
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 
Da Ética e Estética da Imagem Fílmica 1 

 
Valber Oliveira de BRITO2 

Jorge Oscar Santos MIRANDA3 

Helio Figueiredo da Serra NETTO4  

Kátia Marly Leite MENDONÇA5 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 

 

 

Resumo 

 

Em meio à grande quantidade de imagens e tecnologias nos dias atuais, a imagem 

fílmica emerge como instrumento de mediação do contexto sócio-histórico e científico 

que possui uma singularidade que merece atenção. Walter Benjamin (2012), Adorno e 

Horkheimer (1985), Fredric Jameson (2006), Guy Debord (1997), Andrei Tarkovski 

(1998) dentre outros, dedicaram grande parte de suas produções intelectuais a refletir 

sobre a criação artística moderna. Ao analisarmos o cinema sob a lente destes autores, 

pretendemos realizar um pequeno itinerário ético-estético a respeito da imagem fílmica 

e discutir as possíveis intersecções, diagnósticos e as principais contribuições destes 

autores e/ou cineastas para a análise da arte cinematográfica, tendo como foco a análise 

da influência da ética e da estética da imagem fílmica na contemporaneidade.  
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Possibilidades ético-estéticas da sétima arte 

O cinema carrega consigo aspectos ideológicos, éticos e problemas 

comportamentais decorrentes. Para uns o cinema tem que emocionar. Outros mais o 

verão como distração, algo que liberte das preocupações diárias, uma bela história, 

paisagens bonitas. E haverá aqueles que lerão todas as críticas para discordar delas. 

Todos têm suas razões, igualmente válidas. O cinema é tudo isso e muito mais. 

Qualquer que seja a abordagem, ele se tornou inegavelmente uma das grandes fontes 

inspiradoras e modeladoras de valores ideais de vida, anseios e desejos e, é claro, 
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responsável também por muitas frustrações, decepções e problemas pessoais e sociais. 

(VASQUES, 2001, p.69-70). 

Neste sentido, o intuito deste trabalho é modesto: realizar uma breve 

apresentação das principais noções apresentadas pelos autores mencionados 

anteriormente acerca da influência da imagem fílmica, tendo como fio condutor a 

reflexão acerca da influência da ética e estética da imagem fílmica, principalmente em 

meio a violência em que se encontram na contemporaneidade. Tais reflexões são 

resultantes da vivência no âmbito do grupo de pesquisa “Imagem, Arte, Ética e 

Sociedade” da Universidade Federal do Pará - UFPA, e também fazem parte da 

expedição teórica preliminar do Projeto de tese de Doutorado intitulado “Educação e 

cinema: influência da ética e estética da imagem fílmica na contemporaneidade”, sob 

orientação da Prof. ª Dra. Kátia Marly Leite Mendonça (UFPA). 

Ao realizamos uma investigação acerca do termo “estética” bem como seu 

significado, concluímos que o mesmo vem do grego aisthésis, que significa sensação, 

percepção por meio dos sentidos. Porém, cabe ressaltar que é somente no século XVIII 

que ele passa a se referir a uma área da filosofia que trata da apreensão da beleza e da 

sua expressão por meio de obras de arte. Conforme Costa (2013), o filósofo que cunhou 

o termo nesse sentido específico foi Alexander Gottieb Baumgarten (1714-1762). 

Porém, de todo modo, o seu sentido originário, relacionado à percepção sensorial, não 

se perdeu, pois a estética, nomeada e entendida por Baumgarten, seria justamente a 

ciência filosófica de apreensão do fenômeno da beleza que se apresenta a nós por meio 

dos sentidos, como a música, a escultura, a pintura, a arquitetura e, em especial neste 

trabalho, a imagem fílmica. A discussão acerca da estética mereceu destaque nas 

reflexões entre gregos antigos, no medievo e nas filosofias de Kant, Nietzshe e da escola 

de Frankfurt.    

