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no jardim, um canteiro; no canteiro uma violeta, e, sobre ela, o dia inteiro, 
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e esquecer os nossos caminhos, que nos levam 
sempre aos mesmos lugares. É o tempo da 
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RESUMO 

CUNHA, Cinara Marli da. A construção do olhar: concepções e práticas pedagógicas 
acerca do ensino de Arte e da utilização de imagens fixas. Blumenau, 2010. 173 f. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Regional de Blumenau. 
 
Esta Dissertação, vinculada à linha de pesquisa Processos e Métodos Pedagógico-
Didáticos, do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Regional 
de Blumenau (PPGE/FURB), apresenta uma pesquisa realizada com o objetivo geral 
de analisar como professores e professoras de Arte utilizam imagens fixas em sua 
prática pedagógica. A pesquisa teve como objetivos específicos: a) compreender, 
por meio de seus dizeres, a concepção de um professor e de 05 professoras de Arte 
da 4ª série do Ensino Fundamental de escolas públicas estaduais da cidade de 
Gaspar, Santa Catarina, sobre Arte e a importância da Arte na escola, bem como 
sobre a utilização de imagens fixas em suas aulas e b) avaliar, por meio de 
observações, as atividades desenvolvidas com a utilização de imagens fixas na 
prática pedagógica de duas professoras de Arte da 4ª série do Ensino Fundamental 
de escolas públicas estaduais da cidade de Gaspar, Santa Catarina. A pesquisa, de 
natureza qualitativa, teve como instrumentos de coleta de dados a entrevista 
semiestruturada e observações e, como categorias de análise: a) concepção de 
Arte; b) importância da Arte na escola; e c) práticas pedagógicas com imagens fixas. 
Realizamos a entrevista semiestruturada com um (1) professor e cinco (5) 
professoras de Arte que atuam na 4ª série do Ensino Fundamental, entre os quais 
selecionamos duas (2) professoras de cujas aulas realizamos as observações. 
Coletamos os dados entre outubro de 2008 e julho de 2009 e os analisamos à luz 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), da Proposta Curricular de Santa 
Catarina (1998) e dos estudos, sobretudo, de Barbosa (2009, 2005, 2002, 1999, 
1998, 1997, 1994, 1989, 1975), Rossi (2003), Buoro (1998, 2002), Vygotsky (2007, 
2005, 2003, 1998, [19--], 1989), Pillotto (2008, 2007, 2006, 2004) e Tardif (2002). A 
respeito da concepção do professor e das professoras entrevistados, os seus 
dizeres apontaram que: a Arte é lúdica; significa a liberdade das emoções e o 
aprimoramento da coordenação motora; está em todos os espaços que 
frequentamos1; é “tudo” que nos rodeia, nos envolve. A importância da Arte na 
escola, para o professor e as professoras, reside no fato de desenvolver a 
criatividade do estudante; de aprimorar a coordenação motora, a mistura de cores e 
a pintura; de desenvolver a sensibilidade dos estudantes e as capacidades de 
percepção, de memória, de observação favorecendo a capacidade crítica de 
observar a sociedade. A avaliação dos dados coletados por meio das observações 
apontou que as professoras utilizam imagens fixas para exemplificar alguns 
elementos visuais, como a cor, as formas e as linhas, e que trabalham com a 
produção de imagens. Os resultados mostram que a utilização de imagens fixas 
pelas professoras observadas se aproxima dos documentos norteadores do ensino 
da Arte, pois a prática pedagógica das mesmas contempla o eixo “produção”, da 
Proposta Triangular, deixando de envolver os eixos “reflexão/contextualização” e 
“leitura de imagem”, fundamentais para  a construção de um olhar crítico sobre as 
formas artísticas e sobre o mundo.  
 

Palavras-chave: Arte-educação. Leitura de imagem. Prática pedagógica.  
                                                 
1 Dissertação em conformidade com a nova ortografia da língua portuguesa. 



ABSTRACT 

CUNHA, Cinara Marli da. The construction of the Look: conceptions and 
pedagogical practices about teaching Art and the use of images. Blumenau, 
2009. 173 f. Thesis (MA in Education) - Science Center of Education, Regional 
University of Blumenau (FURB). 
 
