a avaliação 
quantitativa tradicional. 

 

Nesta adaptação – de um método de avaliação 
típico das artes para a avaliação num sistema 
educativo sempre mais virado para a escrita – 
tem de se considerar sempre a opinião dos 
artistas em primeira mão. Assim, sobre o assunto 
do imediatismo (que tão incompreendido tem 
sido) da imagem, deve-se ouvir atentamente 
esta citação de Pierre Matisse, esse mago da cor 
da pintura do século XX:  
 

“A obra de arte traz em si a sua própria 
significação absoluta, impondo-se ao espectador 
antes que este possa identificar o tema”. 

 

Vários teóricos e especialistas em educação e 
educação em Arte defendem o portfólio e 
indicam-no como um eficiente instrumento a ser 
adoptado para o processo da prática 
pedagógica. 

 

O portfólio é uma pasta de arquivos de todos os 
passos percorridos pelo aluno ao longo da sua 
trajectória da sua aprendizagem e baseia-se no 
diálogo contínuo, afectivo, elaborado tendo em 
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vista a acção e a auto- reflexão, reflectindo a 
experiência de vida, os valores, as motivações de 
cada estudante. Esse momento de aproximação 
entre docente e discente favorece e enriquece o 
processo metodológico de avaliação, tornando-a 
mais dinâmica e eficiente. 

 

Os professores podem agora, com o portfólio, 
organizar o seu trabalho avaliativo de uma 
forma mais coerente, superando a visão pontual 
e fragmentada das provas e testes. 

 

O portfólio é um procedimento de avaliação que 
permite aos alunos participar na formulação dos 
objectivos da sua aprendizagem e avaliar o seu 
progresso – eles são, portanto, participantes 
activos na sua própria avaliação. 

 

A avaliação, utilizando o instrumento 
“Portfólio”, não se restringe ao julgamento sobre 
o sucesso ou fracasso do aluno, sendo 
compreendida como um conjunto de actuações 
que tem a função de alimentar, sustentar e 
orientar a intervenção pedagógica e também a 
auto- formação e auto- análise do educando. 

 

Utilizar o portfólio como instrumento de 
avaliação e reflexão para o desenvolvimento das 
actividades didácticas requer que ele seja 
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interpretado não como um momento estático, 
mas antes como um momento de observação de 
um processo dinâmico e não- linear de 
construção de conhecimento. 

 

O instrumento de avaliação Portfólio é 
caracterizado por: conferir autonomia ao aluno, 
criar interacção e cooperação entre este e o 
professor e ainda ajudar na gestão do seu 
tempo; este é um processo permanente, 
profundamente descentralizado e democrático, 
de questionamento, análise, reflexão, 
composição e recomposição de uma 
interpretação profundamente pessoal da 
“realidade”. 

 

Nos últimos anos, das propostas de avaliações, 
as que mais se disseminaram foram a sumativa e 
a formativa. A avaliação sumativa manifesta-se 
em abordagens tradicionais, centradas no 
professor e com base de verificação na produção 
dos alunos de acordo com os objectivos 
propostos no planeamento inicial. Já a avaliação 
formativa consiste numa prática de avaliação 
contínua, durante o processo permanente de 
regulação da aprendizagem no qual a auto- 
avaliação assume um papel muito significativo. 
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... 4.a. O exemplo Bauhaus (o exemplo 
máximo de Democracia/ Liberdade/ Pedagogia 
/ as artes como princípio estruturante da 
educação global) – Walter Gropius, mentor 
espiritual e primeiro director da Bauhaus,  
considerava as artes visuais uma componente 
essencial do programa educativo; Walter 
Gropius pensava e defendia que o dever social 
do artista é o ensino e o seu objectivo imediato 
restabelecer, entre a arte e a indústria produtiva, 
o laço que na Idade Média unia a arte ao 
artesanato. 

 
 
A pedagogia da Bauhaus: 
 

Foi na Escola de Arte da Bauhaus que surgiu 
pela primeira vez o instrumento de avaliação (e 
auto- avaliação): o Portfolio.  

 

A Bauhaus foi uma experiência pedagógica no 
domínio das artes, do artesanato, do design e da 
arquitectura que, de tão fundamental, se 
transformou num autêntico movimento cultural 
e artístico.  

A Escola Bauhaus diferenciava-se das outras 
escolas pela sua estrutura curricular e doutrina 
pedagógica; os seus professores (entre os quais 
os famosos pintores Klee e Kandinsky, também 
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grandes teóricos das artes visuais) inovaram nos 
métodos activos de ensino que adoptaram. 

 

O caminho trilhado pela Bauhaus foi 
apropriadamente o da pedagogia da acção. O 
programa pedagógico proposto pela Bauhaus 
visava libertar as forças expressivas e criadoras 
do indivíduo através da prática manual e 
artística. 

 

Na Bauhaus, assim como na Escola Nova, o 
trabalho manual era considerado o meio mais 
apropriado para a formação integral do homem. 
 

 

... 4.b. Joseph Beuys  

 

Algumas citações: Beuys afirma o conteúdo 
fundamental da sua mensagem artística desta 
maneira: 
 

. "Cada homem é um artista - a estética é o 
ser humano"; 

 

. "Conceito ampliado de arte - arte é a 
vida"; 

 

. “Arte é ciência e ciência é arte"; 
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. “Uma faceta artística deveria ser 
introduzida em todas as disciplinas do 
ensino”  

 

. “Não há possibilidade de revolução que 
não seja através da arte (...) é preciso dar 
às pessoas um treino estético. A educação 
artística como um campo isolado deveria 
ser abolida. Um elemento artístico deveria 
realmente ser introduzido em todos os 
assuntos” 

 

Atrevo-me a dizer que todo e qualquer artista 
que seja sério e profundo no seu trabalho e que 
tenha responsabilidades no sistema educativo, 
mais tarde ou mais cedo irá levantar questões 
pedagógicas fundamentais, o que levará a 
conflitos com a Escola onde exerça funções. Ora, 
foi isto exactamente o que aconteceu a Joseph 
Beuys, na Academia de Belas Artes de 
Düsseldorf.  

 

Para Beuys, a arte devia participar nas várias 
dimensões da vida colectiva e assumir um forte 
cunho interventivo, constituindo um meio 
privilegiado para lutar por algumas causas 
sociais e políticas. A sua postura e a filosofia da 
sua arte, exigem uma subversão ontológica de 
conceitos e de atitudes. Exigem processos de 
ruptura culturais e civilizacionais que estão a ser 
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abalados com a transição do paradigma em que 
vivemos. 