Walter Benjamin é um autor que contribuirá para essa discussão, pois 

dedicou grande parte de sua produção intelectual a refletir sobre a criação artística 

moderna. É importante enfatizar que para este autor o cinema é visto como arte, onde “o 

filme é, pois, a mais perfectível das obras de arte”. (BENJAMIN, 2012, p. 190). O seu 

trabalho intelectual, combinando ideias aparentemente antagônicas do idealismo 

alemão, do materialismo dialético de Marx e do misticismo judaico, constitui um 

contributo original para a teoria estética em sua vertente crítica da escola de Frankfurt. 

Em seu ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutividade técnica” encontramos uma 
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importante análise do fenômeno da criação artística da era do capitalismo, inclusive 

inserindo uma valiosa reflexão sobre o uso político que a arte cinematográfica pode 

proporcionar para a emancipação das massas trabalhadoras. 

A possibilidade de recorrer a produção serial de gêneros culturais, que são, 

por natureza, instâncias absolutamente singulares, acaba por retirar aquilo que Benjamin 

denominava como a “aura” de uma obra de arte, justamente por seu caráter único, 

singular. O conceito de “aura”, em Benjamin, retrata a “magia” estética que emana de 

uma obra artística exercendo na percepção estética do contemplador um encantamento 

diante de seu caráter de univocidade. “Em suma, o que é aura? É uma teia singular, 

composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, 

por mais perto que ela esteja”. (BENJAMIN, 2012, p.184). Para Benjamin, a partir do 

momento em que a obra de arte fica excluída da atmosfera aristocrática e religiosa, que 

fazem dela uma coisa para poucos e um objeto de culto, a dissolução da “aura” atinge 

dimensões sociais mais amplas, modificando-se a relação simbólica do indivíduo em 

relação ao objeto estético de apreciação. Essas dimensões seriam resultantes da estreita 

relação existente entre as vertiginosas transformações técnicas da sociedade industrial e 

as modificações da percepção estética da coletividade social, estimulada por novas 

configurações cognitivas.  

É importante salientar que Benjamin adota um posicionamento crítico 

acerca do problema da perda da “aura” na criação artística moderna, pois muitos 

indivíduos jamais poderão contemplar pessoalmente a magnitude de um quadro original 

de Leonardo da Vinci, e a reprodução técnica da obra de arte, utilizada para fins de 

conscientização política e intelectual das massas, poderia favorecer o desenvolvimento 

cultural da sociedade da era industrial. As obras de arte tradicionais são todas elas 

dotadas de “aura”, e a sua reprodução técnica exerce uma espécie de dessacralização de 

sua essência mágica de encantamento sobre a subjetividade do contemplador. Porém, o 

advento da arte cinematográfica estabelece um novo paradigma em relação ao estatuto 

da obra artística, mediante a ruptura com o sistema de univocidade que a bela obra 

transmitia: o filme cinematográfico desenvolve a possibilidade de difusão do drama sem 

que venha a possuir a matriz originária, modificando-se, assim, a reação do público em 

relação ao conjunto de imagens dele componentes. Já que o ator se torna acessório da 

cena, não é raro que os próprios acessórios desempenhem o papel de atores. Benjamin 

considera ainda que a natureza captada pelos olhos difira da natureza captada pela 
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câmera, e esta, ao substituir o espaço onde o homem age conscientemente por outro 

onde sua ação é inconsciente, possibilita a experiência do inconsciente visual do mesmo 

modo que a prática psicanalista possibilita a experiência do inconsciente instintivo. 

Exibindo, assim, a reciprocidade de ação entre matéria e o homem, o cinema seria de 

grande valia para um pensamento materialista comprometido com a conscientização 

política das massas. (BENJAMIM, 2012).  