This dissertation, linked to the Pedagogical-Didactic Methods and Processes 
research line of the Post-Graduation Program in Education of the Regional University 
of Blumenau (NGP / FURB), presents a survey aimed at analyzing how teachers of 
Art use images in their teaching practice. The research had the following objectives: 
a) understand, through their statements, the conception of one 4th grade male 
teacher of Art as well as five 4th grade female teachers of art from state public 
elementary schools in the city of Blumenau, Santa Catarina, about art and the 
importance of this in school as well as the use of images in those teachers’ classes. 
b) assess, through observation, the activities developed with the use of images in the 
teaching practice of two 4th grade female teachers of Art of state public elementary 
schools of the city of Gaspar, Santa Catarina. The qualitative research aimed 
instruments for collecting data such as a semi-structured interview and observations, 
and as categories of analysis: a) The conception of Art b) the importance of art in 
school, and c) teaching practices with still images. We conducted the semi-structured 
interview with one (1) male teacher and five (5) female Art teachers who work in the 
4th grade of elementary school, and after that we selected two (2) teachers whose 
classes had our observations. Data were collected between October 2008 and July 
2009, and were reviewed through the, National Curriculum Parameters (1997), in the 
Proposal Course of Santa Catarina (1998)  and, specially, through the studies of 
Barbosa (2009, 2005, 2002, 1999, 1998, 1997, 1994, 1989, 1975), Rossi(2003), 
Buoro (1998, 2002), Vygotsky (2007, 2005, 2003, 1998, [19--], 1989), Pillotto (2008, 
2007, 2006, 2004) and Tardif (2002). Regarding the interviewed teachers’ 
conception, their sayings showed that: Art is playful, it means the freedom of 
emotions and also it improves the coordination motor; it is in all the spaces where we 
are, it is "everything" that surrounds us and envelops us. The importance of Art in 
school, for those teachers, is the fact that Art develops the creativity of the student; it 
improves the coordination, color mixing and painting; it also develops students' 
sensitivity and capabilities of perception, memory and observation favoring the critical 
ability to observe society. The evaluation of collected data through observations 
indicated that teachers use images to illustrate some visual elements such as color, 
shapes and lines, and they work with the production of images. The results show that 
the use of images observed by the teachers approaches the documents guiding the 
teaching of art, because the teaching practice includes the same axis "production", 
the Triangular Proposal, failing to engage the axles "reflection" and "reading image" 
which are fundamental to build a critical look at the art forms and the world.  
 
Keywords: Education-Art. Reading image. Teaching practice. 
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CAMINHOS PERCORRIDOS: VIVÊNCIAS, EXPERIÊNCIAS E SONHOS  

“O senhor ... mire e veja o mais 
importante e bonito do mundo é isso: 

que as pessoas não estão sempre iguais, 
não foram terminadas – mas que elas 

vão sempre mudando. 
É o que a vida me ensinou. 

Isso me alegra [...]”. 
(ROSA, 1984, site) 

 
Apresento2, nesta dissertação, um caminho de pesquisa, de vivências, de 

experiências e de sonhos que está, ao mesmo tempo, inserido no Programa de Pós-

Graduação em Educação/Mestrado (PPGE/ME), da Universidade Regional de 

Blumenau, Santa Catarina, e relacionado à minha trajetória de discente que iniciou 

em março de 1989, aos 6 anos de idade, quando ingressei na 1ª série do Ensino 

Fundamental, em uma escola da Rede Estadual de Ensino, na cidade de Gaspar, 

Santa Catarina. 

Uma das vivências que marcou a minha vida de discente está relacionada à 

Arte e ocorreu na 1ª série do Ensino Fundamental, em uma sexta-feira, quando a 

professora regente encerrou as aulas da semana com a disciplina Educação 

Artística, na qual confeccionamos máscaras alusivas ao Carnaval, já que estávamos 

nas vésperas do evento. Nesse dia, a professora levou fitas, botões e purpurina e 

entregou para todos os estudantes uma máscara que já estava recortada. Pediu, 

então, que a coloríssemos conforme nosso gosto e que, após, fizéssemos a 

colagem do material. Naquele dia, fomos embora usando a máscara de Carnaval, 

satisfeitos pelo trabalho realizado.  

A professora era graduada em Pedagogia, porém lecionava todas as 

disciplinas da matriz curricular, incluindo Educação Artística. O objetivo dessa 

disciplina se limitava a desenvolver a coordenação motora e a memorização de 

vogais, consoantes e numerais, conforme mostram as atividades desse período que 

tenho guardadas. Nos anos iniciais seguintes, nas aulas de Educação Artística, a 

atividade proposta passou a ser pintar desenhos prontos, mimeografados, ainda 

com cheiro de álcool. Os temas dos desenhos eram as datas comemorativas, como, 

por exemplo, Dia das Mães, Dia do Índio, Dia dos Pais, Dia das Crianças, festa 

                                                 
2 Tendo em vista o caráter subjetivo desta parte da dissertação, optamos por usar o verbo na 1ª 
pessoa do singular. A partir da Introdução, usaremos a primeira pessoa do plural. 
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junina, Páscoa e Natal. A observação que a professora fazia era que devíamos 

cuidar e pintar respeitando os limites do desenho. 