 

Utilizando os dotes de professor e orador, mimo 
e músico, Beuys imprimia às suas "acções" uma 
notável clareza demonstrativa das suas ideias. E, 
com os recursos estéticos da sua criatividade, 
procurava na música, na cor e na teatralização, a 
força rítmica e criadora de um processo social. 

 

Antigamente o artista era o personagem que, 
através do "ícone sublime", fazia aparecer a 
divindade no público considerado como incapaz 
de comparticipar da beleza dos deuses, própria 
aos divinos artistas. Agora, trata-se de uma 
demissão do papel divino do fazedor de arte, 
para que caiba aos outros o papel de criadores 
autónomos. O artista fazedor apaga-se para 
enaltecer o artista decifrador, que ocupa agora o 
lugar na divina criação daquilo que foi apenas a 
modesta aparência ou sombra da realidade que 
é a vida quotidiana. 

 

A sua "arte feia" é uma espécie de contra-
imagem, geradora de evocações simbolizadas 
pelos objectos expostos. O artista é o sujeito 
capaz de evocar o significado, apenas 
grosseiramente enunciado por aquele simples 
expediente com que toda a gente pode provocar 
a arte nos outros, ou seja, viver criativamente a 
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vida "desocultando" o que está apenas 
escondido. Com materiais e instalações simples, 
pretende provocar interpretações simbólicas e 
culturais singulares, reacções de todos os que 
são capazes de (re) construir a visão artística do 
que apenas foi enunciado. 

 

Rudolf Steiner, que ao fundar o movimento das 
Escolas Livres Waldorf, pretendia uma formação 
que integrasse a actividade artística como 
elemento essencial do programa curricular, 
influenciou de modo abrangente a arte de 
Beuys.  

 

Beuys desenvolveu uma significativa acção 
pedagógica enquanto professor de escultura na 
Academia de Belas-Artes de Düsseldorf entre 
1961 e 1972, ano em que foi impedido de 
leccionar pela sua ligação política a acções 
radicais. Foi, no entanto, readmitido seis anos 
mais tarde. Fundou ainda a “Universidade Livre 
Internacional”. 
 

 

... 4.c. > PERGUNTA: Qual a verdadeira 
causa do insucesso escolar? 
 

> RESPOSTA: René Balibar chama a atenção para 
a “hiper- valorização” da linguagem escrita 
abstracta. O ensino estereotipado da gramática e 
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a obrigatoriedade de “fazer frases” seria o maior 
responsável, senão exclusivo, da crise da escola 
e deste fenómeno de massas: o insucesso escolar. 

 

 

5. Ensino pelas imagens; usar as 
imagens como se fossem escrita 

 

O pensamento inconsciente é sobretudo um 
pensamento por imagens, como o pensamento 
onírico. 

 

Instala-se, assim, uma visão parcelar; utilizam-se 
as imagens para:  

 

a) alfabetização visual/ análise gramatical 
(??) da imagem;  

 

b) ajudar na memorização (?!);  
 

c) eficácia económica do tempo lectivo 
 

Na construção de uma imagem interferem 
inúmeros códigos, o que é característico das 
linguagens ricas. Pelo contrário, nos sistemas de 
significação muito especializados – como o dos 
sinais de trânsito ou dos gráficos diagramáticos 
– a distinção entre linguagem e código tende a 
anular-se. 
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Neste contexto em que se confunde a realidade 
por uma representação dessa mesma realidade 
(neste caso o cinema), é significativa a afirmação 
de um rapaz espanhol, ao reagir aos atentados 
na Estação de Caminhos de Ferro de Atocha, em 
Madrid:  

 

“- Já não estou a gostar! Por favor, quero 
que este filme acabe!” 

 

Citando Baudrillard: "A imagem substitui-se ao 
real"  
 

 

> PERGUNTA: Qual a origem do alfabetismo 
moderno? 
 

> RESPOSTA: Foi no mundo sírio- palestiniano, e 
mais particularmente entre os Fenícios, que se 
produziu uma notação puramente fonética das 
línguas por meio de um número limitado de 
signos, indubitavelmente silábicos, que deram 
mais tarde origem ao modelo do alfabeto que 
marca cada fonema. Geralmente considera-se a 
escrita fenícia como a antepassada do 
alfabetismo moderno. Desenvolveram-se vários 
ramos de escrita semíticos a partir do “alfabeto” 
fenício, que se difundiu entre os povos 
circunvizinhos: o alfabeto paleo- hebraico, a 
escrita samaritana, etc. A bacia mediterrânica – 
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Grécia, Chipre, Malta, Sardenha, África do 
Norte – tendo sido colonizada pelos Fenícios, 
sofreu a influência da sua escrita. 
 

 

> PERGUNTA: Qual a importância da 
“Linguagem” no pensamento judaico? 
 

> RESPOSTA: A língua parece representar, para 
o pensamento judaico, uma essência surreal, 
extra- subjectiva, poderosa e activa, cujo estatuto 
se iguala ao de Deus. A fala desenrola-se sobre o 
fundo inacessível da essência divina da 
Linguagem. No cruzamento cristão com as 
religiões árabe e indiana, a cabala faz das letras 
do alfabeto hebreu um objecto privilegiado de 
meditação e de concentração, que dá acesso ao 
êxtase, liberta o sujeito e permite a sua 
comunicação com Deus. 
 

 

> PERGUNTA: Qual a função da Escola, hoje? 
 

> RESPOSTA: “(...) a escola, que no tempo das 
civilizações orais ensinou a falar e a escutar, e 
que nas civilizações escritas ensinou a ler e a 
escrever, não devia hoje ensinar a ver e a 
mostrar?” (citação de Pinto) 
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> PERGUNTA: E quais as funções da imagem na 
educação? 
 

> RESPOSTA: Actuar (“escrever” imagens) 
respeitando as regras da gramaticalidade visual, 
por mais flexíveis que estas sejam, é contribuir 
para uma fixação do significado da mensagem 
visual. Esta retórica visual é decalcada da 
retórica verbal e apresenta uma auto- limitação 
totalmente desaconselhável. O “discurso” da 
imagem tem regras próprias: é tão simples como 
isso. 
 