Adaptado adequadamente ao proletariado que se prepararia para tomar o 

poder, o cinema torna-se-ia, em consequência, portador de uma extraordinária esperança 

histórica de transformação das condições políticas de opressividade. Em resumo, a 

análise de Benjamin mostra que as técnicas de reprodução das obras de arte, provocando 

a queda da “aura”, promovem a liquidação do elemento tradicional da herança cultural 

em sua singularidade inalienável, “mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento 

está ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que ela se 

encontra”. (BENJAMIN, 2012, p. 181); porém, por outro lado, esse processo contém 

um cerne positivo, já que possibilita o estabelecimento de outro nível de relacionamento 

das massas com a arte, dotando-as de um instrumento eficaz de renovação das estruturas 

sociais. Entretanto, a situação se torna problemática quando a reprodutibilidade de uma 

obra artística se torna um fim em si mesmo, regido pelo sistema comercialista de 

produção e venda de bens estéticos (BITTENCOURT, 2013). Nessas condições, a 

criação artística, que ocorre por um processo intrínseco do próprio sujeito criador, se 

submete aos parâmetros normativos da lógica de mercado. Logo, a partir das reflexões 

de Benjamim, é possível pensar que o impacto da indústria cultural moderna provoca no 

público consumidor não é sempre e necessariamente negativo. Ao contrário, a indústria 

cultural pode ser capaz de contribuir para a emancipação desse público e para a 

melhoria da sociedade, uma vez que serve de caminho importante para a ampliação do 

seu horizonte de conhecimento. (BENJAMIM, 2012). 

As teses de Benjamin sobre o uso politizado da obra de arte seriam 

problematizadas criticamente por Adorno e Horkheimer (1985), pensadores que 

estabeleceram uma valiosa parceria intelectual no decorrer de suas carreiras. Em sua 

obra intitulada Dialética do esclarecimento um dos temas centrais consiste na tese de 

que a atual civilização técnica, surgida no espírito do iluminismo e do seu substrato 

conceito de razão, não representaria nada mais que um domínio racional sobre a 

natureza, que implica paralelamente um domínio (irracional) sobre o homem, que 
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resultou nos diferentes fenômenos de barbárie moderna (facismo e nazismo). Tais 

fenômenos não seriam outra coisa que não mostras e, talvez, as piores manifestações 

dessa atitude autoritária de domínio sobre o outro.  

Adorno e Horkheimer consideram o termo “cultura de massas” 

tendenciosamente ideológico, pois não distingue o caráter passivo das massas no 

processo de criação artística; para tanto, criam o conceito de “indústria cultural”, mais 

preciso em sua desmistificação da lógica comercial presente na transformação dos bens 

artísticos em mercadoria. A indústria cultural, ao invés de promover a emancipação 

existencial do ser humano, em verdade motiva-lhe a alienação cultural e o mantém na 

estrutura da dominação ideológica, pois impede a sublimação dos seus instintos vitais. 

A obra de arte padronizada segundo critérios não estéticos, é consumida como uma 

espécie de entorpecente simbólico das capacidades criativas dos indivíduos, tal como 

salientam os autores, “por enquanto, a técnica da Indústria Cultural levou apenas à 

padronização e à produção em série, sacrificando o que fazia a diferença entre a lógica 

da obra e a do sistema social”. (ADORNO & HORKHEIMER , 1985, p. 114). Logo, a 

Indústria Cultural traz em seu bojo todos os elementos característicos do mundo 

industrial moderno e nele exerce um papel específico, qual seja, o de portadora da 

ideologia dominante, a qual outorga sentido a todo sistema estabelecido. Neste sentido, 

a mídia desenvolve um procedimento que preconiza a aceleração do processo de 

informação dos seus receptores, sem necessariamente ser de instrumento educador das 

massas. Sendo assim, a indústria cultural tem como único objetivo a dependência e a 

alienação dos homens. Ao maquiar o mundo nos anúncios que divulga, ela acaba 

seduzindo as massas para o consumo das mercadorias culturais, a fim de que se 

esqueçam da exploração que sofrem nas relações de produção. A industrial cultural 

estimularia, portanto, o imobilismo. 