Outro fato que marcou a minha vida foi que sempre fui estimulada por meus 

pais, desde os 8 anos de idade, a frequentar cursos que desenvolvessem alguma 

atividade artística, como dança, pintura e encenação, ou a realizar estudo musical. 

Foram essas experiências que despertaram o meu gosto e a minha curiosidade pelo 

mundo da Arte.  

Na 5ª série do Ensino Fundamental, já não era apenas uma professora que 

lecionava todas as disciplinas, como acontecia nas séries iniciais, mas cada 

disciplina era ministrada por um professor específico da área. Contudo, a professora 

da disciplina Educação Artística também lecionava Inglês, na qual possuía  

formação, e novamente o ensino de Arte se perdeu no fazer descontextualizado, 

como ocorreu nas séries iniciais. Isso porque todas as professoras que tive nas 

séries finais do Ensino Fundamental trabalhavam com o mesmo fio condutor das 

aulas – as datas comemorativas e artesanatos –, o que me provocava desconforto. 

Eu sempre questionava minhas professoras sobre as aulas de Educação Artística, 

pois não entendia por que desenvolvíamos as mesmas propostas de atividades 

durante toda a vida escolar. Devo salientar que, naquela época – nos anos de 1993 

a 1996 – devido à falta de professores formados na área de Arte, era contratada 

qualquer pessoa para ministrar as aulas. Assim, no andamento dos meus anos finais 

do Ensino Fundamental, várias pessoas ocuparam o cargo de professora de Arte e 

todas trabalhavam da mesma forma: com datas comemorativas e artesanatos. 

É importante lembrar que concluí o Ensino Fundamental em dezembro de 

1996, exatamente no mês e ano em que o ensino de Arte foi marcado pela 

aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 

9.394/96, que garantiu o ensino de Arte como componente curricular obrigatório, 

com o objetivo de promover o desenvolvimento cultural dos estudantes. 

No Ensino Médio, a escola adotava o método de apostilas para todas as 

disciplinas, inclusive Arte, em cujo módulo aprendíamos apenas a desenhar sólidos 

geométricos bidimensionais e tridimensionais. No segundo e terceiro anos do Ensino 

Médio, a disciplina Arte não fazia mais parte do currículo escolar da escola. 

Em 2000, aos 17 anos, iniciei o Curso de Artes, na Universidade Regional de 

Blumenau. Compreendi que a graduação não seria mais um curso em que eu 

aprenderia a usar técnicas e materiais diversificados de pintura, escultura ou 
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desenho, mas um curso de Licenciatura, que me mostraria como trabalhar com a 

Arte na escola, na sala de aula.  E era aprender a ensinar Arte exatamente o que eu 

buscava. Nesse mesmo ano, iniciei minha caminhada como professora de Arte na 

escola em que eu havia cursado os anos iniciais do Ensino Fundamental, na Rede 

Estadual de Ensino, atuando nas séries iniciais do Ensino Fundamental, com uma 

carga horária de 20 horas/aula semanais. A partir dessa experiência, compreendi 

que poderia proporcionar acesso ao saber artístico para os estudantes das turmas 

com as quais trabalharia. 

No ano de 2001, lecionei em outra escola, também da Rede Estadual de 

Ensino, ampliei minha carga para 30 horas/aula semanais, passando a trabalhar, 

também, com os anos finais do Ensino Fundamental. No período em que lecionei 

nessa escola, de 2001 a 2003, eu e a professora de História desenvolvemos um 

projeto que envolvia as duas disciplinas para as turmas dos anos finais, unindo os 

acontecimentos históricos e os movimentos artísticos. Trabalhávamos os objetivos 

da disciplina Arte com as pinturas de artistas que reproduziram cenas marcantes da 

história do Brasil e do mundo. Essa proposta me mostrou claramente o quanto a 

imagem auxilia o estudante a se localizar no tempo e no espaço e exercita a 

habilidade de julgar, de formular significados e de assimilar conhecimento. A 

professora de História e eu continuamos com o projeto até 2003, último ano em que 

trabalhamos juntas. 

Em 2005, prestei concurso público para a Rede Estadual de Ensino e 

ingressei como professora de Arte efetiva no quadro da Rede, em uma escola do 

município de Gaspar, Santa Catarina, com uma carga horária de 10 horas/aula 

semanais. 