 
Questão: A educação e a valência visual 
 

Balchin queixa-se de que só aos sete ou oito anos 
se começam a orientar nas crianças as 
habilidades visuais que elas desenvolvem desde 
que abrem os olhos. 
 

O “ensino por imagens” refere-se à utilização 
(abusiva) das imagens como “linguagem” 
racionalista, aplicável após o condicionamento 
da psicologia/ reacção das massas (pelo cinema, 
publicidade pelo aumento da velocidade do 
cinema e publicidade do qual se falará no 
Capítulo seguinte); trata-se de um reforço 
completamente óbvio à “linguagem” escrita/ 
oral, e não um reconhecimento da especificidade 



Os Cachimbos da Linguagem 

Francisco Capelo 107 

do meio das artes visuais como sistema criativo 
autónomo. 
 

Podemos citar, à laia de comentário irónico a 
esta óbvia tentativa de instrumentalização anti- 
pedagógica de um certo discurso – sempre 
controlado e controlável - da imagem, uma das 
“pérolas” da famosa série televisiva: “Sim, Sr. 
Ministro”: Bernard (Sim, Sr Ministro):  
 

“- Os carris também são imparciais... mas se lhes 
pusermos carruagens em cima, é nessa direcção 
que elas vão !” 
 

Se o sistema educativo se basear num código de 
sinais e transmissão de mensagens simples, os 
indivíduos estarão depois à mercê do “ensino 
por imagens” relativo ao contestado documento 
dos Protocolos dos Sábios de Sião, já mencionado 
neste livro ( INTRODUÇÃO – ponto 3; página 14 ). 
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Capítulo - IV 

 
- A Linguagem e  

os Mass Media - 
 

 

 

 

* 

 

 

 

 

“Sessenta e quatro mil repetições  
fazem a verdade” 

 

Ignacio Ramonet 
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INTRODUÇÃO 
 

O sistema dos mass media reproduz as regras já 
estabelecidas sobre o código (código linguístico 
e não linguagem): 

 

. Fontes massivas de mensagens (e 
mensagens subliminares) – transmissão 
de mensagens (em vez de verdadeira 
comunicação) 

 

. Repetição de lugares- comuns, de ideias 
pré- concebidas, de etnocentrismo 

 

. As imagens são tratadas como texto: 
desta forma, a “comunicação” é 
estranhamente objectiva, racional, precisa, 
controlável, sendo utilizada com 
objectivos claros: assegurar que o 
simbólico é derrotado por um sistema de 
significações únicas que se assume como o 
“discurso oficial”... 

 
 
1. Os meios de comunicação como 
fonte de mensagens em massa 

 
Nunca existiu uma forma de sociedade na 
história em que houvesse uma tal concentração 
de imagens publicitárias, uma tal densidade de 
mensagens visuais. 
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Quem possuir uma posição estratégica acaba 
por controlar, seleccionar, filtrar, resumir, 
analisar e fechar os canais à informação; e este 
facto confere-lhes poder. 

 

A legitimidade da informação, de longe superior 
a todas as outras, desequilibra a vida 
democrática: sem estatuto especial, sem 
posicionamento institucional, reina, esmaga e 
submete à sua própria hierarquia todos os 
outros sistemas de valores. 

 

“A comunicação”, diz Norbert Wiener (o pai 
fundador da Cibernética), “é o fundamento da 
sociedade e aqueles cujo trabalho consiste em 
manter livres as vias de comunicação são os 
mesmos de quem depende sobretudo a 
perpetuidade ou a queda da nossa civilização”. 

 

Instalou-se progressivamente uma certa 
confusão entre o facto de se dispor de uma 
informação e o de se interiorizar um 
conhecimento: as duas coisas não andam, ao 
contrário do que seria de esperar, lado a lado. E 
é nesta fractura – evidente e fundamental nos 
seus contornos de “poder absoluto” sobre a 
significação – que se instala a hegemonia de 
“sentido único” da escrita sobre a imagem. 
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Os próprios media, ao difundirem certas 
informações, aumentaram, apesar de tudo, a 
nossa ignorância do mundo real, pois a 
ignorância não tem melhor aliado do que a 
ilusão do saber. 

 
As imagens dos media audiovisuais de massas 
são máquinas repetitivas onde desabrocham e 
triunfam, soberbos e bestiais, os estereótipos: 
“figuras maiores”, dizia Roland Barthes, da 
“ideologia”. 

 
“A forma bastarda da cultura de massas”, diz 
ainda este autor, “é a repetição vergonhosa: 
repetem-se os conteúdos, os esquemas 
ideológicos, o apagar das contradições, mas 
variam as formas superficiais: sempre novos 
livros, ovas emissões e novos filmes, faits divers, 
mas sempre o mesmo sentido” 

 
Os media já não se nos dirigem para nos 
transmitir informações objectivas, mas para 
conquistar o nosso espírito. Como já dizia 
Goebbels: “Não falamos para dizer alguma 
coisa, mas para obter um certo efeito” 
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2. A metáfora transmite novas 
metáforas 

 

Metáfora: os mass media são, à partida, um 
meio novo: ora, enquanto “canal” de 
transmissão de mensagens, constituem, em si 
próprios e a priori, uma metáfora: sabendo isso 
de antemão, eles são um veículo de narrativas 
também elas metafóricas – é a metáfora sobre o 
canal- metáfora. Não há forma de “escapar” a 
histórias descritivas, que descrevem a(s) nova(s) 
vida(s) com a história de outra(s) vida(s). 
 

 

Questão: a sociedade da representação enquanto 
simulacro da realidade 
 

Lucien Sfez entende que a maior característica 
do desenvolvimento da comunicação é a 
confusão que se instala entre o facto real e a sua 
representação, sobretudo mediática, e o 
desenvolvimento de uma patologia social 
específica, o “tautismo”, mistura de tautologia e 
de autismo, que encerra o homem num labirinto 
sem saída de representações que apenas 
remetem para si mesmas. Segundo a socióloga 
Laurence Bardin, “Vemos qualquer coisa que 
deveria ser realizada – por exemplo, a 
integração dos imigrantes – e cremos que está 
feita porque a vimos. Já não se procura agir 
sobre o real, mas sim sobre as imagens”. A 
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maneira de apresentar uma informação abre a 
porta a todas as manipulações (representação = 
manipulação) 
 

 

Questão: A relação do meio com a mensagem 
 

O meio não determina o conteúdo; mas, se o 
primeiro for medíocre, o segundo sê-lo-á 
também. 
 