Fredric Jameson é outro que merece ser lembrado, em especial, neste 

trabalho, no que se refere a conversão da cultura em economia e da economia em 

cultura como um dos alicerces do capitalismo atual. Para ele, em sua investigação 

destaca que a cultura é negócio, e os produtos são feitos para o mercado. Cultura de 

massas, portanto, não é mais um conjunto de comédias de rádio, musicais e romances de 

Hollywood. É uma produção muito mais sofisticada, feita por pessoas talentosas em 

uma atmosfera saturada de ideias, mensagens e lembranças de antigos trabalhos e 

textos. Mas a padronização está ainda presente em formas subliminares. Na lógica da 
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coisificação (assim como apontam Martin Buber – relação eu-isso – e Georg Lukács – 

reificação), a intenção final é transformar objetos de todos os tipos em mercadorias. Se 

esses objetos são estrelas de cinema, sentimentos ou experiência política não importa. 

(JAMENSON, 1995). O autor ainda acrescentará: 

 

O meio visual em si mesmo constituiu o veiculo através do qual vários 

públicos são seduzidos e “interpelados”: é o próprio visual que abstrai 

esses públicos de seus contextos sociais imediatos, criando a sensação 

de uma materialidade e concretude cada vez maiores, visto que o que 

se consome esteticamente não é abstração verbal, mas, sim, imagem 

tangível. (JAMESON, 2006, p. 154). 
 

O conceito de “sociedade do espetáculo” desenvolvido pelo teórico francês 

Guy Debord será outro instrumento que auxiliará nas reflexões decorrentes desta 

pesquisa. Para Debord, o espetáculo “unifica e explica uma grande diversidade de 

fenômenos aparentes”. (DEBORD, 1997, p. 10). O autor francês descreve uma mídia e 

uma sociedade de consumo organizadas em torno da produção e consumo de imagens, 

mercadorias e eventos culturais. Deste modo, o espetáculo constitui um conceito 

abrangente para descrever a mídia e a sociedade do consumo, incluindo produção, 

promoção, exibição de mercadorias e produção, e seus efeitos. Neste tipo de contexto, 

os espetáculos sedutores fascinam os habitantes da sociedade de consumo e os 

envolvem nas semióticas do mundo do entretenimento, da informação do consumo, 

influenciando profundamente o pensamento e a ação. Assim sendo: 

 

Quando o mundo real transforma-se em simples imagens, estas 

tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento 

hipnótico. O espetáculo como uma tendência de fazer alguém 

enxergar o mundo através de diversas mediações especializadas (ele 

não pode mais ser acessado diretamente) naturalmente revela a visão 

como o sentido privilegiado do ser humano, como o tato privilegiado 

em outras épocas. (DEBORD, 1997, p. 18). 
 

Portanto, a experiência e a vida cotidiana são moldadas e mediadas pelos 

espetáculos. Para o Debord, o espetáculo é um instrumento para a pacificação e a 

despolitização; é uma guerra do “ópio permanente” e que choca os sujeitos sociais e os 

distrai das tarefas mais urgente da vida real, que seria a de recuperar a plenitude dos 

poderes humanos através da prática criativa. Segundo Kellner (2006) o conceito de 

Debord está integralmente ligado ao conceito de alienação e passividade, pois, ao 

consumir submissamente espetáculos, o indivíduo se afasta de uma vida produtiva. A 

sociedade capitalista separa os trabalhadores dos produtos de seu esforço, assim como a 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

arte da vida e, por fim, o consumo das necessidades humanas e suas atividades em 

benefício próprio, já que os indivíduos inerentemente observam os espetáculos na vida 

social da privacidade de suas casas. Diante deste contexto, podemos afirmar: 

 

Antes de tudo, o conceito construído por Debord dá conta de relações 

sociais mediadas pela imagem espetacular em uma sociedade em que 

a imagem será o último grau atingido pela reificação na sociedade. Da 

mercadoria, ingressamos no universo da coisificação das relações 

mediadas pela imagem. Nessa sociedade, tudo gira em torno do 

midiático descomprometido com a verdade e com a não violência. 