Atualmente, trabalho na mesma escola da Rede Estadual e em uma escola 

da Rede Particular de Ensino no mesmo município. Em meu trabalho, como 

professora, busco, além da perspectiva científica e histórico-cultural, uma formação 

humanizadora, que torne possível desenvolver a percepção, a imaginação e a 

capacidade criadora do estudante em relação a temas sociais e humanos, bem 

como desenvolver o olhar crítico e a leitura de mundo. O desejo de encontrar meios 

para melhorar o processo de ensino e de aprendizagem no ensino de Arte avigorou 

por meio desta pesquisa, pois gostaria de contribuir para que os estudantes 

tivessem a oportunidade de transcender a minha experiência enquanto discente da 

Educação Básica. Da mesma forma, gostaria de possibilitar às professoras e aos 



 

 

18 

professores de Arte uma reflexão a respeito da sua prática pedagógica. Para isso, 

busquei a oportunidade de propor essa discussão no Programa de Pós-Graduação - 

Mestrado em Educação, na Universidade Regional de Blumenau, conforme exponho 

no próximo capítulo – intitulado Introdução –, onde apresento minha trajetória, da 

entrada no Programa de Pós-Graduação, passando pela definição do tema, da 

questão-problema e dos objetivos da pesquisa que desenvolvi, até a estruturação 

desta dissertação. 
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1 INTRODUÇÃO  

“A imaginação é,  
certamente, uma faculdade  

que devemos desenvolver, e só ela  
nos pode levar à criação de uma natureza 

 mais exaltadora e consoladora do que o rápido 
 olhar para a realidade [...] nos deixa perceber”. 

(GOGH, 2009, site) 
 

Ao ingressarmos no Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado 

em Educação, da Universidade Regional de Blumenau, em 2008, tínhamos como 

alvo de pesquisa estudar e discutir a utilização de imagens fixas nas aulas de Arte, 

com foco na construção do olhar de estudantes do Ensino Fundamental. A nossa 

intenção era aprofundar tal estudo e refletir sobre essa prática, visto que 

possuíamos, em nossa trajetória docente, experiência na área da Arte na educação. 

Nesse processo de estudo e discussão sobre o tema que pretendíamos 

pesquisar, foi necessário que nos afastássemos da função de professora e 

assumíssemos a de pesquisadora, abandonando as pré-noções e o senso comum 

que formavam a nossa experiência pedagógica. Durante esse percurso, a tarefa do 

pesquisador, segundo Goldenberg (2000), é reconhecer os bias, ou seja, 

preconceitos e pré-noções para poder prevenir sua interferência nas conclusões, 

bem como romper com o senso comum e com as falsas evidências. Quivy e 

Campenhoudt (2003) garantem que a ruptura é o primeiro passo constitutivo do 

procedimento científico. Nesse caminhar, o grupo de pesquisa Processos e Métodos 

Pedagógico-Didáticos, no qual estamos inseridas, bem como as leituras, as 

discussões em sala e os dizeres dos professores, das professoras e da orientadora, 

nos levaram à desconstrução de conceitos e à compreensão do objeto de estudo 

desta pesquisa: as imagens fixas no ensino de Arte. Para iniciar a pesquisa, 

procuramos seguir uma linha de investigação que estruturasse o trabalho com 

coerência e escolher, com base nos ensinamentos de Quivy e Campenhoudt (2003), 

um fio condutor que fosse o mais claro possível e que anunciasse o projeto de 

investigação. 

Esse fio se apresenta na forma de pergunta de partida, no qual o 

pesquisador possa revelar o que deseja investigar. Assim, formulamos nossa 

pergunta de partida: como os professores e as professoras de Arte veem o ensino 
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da Arte e utilizam imagens fixas na formação de estudantes da 4ª série do Ensino 

Fundamental? Para assegurar a qualidade da investigação, utilizamos elementos 

exploratórios, dos quais fazem parte as leituras. Para isso, buscamos conhecer 

estudos e documentos sobre Arte, ensino de Arte e utilização de imagens nesse 

ensino.  

Conduzidas pela nossa pergunta de partida, procuramos, inicialmente, os 

regimentos norteadores educacionais do ensino de Arte no Brasil e em Santa 

Catarina. Assim, primeiramente, lemos os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997) e a Proposta Curricular de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 

1998). Esses documentos foram fundamentais nos primeiros passos da pesquisa, 

pois ambos possuem as mesmas características no que se refere ao conteúdo de 

Arte e discorrem sobre a história da arte-educação3, abordando as diversas 

concepções de aprendizagem em Arte.  