 

> PERGUNTA: Qual a relação entre os media e a 
sociedade? 
 

> RESPOSTA: O défice não é de imaginação, é de 
maturidade. A uma sociedade ainda infantil e a 
um Estado ainda paternal, correspondem media 
infantilizados. 
 

 

> PERGUNTA: Como se pode mudar o discurso 
da televisão? 
 

> RESPOSTA: Só uma profunda reestruturação 
técnico- organizativa do ente televisivo poderia 
fazer deste instrumento, hoje totalmente 
controlado pela ideologia da classe dominante, 
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um instrumento didáctico para o 
desenvolvimento cultural das massas. 
 

 

Questão: Relação entre imagem e realidade (que 
ela representa) 
 

Há dramas que acontecem no meio de uma 
indiferença geral: a ausência de imagens nos 
telejornais transforma-os em “não 
acontecimentos”. 
 

 

> PERGUNTA: Quais os poderes da sociedade 
actual e a sua ordem de importância? 
 

> RESPOSTA: Face aos poderes executivo, 
legislativo e judicial, definidos por 
Montesquieu, os media conseguiram enfim 
arrebatar a orgulhosa apelação de “quarto 
poder”. A autoridade mediática tornou-se, de 
facto, na única verdadeira autoridade social. 
 

 

Questão: a comunicação como meio de atingir o 
autismo social 
 

Nunca se fala tanto de comunicação como numa 
sociedade que deixou de saber comunicar 
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consigo própria: falamos cada vez mais, mas 
compreendemo-nos cada vez menos. (tomar o 
código pela linguagem não podia dar noutra 
coisa...) 

 

 

... 2.a. Citação McLuhan: “O médium é a 
mensagem”: TV, por exemplo – O canal de 
veículo das imagens/ infra- estrutura da 
representação é, em si, o primeiro momento de 
afastamento do realidade e a representação 
“realista” que afasta o homem da sua própria 
existência. 

 

Segundo McLuhan, “Se os censores que 
confundem a vigilância moral com a projecção 
de uma atitude única e isolada tivessem 
consciência de que “o meio é a mensagem” (ou 
seja, que é no próprio meio que reside 
fundamentalmente a origem do efeito sobre as 
pessoas), tratariam de defender a supressão dos 
próprios meios de comunicação, em vez do 
controlo sobre os seus “conteúdos (...); enquanto 
formas, enquanto meios, o livro e o jornal 
parecem ser radicalmente incompatíveis. Os 
proprietários dos meios de comunicação 
esforçam-se sempre por dar ao público aquilo 
que ele quer, e isto porque sentem que o seu 
poder reside no meio e não na mensagem ou 
conteúdo”. 
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3. O aumento da velocidade da imagem 
(a partir das décadas de 50 e 60) e a sua 
influência sobre o(s) discurso(s) de 
Cinema e Televisão 

 

O aumento da velocidade da imagem (anúncios, 
por exemplo) não é uma característica de “via 
única” (origem = agências de publicidade); é o 
próprio público (sobretudo o mais novo) que, 
habituado e convivendo com o “ensino por 
imagens” desde a nascença, assim o exige.  
 

 

> PERGUNTA: Qual a influência global dos 
anúncios? 
 

> RESPOSTA: “Os spots publicitários 
constituem-se como micro- ficções, acelerando a 
velocidade geral da narrativa do filme; pouco a 
pouco, eles determinam o estilo das narrações 
televisivas americanas, que por sua vez o 
impõem ao mundo inteiro. A aposta na 
brevidade dos filmes publicitários foi dominada: 
no final dos anos 50, os spots projectados nas 
salas de cinema duravam, em média, de oito a 
trinta segundos. Esta velocidade constitui, 
portanto, meio de tornar cativo o olhar e de 
provocar um efeito de hipnose. A linguagem 
fílmica da publicidade aparece concentrada, 
dinâmica, directa, sem coordenações nem 
subordinações; e esta linguagem parasita 
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impregna a do cinema de longa metragem. Já 
em 1967, Marshall McLuhan notava que “o 
público tinha sido preparado, pelos reclames 
televisivos, para as mudanças de plano rápidas, 
para os comentários elípticos, para a ausência de 
narração contínua e para os cortes repentinos”. 

 

A publicidade baseia-se, em larga medida, na 
linguagem da pintura a óleo. Faltaria à 
publicidade credibilidade e não inspiraria 
confiança se utilizasse uma linguagem 
estritamente contemporânea: é um erro pensar-
se que a publicidade suplantou a arte visual pós- 
renascentista europeia: ela é a última e 
moribunda forma dessa arte. 
 

 

> PERGUNTA: O que é a publicidade? 
 

> RESPOSTA: A publicidade é a cultura da 
sociedade de consumo. 
 

 

A “informação” comunicada pelo sistema da 
publicidade ocupa um lugar tão importante na 
vida contemporânea que somos cegos pela 
evidência do fenómeno e já não o “vemos”. 
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O cinema publicitário influencia com a sua 
rapidez o cinema e os realizadores:  

 

. “(…) os spots”, diz Jean- Luc Godard, “são 
os únicos filmes eficazes e bem feitos”; 
 

. já Steven Spielberg reconhece: “A estética 
do nosso cinema é a da publicidade” 

 

 

... 3.a. O significado da crescente 
velocidade e confusão nos produtos 
“culturais/ artísticos”  

 

Quanto mais bem estar médio chegar às várias 
classes sociais no Ocidente, mais o desejo das 
pessoas se transfere para a crescente confusão 
dos media: é o mesmo processo causa- efeito do 
uso de drogas: não é a criatividade pura o que o 
indivíduo procura, mas antes a forma caótica 
(confundida com criatividade...) da transmissão 
de mensagens que triunfa. 

 

A confusão na transmissão “artística” de 
imagens é o verdadeiro substituto da sua criação 
por parte dos receptores: não existe aqui, no 
entanto, criatividade, uma vez que o indivíduo, 
psicologicamente construído e estruturalmente 
preparado por um sistema educativo que repele 
o pensamento simbólico à “nascença”, não sabe 
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criar o código que fundamenta estas 
transmissões artísticas; apenas sabe apreciá-las; 
a confusão – provocada pela velocidade da 
transmissão – é, no entanto, uma “substituta” da 
criatividade própria à altura, ao reduzir os 
níveis de ansiedade dos indivíduos em 
sociedades “normalizadas”. 