Espetáculo que cega em vez de informar e que violenta em vez de 

elevar, fenômeno vinculado à regressão na eticidade dos espectadores 

e da sociedade. A cegueira provocada pelo espetáculo tem elementos 

tanto do choque benjaminiano quanto do ofuscamento de Adorno e irá 

atingir diretamente a arte no mundo atual. (MENDONÇA, 2013, p. 

129). 
 

O correlativo ao espetáculo para Debord é então o espectador, o espectador 

reativo e consumidor de um sistema social baseado na submissão, no conformismo e no 

cultivo da diferença rentável. Compartilho com o argumento de Kellner (2006, p. 122) 

que, fundamentando-se em Debord, “o espetáculo envolve os meios e instrumentos que 

incorporam os valores básicos da sociedade contemporânea e servem para doutrinar o 

estilo de vida dos indivíduos”. E acrescenta ainda: 

 

O conceito de espetáculo, portanto, envolve uma distinção entre a 

passividade e a atividade, consumo e produção, condenando o 

consumo inconsciente do espetáculo como uma alienação do potencial 

para a criatividade e a imaginação. A sociedade espetacular espalha 

seus bens principalmente através de mecanismos culturais de lazer e 

consumo, serviços e entretenimento, governados pelos ditames da 

publicidade e de uma cultura mercantilizada. (KELLNER, 2006, p. 

123). 

 

Mendonça (2013) em seu artigo intitulado Arte como experiência estética e 

como experiência ética, lembra da dificuldade em analisar o papel social e ético da arte 

nos dias atuais, em meio à abundância de tecnologias, de imagens e à crescente perda da 

sensibilidade estética. No referido trabalho, a autora traça uma discussão onde visa 

tratar esta problemática tendo como foco teórico a percepção que autores como Tolstoi 

e Tarkovski sobre o papel social e ético da arte e do artista.  Para Tarkovski a dimensão 

ética está atrelada à estética na medida em que uma realidade emocional brota do 

contato com a arte. (MENDONÇA, 2013, p. 136). Ao comentar sobre as reflexões de 

Benjamin e Adorno, a socióloga destaca que: 
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[...] Em um primeiro momento, podemos dizer que Benjamin e 

Adorno [...] abrem-nos a possibilidade de refletir sobre o fato de que a 

regressão nos sentidos (provocada pela vinculação entre a arte e 

tecnologias de reprodução) pode conduzir a uma regressão ética da 

sociedade. (MENDONÇA, 2013, p. 127). 

  

Porém, neste mesmo contexto onde a arte está inserida (ressalta-se aqui, em 

especial, a imagem cinematográfica) a mesma pode ser redentora. Baseada nas reflexões 

de Tarkovski, a autora afirma: 

O cinema – arte específica do mundo desencantado porque apoiada 

em uma técnica própria da modernidade – não teria, na visão daquele 

diretor, um viés negativo. A técnica aqui, ao contrário do pensamento 

adorniano, tem sim possibilidades redentoras e, ao contrário do 

pensamento de Walter Benjamin, não estaria a serviço de um projeto 

ou utopia políticos, mas antes da salvação da alma humana. 

MENDONÇA, 2013, p. 136). 
 

Neste sentido, a arte, da qual a cinema é parte integrante, possui a 

possibilidade de ser um instrumento de construção de relações sociais e intersubjetivas 

não violentas e alicerçadas na paz e na solidariedade. O cinema traz em seu bojo o 

poder de promover experiências contra a banalização da arte e da imagem fílmica. 