A Proposta Curricular de Santa Catarina (PCSC) parte do pressuposto de 

que a Arte é “possuidora de um campo teórico específico, relaciona-se com as 

demais áreas, desenvolve o pensamento artístico e a reflexão estética” (SANTA 

CATARINA, 1998, p.193). A PCSC também ressalta que é apenas com a educação 

formal que os estudantes serão capazes de desenvolver o olhar crítico. Porém, 

discordamos em parte dessa afirmação, pois é também por meio da educação 

informal, ou seja, de visitas a museus, a galerias de arte, a teatros, etc. que 

aprimoramos o olhar de nossos estudantes. A PCSC (1998) discorre a respeito do 

ensino e do conhecimento de Arte e também fornece aos professores e às 

professoras de Arte fundamentos sobre os vários processos de ensino e de 

aprendizagem em arte-educação, além de assumir a concepção sócio-histórica, de 

Vygotsky, como referencial teórico para o ensino de Arte. Nesse sentido, a Proposta 

Curricular de Santa Catarina avança em relação aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) destacando o conhecimento da Arte e a produção histórica 

pertencente a um determinado contexto. 

Os PCNs apresentam, por meio dos temas transversais4, a pluralidade 

cultural, para discutir o conceito de cultura, e orientação sexual, para discutir 
                                                 
3 Criado na década de 1980, pela Profª Drª Ana Mae Barbosa, o termo arte-educação designa um tipo 
de trabalho desenvolvido com base, em geral, na abordagem triangular, sobre a qual discorreremos 
no Capítulo 3.  
4
 Os temas transversais dizem respeito a conteúdos de caráter social, que devem ser incluídos no 

currículo do Ensino Fundamental, de forma “transversal”, ou seja, não como uma área de 
conhecimento específica, mas como conteúdo a ser ministrado nas várias áreas estabelecidas. 
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questões de gênero (BRASIL, 1997). Além disso, definem o objeto artístico, no caso 

as imagens, como produção cultural, documento do imaginário humano, de sua 

historicidade e de sua diversidade. 

Como resultado dessas leituras – da Proposta Curricular de Santa Catarina  

(1998) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) –, podemos destacar que 

ambos contemplam a necessidade do ensino de Arte como área do conhecimento e 

conteúdo específico, enfatizando a relevância de seu estudo não apenas como fazer 

artístico, mas o utilizando para a compreensão dos conceitos de Arte.   

A leitura dos documentos referidos nos permite destacar que as imagens 

são fortes registros históricos do mundo e elementos mediadores entre o ser e a 

história de seus antepassados, bem como um instrumento que promove a mediação 

e a construção da cultura. Lidar com as imagens, lê-las e interpretá-las constrói a 

cultura visual do indivíduo e a compreensão do mundo e de sua própria existência. 

Para que aconteça efetivamente a leitura de imagem, é necessário estar atento ao 

currículo da disciplina Arte, pois é ele o principal suporte do olhar crítico.   

Além da leitura da Proposta Curricular de Santa Catarina e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, realizamos uma busca de informações a fim de conhecer 

publicações científicas que tratam de imagens no ensino de Arte, bem como de 

procurar avanços e lacunas nas pesquisas sobre a temática.  Quivy e Campenhoudt 

(2003, p. 52) nos alertam, contudo, que “não é necessário – nem, aliás, na maior 

parte das vezes, possível – ler tudo sobre um assunto”, sendo, por isso, preciso 

selecionar um número limitado de leituras e aprofundá-las. Os autores indicam 

procedimentos para a seleção dos textos, entre os quais, podemos destacar: o texto 

deve estar de acordo com a pergunta de partida e apresentar abordagens 

diversificadas que promovam reflexão e síntese. Deve, ainda, de acordo com Quivy 

e Campenhoudt (2003), estar em consonância com a análise e a interpretação do 

elemento analisado. Seguindo esses critérios, para estudar a utilização de imagens 

fixas nas aulas de Arte, selecionamos os autores e também algumas de suas obras. 

Os autores escolhidos foram: Barbosa (2002), Rossi (2003), Martins, Picosque e 

Guerra (1998), Buoro (1998, 2002), Fusari e Ferraz (1993) e Pillotto (2006). 

Em se tratando de Barbosa (1997), mapeamos as pesquisas e estudos que 

realizou entre 1981 e 1993. A autora analisou 80 estudos, entre dissertações e 

teses, e publicou, em 1997, o livro “Arte-educação: leitura no subsolo”, que 

disseminou a questão da leitura de imagem. Barbosa, no Brasil, tem lutado por uma 
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visão multicultural para o ensino de Arte. Em seu livro “A imagem no ensino da arte” 

(2002), apresenta o marco fundamental da abordagem metodológica que está sendo 

proposta no Brasil. Barbosa (2002, p.64) salienta que, “[...] se não for bem 

conduzida, pode formar guetos culturais e manter grupos amarrados aos códigos de 

sua própria cultura sem possibilitar a decodificação de outras culturas”. Sobre as 

imagens, Barbosa (2002, p. 34) afirma que precisamos promover a leitura de 

imagem, pois, por meio “das leituras das obras de artes plásticas estaremos 

preparando a criança para a decodificação da gramática visual, da imagem fixa”. 