 

A confusão/ caos das formas de comunicação 
artísticas – nas várias “plataformas” culturais – 
induzem o indivíduo à noção semi- consciente 
de que está a viver a ilusão de experimentar o 
estado primitivo da linguagem (e até a ter 
possibilidade de influenciar a produção de 
elementos da linguagem / código), quando o 
que acontece não é a criação de elementos 
primordiais da estrutura da comunicação, mas a 
confusão puramente formal (visual no cinema, 
musical na indústria do som, para citar apenas 
alguns exemplos) na representação de elementos 
da forma “final” desses códigos. 

 

Citemos então 2 exemplos que se assumem já 
como verdadeiros “clássicos”: 

 

..... 3.a.1. 1º: Cinema – Tarantino (1. 
Discurso: texto e a fala; 2. Imagem/ 
variável: Tempo) 
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A confusão no discurso – a banalidade como 
sintoma do mal de vivre moderno; a palavra 
como arma contra essa mesma banalidade; o 
tratamento “cubista” da dimensão Tempo – 
trabalhada de forma “paralela” dentro do filme; 
a vida humana - ultrapassada pela importância 
do discurso - são características inovadoras que 
fazem do código cinematográfico de Quentin 
Tarantino uma caso à parte, representativo de 
muitas das emoções das novas gerações, 
gerações essas que o impuseram como um autor 
de culto e ao mesmo tempo um dos autores de 
mainstream, duas características aparentemente 
incompatíveis. 

 

Entretanto, podem-se dividir/ organizar as 
temáticas que constituem a sua obra 
cinematográfica: 
 

 

I. A banalidade do discurso 
 

a. A influência da Pop Art 
 

Não nos podemos esquecer da 
extraordinária influência do 
movimento da Pop Art nos Estados 
Unidos – e do seu “protótipo”: 
Andy Warhol (protótipo esse que, 
segundo Duchamp , surge em cada 
geração, para dar voz ao futuro), na 
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análise que fazemos deste outro 
protótipo do cinema americano: 
Quentin Tarantino. 
 

A banalidade é, em termos de 
assunto debatido no dia- a- dia (e 
até, como já se referiu neste livro, 
um meio de estruturar o 
pensamento), uma constatação na 
sociedade americana; o “berço” da 
Coca- Cola, do MacDonald´s, e 
mesmo do Centro Comercial, 
segundo alguns uma “invenção 
tipicamente americana”... 

 

b. As personagens 
 

i. Samuel L. Jackson: o 
“discurso aos peixes” 

 

O discurso extremamente 
apaixonado do “profeta 
improvável” aos dois rapazes 
aprendizes de traficantes de 
droga representado por este 
actor no já lendário Pulp 
Fiction significa apenas a 
expiação dos pecados pelo 
discurso do “improvisado 
sacerdote”; aqui está um bom 
exemplo da recuperação do 
simbólico – que, não nos 
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esqueçamos, caracteriza a 
forma de encarar a 
“linguagem” do homem 
primitivo, enquanto 
participação no mundo, na 
realidade imediata. 

 

ii. A cena no restaurante 
 

Os gritos histéricos, de uma 
completamente alucinada 
mas apaixonada ladra, em 
cima de uma mesa, 
apresentam, uma vez mais, a 
banalidade e até 
subjectividade do “mal”, 
como forma simpática 
“alternativa” ao bem. 

 

iii. O “amigo de meu pai” 
 

A cena do amigo do pai de 
um garoto que lhe explica 
como o seu pai guardou 
religiosamente um precioso 
relógio, durante anos, 
estando todo esse tempo em 
cativeiro, para que a sua 
família o pudesse conservar e 
lho entregar, tendo-o 
escondido... no seu próprio 
ânus, é, sem dúvida, uma das 
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cenas mais desconcertantes 
que o cinema nos ofereceu 
nas últimas décadas... 

 

II. As inovações na técnica de filmar 
 

a. As várias faces do Tempo 
 

Tarantino apresenta-nos uma nova 
forma de lidar com a dimensão: 
“Tempo”; que, sobretudo em Jackie 
Brown, aparece quase como se de 
uma pintura cubista se tratasse, tais 
são as diferentes perspectivas – 
segundo as diferentes personagens - 
apresentadas e a estrutura 
hipnótica, que utiliza este processo 
para organizar subtilmente a 
narrativa. 

 

Também em Cães danados, o seu 
primeiro filme de longa metragem, 
esta dimensão Tempo é utilizada, 
para nos ocultar grande parte da 
acção, num anti- clímax que 
deliciou os críticos e o público, 
mostrando já nessa altura um 
cineasta radicalmente diferente. 
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b. Recuperar personalidades históricas 
 

O elogio de Tarantino à grande 
tradição cinéfila americana não se 
podia ter revelado melhor neste 
pormenor de estilo que é a 
recuperação de figuras injustamente 
esquecidas, e que relançaram 
espectacularmente a sua carreira 
depois de terem aparecido em 
filmes dele: nomes como John 
Travolta (Pulp Fiction), Pam Grier e 
Robert Forster (Jackie Brown), entre 
outros. 

 

III. A tentativa de conferir simbolismo à 
existência do dia- a- dia 

 

a. Mr White: Harvey Keitel (Pulp 
Fiction) 

 

O grande respeito por Mr White – 
Harvey Keitel - , um muito 
respeitável senhor que organiza a 
limpeza do carro onde um dos 
aspirantes a bandidos assassinou 
sem querer um “amigo”, é bem 
representativa do tipo de non- sense 
que Tarantino introduz numa 
história já de si extremamente 
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fraccionada e plena de personagens 
tão diversificadas quanto limitadas. 

 

b. O boxeur: Bruce Willis (Pulp 
Fiction) 

 

A cena da violação de um gigante 
negro por um polícia 
completamente alienado é o motivo 
para nova reviravolta na narrativa 
de Pulp Fiction: o personagem 
violado desculpa o boxeur (Bruce 
Willis), pois vai estar, a partir 
daquele momento a tratar da saúde 
do violador de uma forma que ele 
próprio apelida de “medieval”... 

 

 

Pode dizer-se que existe claramente, no cinema 
de Tarantino, uma tentativa de conferir sentido 
mítico, de embeber a realidade mais chã numa 
bruma simbólica, transformando a existência 
urbana - que se furta, em si mesma, a 
significações mais profundas e autênticas – em 
narrativas que reformulam a cidade e a sua 
fauna, conferindo-lhes aquela aura de 
intemporalidade de que são feitos os sonhos. 
 