Nesse processo, a educação aparece como o espaço que pode permiti a vivência de tais 

eventos. A educação que defendemos para o intento deste bosquejo é a proposta por 

Martin Buber, para quem a educação nos dá a possibilidade de abertura na relação com 

o outro. Em um texto intitulado Sobre educación del carácter, contido na obra El 

camino del ser humano y otros escritos (2003), Buber assim se referiu sobre ao tipo de 

educação que defendia, a saber:  

A educação digna desse nome é essencialmente educação de caráter, 

pois o bom educador não só leva em conta as funções isoladas de seu 

aluno, como quem procura conferir-lhe unicamente determinados 

conhecimentos ou habilidades, mas sim se ocupa continuamente com 

esse ser humano em sua totalidade, e certamente com esse ser humano 

em sua totalidade tanto segundo sua atual realidade, em que vive 

diante de ti, como também segundo sua possibilidade, levando em 

consideração o ele pode se tornar [...]. (BUBER, 2003, p. 39, tradução 

nossa). 
 

Por fim, um diálogo estreito pode ser travado com a perspectiva do cineasta 

Andrei Tarkovski, o qual estabelece um nexo entre arte cinematográfica e ética, 

abordando não só os impactos da imagem sobre o público, mas também a grande 

responsabilidade do artista e a necessidade dele estabelecer uma relação dialógica com o 

Transcendente a fim de efetivar um processo de criação marcado pelo compromisso 

com o outro (MENDONÇA, 2014 e 2015). Em suas reflexões, o cineasta russo destaca 
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a predominância da alienação do trabalho artístico. Na ânsia por reconhecimento 

imediato e total não há mais espaço para o mistério na arte.  Para Tarkovski, o que hoje 

passa por arte é, em sua maior parte, mentira pois é uma falácia supor que o método 

pode tornar-se o significado e o objetivo da arte. Não obstante, a maior parte dos artistas 

contemporâneos passa seu tempo em exibições autocomplacentes de método. Em suas 

palavras, o objetivo de toda arte é explicar ao próprio artista, e aos que o cercam, para 

que vive o homem, e qual é o significado da sua existência. “Explicar às pessoas a que 

se deve sua aparição neste planeta, ou, se não for possível explicar, ao menos propor a 

questão”. (TARKOVSKI, 1998, p. 38). E acrescenta que seu objetivo é fazer com que 

“todos os que veem meus filmes tenham consciência da sua necessidade de amar e de 

oferecer seu amor, e que tenham consciência de que a beleza os está convocando”. 

(TARKOVSKI, 1998, p. 241). Neste sentido, a arte cinematográfica surge como 

possibilidade de redimir o homem em um mundo vazio de sentido, conduzindo-o para o 

bem: 

É óbvio que a arte não pode ensinar nada a ninguém, uma vez que, em 

quatro mil anos, a humanidade não aprendeu absolutamente nada. Se 

houvéssemos sido capazes de prestar atenção à experiência da arte e 

de permitir que ela nos modificasse de acordo com os ideais que 

expressa, já teríamos nos transformado em anjos há muito tempo. A 

arte tem apenas a capacidade, através do impacto e da catarse, de 

tornar a alma humana receptiva ao bem. É ridículo imaginar que se 

pode ensinar as pessoas a serem boas [...]. A arte só pode oferecer 

alimento — um impulso, um pretexto para a experiência espiritual. 

(TARKOVSKI, 1998, p. 55). 

 

Considerações finais 

Essa discussão teórica, portanto, carrega consigo a possibilidade de auxiliar 

na análise, compreensão e desenvolvimento de estudos sobre a influência da ética e 

estética da imagem fílmica na contemporaneidade. Apesar de ser uma primeira 

aproximação acerca do tema (outros autores e/ou cineastas como Edgar Morin, Jean 

Rouch, Carl Dreyer, Manoel de Oliveira, Robert Bresson, Abbas Kiarostami, Ermano 

Olmi, Wim Wenders,  dentre outros, também contribuem para o debate, o que será tema 

para o próximo artigo a ser produzido) as obras abordadas anteriormente são 

importantes para o desenvolvimento e para a ampliação do que até aqui já foi debatido, 

com a possibilidade da introdução de novos conceitos e outros estudos sobre a temática.  
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