Rossi (2003), por sua vez, aborda a teoria de Michael Parsons sobre a 

experiência estética do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. Em 1999, 

apresentou a classificação dos estágios da compreensão estética proposta por 

Abigail Housen5 e, em 2003, lançou sua própria teoria sobre o desenvolvimento, a 

partir de pesquisa desenvolvida em seu doutorado, intitulada “Imagens que falam: 

leitura da arte na escola”. As questões da leitura também aparecem nas suas 

demais publicações que se conectam diretamente com o ensino de Arte. 

Já Martins, Picosque e Guerra (1998, p. 22) descrevem que, quanto maior o 

contato com as imagens, “maiores e diferentes as possibilidades e perspectivas para 

análises e interpretações”. As autoras também salientam que “vivemos em um 

mundo de imagens que estamos permanentemente produzindo, lendo e 

decodificando” (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998, p. 54), ou seja, a saturação 

de imagens caracteriza a cultura de uma criança e também faz a mediação de 

grande parte de informações que chegam até ela. Por isso, o nosso olhar precisa 

estar atento para que, ao lermos imagens, também possamos desenvolver a 

construção da cultura visual e leitura crítica de mundo.  

Quanto a Fusari e Ferraz (1993, p.77), estas salientam que as atividades 

promovidas nas aulas de Arte devem ser trabalhadas com o objetivo de “exercitar e 

analisar esses modos de ver, olhar e observar” o mundo que cerca os estudantes, 

pois, assim, “poderão auxiliar o domínio da visualidade e da comunicação visual na 

vida cotidiana”, contribuindo para a transformação de significados, a renovação 

cultural e a construção da percepção visual. 

No mesmo sentido apontado por Fusari e Ferraz (1993), Rossi (2003, p.11) 

                                                 
5 A classificação dos estágios proposta por Housen se deu após a observação de duzentas pessoas, 
O autor concluiu, em seus estudos, que existem cinco tipos possíveis de leitores, a saber: Accountive 
(Descritivo), Constructive (Construtivo), Classifying (Classificativo), Interpretative (Interpretativo) e Re-
Criative (Recriativo). 
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destaca que “o olhar estético tem natureza e função diferente do olhar banal, 

cotidiano” e que cabe à escola, por meio da educação formal, possibilitar o 

desenvolvimento de tal olhar. Com base em Rossi (2003), consideramos que, entre 

outras funções, cabe ao professor de Arte promover a leitura de seus estudantes, 

bem como a eles proporcionar acesso ao patrimônio cultural da humanidade. Para 

que efetivamente aconteça a leitura de imagem, é necessário estar atento ao 

currículo da disciplina Arte, pois é ele o principal suporte do olhar crítico.  A disciplina 

Arte possibilita ao estudante estar em contato com diversas linguagens artísticas, 

preparando-o para novos modos de percepção de mundo, e assim, para um contato 

mais próximo com o conhecimento sensível. 

Em se tratando de Pillotto (2006), a autora, em seu livro “Gestão e 

conhecimento sensível na contemporaneidade”, aponta caminhos para que o gestor 

ou professor adote procedimentos para educar e educar-se pela via do sensível, 

enfatizando aspectos que contribuem para esse fim – intuição, emoção, criação, 

percepção e sensibilidade –, pois o conhecimento sensível passa a existir como 

membro imprescindível na apropriação e internalização dos conhecimentos. 

Já Buoro publicou o livro “O olhar em construção: uma experiência de ensino 

e aprendizagem de Arte na escola”, em 1998, no qual relata uma experiência de 

ensino de Arte para crianças. A autora trabalha com grandes pintores do século XX, 

tais como Cèzanne, Picasso, Miró, Portinari, Van Gogh, Volpi e, por meio deles, 

“costura” as tramas de um ensino de Arte. Em 2002, Buoro publicou “Olhos que 

pintam: a leitura de imagem e o ensino da arte”, que foi seu trabalho de doutorado, 

no qual defende a formação de um olhar que, no contato com a linguagem da Arte, 

não apenas presentifica o mundo, mas igualmente se presentifica no mundo.  

Buoro (2002, p. 63) descreve que a função central do ensino de Arte na 

escola seria propiciar ao estudante o contato com o conhecimento sensível, de 

forma que ele adquira autonomia e um tipo de saber para intermediar e intensificar a 

“sensibilidade de ser-estar-viver no mundo”. A autora exemplifica com a tela 

Guernica (Figura 1), em que Pablo Picasso transforma um fato social em linguagem 

artística, ato que comunica e transcende a sua emoção, por meio do sensível.  
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Figura 1 - Imagem de Guernica pintada por Pablo Picasso 
Fonte: Educa Terra (2009, site). 