 

..... 3.A.2. 2º: Música – Prodigy e Fat Boy 
Slim (1. Música de dança; 2. A loucura 
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enquanto fonte criativa “pura” e forma 
de estruturação musical aleatória) 

 

Vou falar, neste item, de dois grupos que têm 
tentado reformular a música de dança, 
adicionando elementos fulcrais que definem o 
seu estilo próprio, entre os quais:  

 

. a loucura (ou aparente irracionalidade?) 
enquanto forma de estruturar a 
linguagem musical; 
 

. a repetição de esquemas musicais como 
meio de provocar hipnose colectiva e 
introdução a processos xamânicos a um 
público não conhecedor mas ávido de 
novas experiências sensoriais; 

 
. videoclips com transições visuais entre 
fotogramas cada vez mais radicais e 
superiores até, em termos de velocidade, 
aos spots publicitários, algo que seria 
impensável há bem pouco tempo... ; 

 
. a “influência” óbvia do Cubismo na 
apresentação quase caleidoscópica das 
diferentes perspectivas sobre a realidade 
das várias personagens do filme. 
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Estes são os dois grupos musicais  
e estas as suas características: 

 

Prodigy FatBoySlim 
 

. Repetição de secções 
rítimicas completas e 
“hipnotizantes”; 
 

. O visual do vocalista – 
que “imita” claramente 
um louco; 
 

. A irracionalidade 
como estrutura de um 
discurso melódico 
verdadeiramente único 
e autónomo; 
 

. A música de dança 
enquanto início de uma 
experimentação radical 
de “significação 
simbólica” e não como 
um fim em si mesma; 
 

. Videoclips baseados 
em pequenas histórias 
sem um ritmo ou 
história lineares. 
 

 

. Videoclips: repetição 
de diferentes ângulos 
de explosões 
enquadram 
visualmente a música, 
também ela repetitiva; 
 

. A ausência visual do 
grupo musical como 
estratégia 
“minimalista” 
consciente de actuar 
sobre a psicologia das 
massas; 
 

. Um dos videoclips 
apresenta uma cassete 
de música que 
desequilibra as 
pessoas e provoca o 
caos social; 

 

. Christopher Walken: 
o “actor voador”, ao 
ritmo de uma dança/ 
estrutura musical 
repetitiva. 
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Há ainda a referir a importância de grupos como 
os Happy Mondays, esses nobres filhos de 
Madchester, que abriram caminhos de grande 
visibilidade a toda a música de dança que surgiu 
posteriormente: o uso de drogas, a proximidade 
da loucura, a repetição como meio de ascender 
ao êxtase xamânico, e a influência sobre toda 
uma nova geração – de músicos e não só - , faz 
com que sejam um dos grupos- chave na 
libertação da música de dança para esse algo 
mais que todos, mas Todos, procuram – e tantas 
vezes em vão... 
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Introdução 
 

Na Introdução apresento-me: e é, enquanto o 
pintor que sou (e só depois sociólogo...), que 
dou total primazia à imagem; mas não à 
imagem/ muleta do discurso de poder 
subordinada à faceta de “pensamento único” 
como se de escrita normal se tratasse. 

 

Falo também dos princípios éticos que devem 
presidir a todas as ideias, atitudes e 
comportamentos dos cientistas sociais e ainda 
da origem do título deste livro, desvendando a 
misteriosa referência aos “cachimbos” do artista 
René Magritte. 

 

Aborda-se de seguida o “ensino por imagens”, 
esse conceito maldito que tem a sua 
concretização (conceptual e material) no 
controverso livro “Os Protocolos dos Sábios de 
Sião”. 

 

Termino a Introdução dizendo qual é, na minha 
opinião, e neste contexto do estudo da 
Linguagem e demais conceitos que gravitam à 
sua volta, a base de uma verdadeira 
Democracia. 
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Capítulo I. Os conceitos 

da Linguística 
 

 

Conclusões 
 

Neste primeiro capítulo, desmascaro a confusão 
terminológica total que caracteriza a Linguística, 
e que suporta as ilusões de conceitos tão 
essenciais como o Símbolo, a Linguagem ou a 
Comunicação, permitindo que um estudo 
apenas virado para aspectos puramente formais 
consiga superar a noção de conteúdo, de 
sentido(s), substituindo a tão necessária e 
essencial criatividade/ imaginação por uma 
burocracia das ideias levada a cabo por 
“intelectuais- bandeira” da cultura livresca – 
totalmente ignorantes em relação à imagem – , e 
a soldo de dúbios interesses. 
 

 

Soluções 
 

Há que abolir os pré- conceitos e dar total 
primazia à imagem (abstracta), pois é essa a 
origem (historicamente comprovada, aliás) da 
Linguagem e dos vários “sistemas” que 
permitem a abrangente comunicação. 
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Capítulo II. A Escrita e a Imagem 

 

 

Conclusões 
 

É vital conhecer, compreender e até defender a 
“tradição” da arte moderna, tradição essa que 
(nos) ensina e revela a tendência histórica da 
arte, num movimento para o abstracto que não 
começa no início do século XX – como 
pretendem alguns para confundir os espíritos 
mais desatentos – mas antes, muito antes disso. 
 

Não existe consenso sobre se a nossa civilização 
é uma civilização da imagem ou da escrita; 
mantenho, no entretanto, a minha opinião de 
que ela se apoia – e até no tratamento que dá à 
imagem isso se nota claramente – em estruturas 
frásicas, que denunciam as suas bases ancoradas 
no texto e numa obstinada e contraproducente 
procura de um sentido, de um significado único 
para toda as coisas com que o homem se depara. 
 

O medo perante o pensamento simbólico é uma 
das “pistas” que demonstra o total alheamento 
actualmente vigente em relação à perspectiva – 
que permanece um marco verdadeiramente 
único e desafiante – do homem primitivo na sua 
participação directa da Linguagem na realidade 
concreta, afastando assim os “fantasmas” 



Os Cachimbos da Linguagem 

Francisco Capelo 133 

produzidos pela visão redutora das 
representações do real pelo homem moderno e 
pelos “seus” mass media. 
 

A arte contemporânea indica um caminho claro, 
directo, na velha questão da evolução da 
comunicação e da Linguagem: é apenas 
necessário saber escutar essas vozes interiores, 
essas vozes profundas, e que transmitem um 
saber ritual, mágico, ancestral. 
 