 

Cabe esclarecer que Guernica é uma tela pintada a óleo por Pablo Picasso, 

em 1937, medindo 350 por 782 cm e que  

[...] é considerada a mais poderosa denúncia contra os horrores da guerra. 
Nessa obra, Picasso refere-se ao bombardeio que destruiu a cidade 
espanhola de Guernica. Para a História da Arte, essa obra denota 
destruição, caos, dor, horror. Provavelmente todo adulto pode ver isso. No 
entanto, não podemos deduzir que todos os alunos leiam dessa maneira. 
Essa imagem enseja múltiplas leituras, conforme o desenvolvimento 
cognitivo e o nível de familiaridade do aluno com arte. (WAGNER; 
DEMOLINER, 2009, site). 

 

Esse propósito de desenvolver a construção do olhar, a cultura estética e o 

saber sensível por meio de imagens é consenso entre os autores de referência 

citados, ou seja, Barbosa (2002), Rossi (2003), Martins, Picosque e Guerra (1998), 

Buoro (1998, 2002), Fusari e Ferraz (1993). Por isso, entendemos que as atividades 

artísticas aplicadas nas aulas de Arte, se forem progressivas e, acima de tudo, 

significativas, poderão permitir ao estudante perceber a sua atuação dentro de um 

contexto histórico-cultural, bem como favorecer o seu pensamento artístico acerca 

da imagem. 

Cabe enfatizar que, embora o ensino de Arte esteja previsto por lei na escola 

brasileira desde o início da década de 1970, sua história é muito mais longa do que 

o registro oficial indica. A Arte se faz presente desde o início da história da 

humanidade, ou seja, antes mesmo de saber escrever, o homem expressou o 

mundo em que vivia por meio da Arte. Segundo Buoro (1998, p.19), feita com 

pigmentos naturais, “uma das primeiras referências da existência humana na Terra 
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aparece nas imagens desenhadas nas cavernas”. Por meio das imagens, o homem 

primitivo mostrou a sua sensibilidade visual e capacidade de abstração. Os PCNs de 

Arte (BRASIL, 1997) completam que o homem aprendeu de alguém suas funções e 

também teve que ensinar para alguém o que aprendeu. Dessa forma, o ensino e a 

aprendizagem de Arte pertencem à produção artística em todos os tempos.  

No Brasil, desde o seu descobrimento, o país sofre influência de várias 

outras culturas e são essas diversidades na Música, no Teatro, na Dança e nas 

Artes Visuais que caracterizam nossas singularidades regionais. Com o passar das 

décadas, a Arte foi sendo tratada de modos diferenciados. Primeiramente, sofreu 

influência do Neoclassicismo6, trazido pelos franceses ao Brasil. Nesse sentido, 

todas as manifestações artísticas que se afastavam dos padrões neoclássicos eram 

desvalorizadas. 

Após esse período, o ensino de Arte se deteve na ênfase ao desenho, 

técnico ou geométrico. A metodologia usada era a cópia, e a classe toda reproduzia 

o mesmo desenho (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998). Ainda descrevem as 

autoras que, nas décadas de 1950 e de 1960, sob influência da Escola Nova, o 

ensino de Arte foi direcionado para a livre expressão, o que, por vezes, refletiu uma 

concepção espontaneísta. 

Em 1971, a Lei nº. 5.692, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

incluiu a Arte no currículo escolar com o título de Educação Artística, porém como 

atividade educativa, e não disciplina. (BRASIL, 1997). Nesse caso, a Arte era 

trabalhada apenas como um fazer, desconectado do conhecimento científico que 

caracteriza a disciplina. 

Aprovada em 20 de dezembro de 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB nº 9.394) garantiu, em seu artigo 26, parágrafo 2º, que “O 

ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. 

(BRASIL, 1996, site). 

Quanto ao ensino de Arte na escola, a Proposta Curricular de Santa 

Catarina (1998) se inspira em desenvolver a Proposta Triangular, de caráter 

disciplinar, que tem no seu encaminhamento metodológico as três vertentes: a 

                                                 
6
 Neoclassicismo é um movimento artístico que se desenvolveu especialmente na arquitetura e nas 

artes decorativas. Nasceu na França e na Inglaterra, por volta de 1750, e estendeu-se para o resto 
dos países europeus, chegando ao apogeu em 1830.  Inspirado nas formas greco-romanas, 
renunciou às formas do barroco. 
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produção, a fruição e a contextualização. Ressaltamos o processo de fruição do 

objeto artístico, pois a Proposta descreve que  

[...] no processo de fruição está implícita a atividade de leitura, entendendo-
se que ler é uma atividade humana produzida em situações sócio-históricas 
específicas e mobiliza mecanismos lingüísticos, psicológicos, sociais, 
culturais e históricos que resultam na produção de sentidos (SANTA 
CATARINA, 1998, p. 188).  