Quanto ao figurativo, ele continua – como 
sempre foi e como sempre será – refém de um 
poder político que – quer seja fascista, 
comunista ou pseudo- democrático – o 
corrompe para atingir o(s) seu(s) fim(ns), 
comandando com fios invisíveis os destinos de 
milhões de seres humanos através daquele 
domínio sobre a psicologia das massas tão caro a 
uma certa classe de “mentes brilhantes na 
sombra” que continuam a prever certas 
situações e a dar ao público aquilo que ele 
próprio, por condicionamentos vários, pede... 
 

 

Soluções 
 

Assumir de uma vez por todas que a imagem 
surgiu antes da escrita e que para estudar a 
imagem há que recorrer à História das Artes 
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Visuais – assim como para se estudar a escrita 
há que confiar na Linguística. 
 

Por outro lado, deve-se deixar de utilizar a 
imagem como se fosse apenas escrita, para obter 
e utilizar um poder a todos os níveis abusivo 
sobre o simbólico. 
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Capítulo III. A Linguagem e o 

Sistema Educativo 
 

 

Conclusões 
 

Existe actualmente, ao nível do ensino, um total 
desinvestimento no pensamento simbólico e o 
reforço de um raciocínio (lógico- matemático e 
de sentido textual) que se quer extremamente 
objectivo, sem espaço para a imaginação. 
 

Por outro lado, alguns autores referem a 
insidiosa lavagem ao cérebro praticada por uma 
educação na qual o sistema de avaliação 
(sumativa e não formativa) condiciona todo o 
processo educativo que já de si é baseado numa 
perspectiva parcelar da escrita. 
 

Também a separação entre a natureza e a 
cultura – separação essa que se deseja radical e 
que é totalmente atribuída ao ser humano – se 
transforma num meio de conferir a este tipo de 
sociedade – ocidental, pretensamente 
democrática – um papel de “liderança moral”, 
no mínimo discutível. 
 

Há uma aposta – clara, indesmentível – na 
memorização acrítica – em vez da compreensão 
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e da emotividade, e na “normalização” do 
ensino das massas. 
 

A repetição é hoje, pelo menos em todo o ensino 
primário, um processo que estrutura, não só a 
própria educação, como também o “castigo”, 
que volta a “legitimar” a repetição como forma 
de autoridade que leva o aluno à exaustão pela 
banalidade. 
 

Neste contexto surge ainda um aspecto pouco 
discutido, mas fulcral: o sistema de avaliação, 
que segue o “paradigma da quantidade”: muitos 
exames, muitas provas, para avaliar até a 
“percentagem da distracção” do aluno... 
 

Apresento neste Capítulo três dos melhores 
exemplos da pedagogia que surgiram no 
“mundo” das artes, e que podem – e devem -, 
sem dúvida, alastrar a vários domínios da 
educação mais “tradicional”:  

 

 . a Bauhaus; 
 

 . o artista- xamã Joseph Beuys 
 

. e ainda uma tendência que é bem um 
indicador da insatisfação dos professores 
em relação aos esquemas actuais da 
avaliação: o Portfólio 
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Soluções 
 

Voltar a unir o pensamento simbólico ao 
raciocínio (lógico e textual), substituir o apelo a 
uma cada vez mais sobrecarregada 
memorização pela compreensão (unida a uma 
re- valorizada emotividade) e a clara aposta na 
avaliação pelo instrumento democrático e 
cooperativo vindo do reino das artes visuais: o 
Portfólio. 
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Capítulo IV. A Linguagem  

e os Mass Media 
 

 

Conclusões 
 

Tratar a imagem como se fosse texto é uma hábil 
adaptação que confere poder a quem lida com 
informações e representações da realidade: esta 
representação abre realmente a porta a todas as 
manipulações (para MacLuhan, pode mesmo 
dizer-se que “o meio é a mensagem”). 
 

Existe um aumento – orquestrado, diga-se de 
passagem... – da velocidade da imagem, 
primeiro na publicidade e depois alastrando ao 
Cinema e TV. Este “pormenor” caracteriza-se 
por um “esquema de compensação” 
verdadeiramente paralelo ao apelo das drogas, 
surgindo a ilusão de autêntica criação da 
“Linguagem” por parte do observador. 
 

Dois bons exemplos são Quentin Tarantino no 
Cinema e os Prodigy na música: ambos se 
constituem como elementos– chave numa 
análise que se quer profunda dos discursos 
artísticos contemporâneas, conjugando 
banalidade, repetição e uma utilização 
relativamente inovadora da palavra enquanto 
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meio de acção directa sobre a realidade, ideia 
cara, curiosamente, ao já distante “homem 
primitivo”... 
 

 

Soluções 
 

Os media têm obrigatoriamente – mais tarde ou 
mais cedo – de assumir essa sua (completa e 
intencionalmente esquecida) função: a 
pedagogia cultural das massas e ainda chamar a 
si a tarefa de acalmar o rimo elevadíssimo dos 
discursos frenéticos de Televisão e Cinema (cuja 
aceleração, a avaliar pelo último James Bond, é 
virtualmente impossível...). Estas duas primeiras 
medidas apresentam-se já como o meio 
absolutamente necessário para recuperar a 
respiração humana de um “Uma história 
simples”, do insuspeito David Lynch, ou “2001 – 
Odisseia no espaço”, do influente Stanley 
Kubrick, duas das obras- primas que existem 
totalmente ao arrepio das tendências actuais no 
Cinema. 
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Conclusão final 
 

 

Como conclusão final, poder-se-á dizer que 
vivemos num duplo engano:  
 

. usamos na “comunicação” diária algo a 
que apelidamos - erradamente, como já se 
viu atrás - de Linguagem, quando o que 
utilizamos é apenas um código 
extremamente básico; 

 

. e não utilizamos um código aperfeiçoado 
- o dos objectos, na sua acepção de 
múltiplos significados via artes plásticas - , 
por mero desconhecimento e devido ao 
rápido ritmo da vida moderna, que aposta 
na massificação e simplificação das 
“comunicações” humanas. 

 

 

Como é óbvio, seria inviável a comunicação 
através da Linguagem, pois ela abarca todas as 
manifestações das forças abstractas da Natureza 
(o homem sempre utilizou uma parte 
significante da Linguagem e não a sua 
totalidade); no entanto é perfeitamente 
realizável, ainda na vida da minha geração, a 
evolução no sentido da Comunicação através de 
um código aperfeiçoado, que evoluiria da 
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seguinte forma (evolução racional/ não 
cronológica): 

 

. 1ª Fase:   Código Linguístico escrito e 
falado actual; 

 

. 2ª Fase: Hieróglifos; Código de Signos 
Chineses; Códigos de caracteres/ signos 
de civilizações antigas; 

 

. 3ª Fase: Código aperfeiçoado de objectos 
através de instalações de arte moderna 
(entrada, na Comunicação, da terceira 
dimensão) 

 

 

Esta terceira fase tem o seu início conceptual em 
Picasso (Crânio de Touro), Duchamp (A Fonte, 
Ready- mades), Beuys (vários objectos com a 
intenção de significarem múltiplas ideias) e 
Tàpies (ênfase nos signos e objectos/ muros de 
forte impacto visual ). 

 

Apesar da evidente importância dos códigos 
comunicacionais na evolução das sociedades, o 
mundo actual continua a ser influenciado em 
larguíssima escala pela vertente económica; é 
necessário, portanto, fazer com que o seu ritmo 
diminua, para que os aspectos culturais possam 
triunfar a médio/ longo prazo. 
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. Citação de Baudrillard: “A imagem 
substitui-se ao real”    (Pág. 104) 

 

> PERGUNTA: Qual a origem do 
alfabetismo moderno? 

 

> PERGUNTA: Qual a importância da 
Linguagem no pensamento judaico? 

(Pág. 105) 

 

> PERGUNTA: Qual a função da Escola, 
hoje? 

 

> PERGUNTA: E quais as funções da 
imagem na Educação?    (Pág. 106) 

 

Questão: A Educação e a valência visual 

 

Ensino por imagens (PSS) 
 

 

 

Capítulo IV – A Linguagem e  

os Mass Media  (Pág. 108) 



 

 

- Citação de Ignacio Ramonet - 

 
 

INTRODUÇÃO   (Pág. 109) 

 

. Usar o código em vez da Linguagem 
 

. Tratar a imagem como texto 
 

 

1. Os meios de comunicação como 
fonte de mensagens em massa: 
“bombardear” os sentidos das 
populações/ indivíduos no seu tempo 
de “descanso”, após o trabalho 

 

 . Controlo da informação que dá poder 
(Pág. 110) 

 

. Confusão útil entre ter informação e 
interiorizar conhecimento 
 

. Utilizar os media para obter a ignorância 
das populações 

 

. As imagens dos media que produzem 
estereótipos, essas “figuras maiores da 
ideologia” (Roland Barthes)   (Pág. 111) 
 

. A repetição até ao infinito e sempre no 
mesmo sentido 



 

 

. Falamos para “Obter um certo efeito...” 

 

 

2. A metáfora transmite novas 
metáforas      (Pág. 112) 
 

Questão: A sociedade da representação 
enquanto simulacro da realidade 

 

Questão: A relação do meio com a 
mensagem      (Pág. 113) 

 

> PERGUNTA: Qual a relação entre os 
media e a sociedade 

 

> PERGUNTA: Como se pode mudar o 
discurso da televisão? 

 

Questão: Relação entre imagem e 
realidade (que ela representa)   (Pág. 114) 

 

> PERGUNTA: Quais os poderes da 
sociedade actual e a sua ordem de 
importância? 

 

Questão: a comunicação como meio de 
atingir o autismo social 



 

 

... 2.a. Citação McLuhan: “O médium é a 
mensagem”: TV, por exemplo – O canal 
de veículo das imagens/ infra- estrutura 
da representação é, em si, o primeiro 
momento de afastamento da realidade e a 
representação “realista” que afasta o 
homem da sua própria existência. 

(Pág. 115) 

 

 

3. O aumento da velocidade da imagem 
(a partir das décadas de 50 e 60) e sua 
influência no Cinema e Televisão   

(Pág. 116) 
 

 

> PERGUNTA: Qual a influência global 
dos anúncios? 

 

> PERGUNTA: O que é a publicidade? 
(Pág. 117) 

 

. A opinião de:     (Pág. 118) 
 

  . Godard 
 

. Spielberg 
 

 



 

 

... 3.a. O significado da crescente 
velocidade e confusão nos produtos 
“culturais/ artísticos”  

 

       . A ilusão de “criar Linguagem” 

 

      ... 2 exemplos já “clássicos”:  
(Pág. 119) 

 

..... 3.A.1. Cinema – Tarantino (1. 
Discurso: texto e a fala; 2. Imagem/ 
variável: Tempo) 

 

I. A banalidade do discurso 
(Pág. 120) 

 

a.. A influência da Pop 
Art 
 

b.. As personagens 
(Pág. 121) 

 

i… Samuel L. 
Jackson: “O 
sermão aos 
peixes”) 
 

ii… A cena do 
restaurante   

(Pág. 122) 



 

 

 

iii… O “amigo 
de meu pai” 

 

II. As inovações na técnica de 
filmar    (Pág. 123) 
 

a.. As várias faces do 
Tempo 

b.. Recuperar 
personalidades 
históricas   (Pág. 124) 
 

 

III. A tentativa de conferir 
simbolismo à existência do 
dia a dia: 
 

    a.. Mr White 
 

b.. O boxeur Bruce 
Willis   (Pág. 125) 

 

 

..... 3.A.2. Música – Prodigy (1. 
Música de dança; 2. A loucura 
enquanto fonte criativa “pura” e 
forma de estruturação musical 
aleatória) e Fat Boy Slim 

 

. A loucura como estrutura 
(Pág. 126) 

 



 

 

. Repetição de trechos 
musicais 

 

. Videoclips com transições 
bruscas 

 

. Influência do Cubismo 

 

. Esquema das caracrterísticas dos dois 
grupos musicais     (Pág. 127) 

 

 

 

Capítulo V – Conclusões e 
“Soluções”   (Pág. 129) 

 

 

INTRODUÇÃO   (Pág. 130) 
 

 

. Capítulo I.     (Pág. 131) 
 

Os conceitos da Linguística 
 

 

... Capítulo II.     (Pág. 132) 
 

A Escrita e a Imagem 
 

 



 

 

..... Capítulo III.    (Pág. 135) 
 

A Linguagem e o sistema educativo 
 

 

........ Capítulo IV.    (Pág. 138) 
 

A Linguagem e os Mass Media 

 

. Conclusão “Final”   (Pág. 140) 
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