 

O ensino de Arte na escola enfatiza a prática da leitura de imagens em todos 

os níveis do processo de escolarização e, inclusive, que ela deve ser feita de 

maneira abrangente e diversificada, pois as imagens revelam poder de 

comunicação, no caso, não-verbal, entre o artista e o espectador e possibilitam a 

construção de sentidos. 

Após a leitura dos documentos norteadores do ensino de Arte no Brasil – PCNs 

– e, em Santa Catarina – PCSC –; das obras dos autores cujos estudos vão ao 

encontro do tema que pretendíamos pesquisar – a utilização de imagens fixas na 

construção do conhecimento no Ensino Fundamental –, fizemos um estudo para 

conhecer a produção acadêmica sobre a nossa área de interesse, utilizando, como 

instrumento de busca, o site Google Acadêmico (scholar.google.com.br). Igualmente 

realizamos uma consulta no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (www.capes.gov.br/ 

serviços/bancoteses.html); na Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

(www.scielo.br); na biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de 

periódicos científicos brasileiros (www.probe.br); e no Portal de Periódicos da 

Universidade Regional de Blumenau (www.furb.br). 

Com o referencial teórico pesquisado, tivemos o intuito de buscar 

embasamento em trabalhos realizados na área da educação – com ênfase em Arte 

– a fim de conhecer os estudos sobre a utilização de imagens como instrumentos 

didáticos em aulas de Arte, leitura de imagem, formação de leitores e prática 

educativa em Arte. As palavras-chave utilizadas para essa busca na internet foram: 

leitura de imagem; ensino de Arte; cultura visual e práticas pedagógicas em Arte. 

Selecionamos trabalhos do período de 1980 até os dias atuais. 

Encontramos trabalhos, entre eles, artigos, dissertações e teses, que 

abordam a prática de leitura de imagem e ensino de Arte, se assemelhando e/ou se 

distanciando de nossa intenção de pesquisa. Selecionamos 28 títulos e tivemos 
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acesso aos trabalhos completos. Entre os trabalhos aos quais tivemos acesso, 

listamos aqueles que são afins com o foco de estudo desta pesquisa e os 

apresentamos no Apêndice A, destacando o(s) autor(es) e os principais caminhos 

encontrados por ele(s).  

Os estudos que selecionamos são, em sua maioria, artigos que abordam 

Arte, leitura de imagem, cultura visual e prática pedagógica. A leitura desses 

estudos, de um modo geral, permitiu reflexões sobre a importância da leitura de 

imagem e a construção do olhar numa perspectiva de melhorar significativamente a 

leitura de mundo do estudante, rompendo com uma aprendizagem desconectada 

com os objetivos do ensino de Arte, ou seja, permitiu compreender as imagens de 

forma diferenciada para trabalhar o conhecimento. Entre os estudos listados no 

Apêndice A, ressaltamos o de Wagner e Demoliner (2003), o de Leão (2009) e o de 

Martins (2007). 

Wagner e Demoliner (2009), em artigo intitulado “Leitura e releitura: 

estabelecendo relações”, abordam as diferentes interpretações de um texto visual e 

as diferentes possibilidades de releituras desse texto, bem como ressaltam o papel da 

releitura, que será sempre coerente com a compreensão que o estudante constrói na 

leitura de uma imagem/obra. A esses dois aspectos devem-se as diferenças entre as 

leituras e as releituras produzidas na escola. Para exemplificar, os autores abordaram 

trabalhos realizados por estudantes de uma escola particular em Caxias do Sul, no 

Rio Grande do Sul. O trabalho foi orientado pela professora Laura Rasia, membro do 

Grupo de Estudos/Arte na Escola, Polo UCS7, professora de Arte no Ensino 

Fundamental e no Médio. Para a realização desse trabalho, foi selecionada a imagem 

de Guernica, pintada por Pablo Picasso, em 1937, que é considerada a mais 

poderosa denúncia contra os horrores da guerra. O alvo foram estudantes de séries 

iniciais e adolescentes. Os autores concluíram que é importante que o professor 

conheça as possíveis leituras de seus estudantes para que possa compreender as 

suas releituras e avaliar as suas propostas de trabalhos em Arte. 

 Leão (2003), em seu artigo “Apreciação da obra de arte: a Proposta 

Triangular”, teve como tema a apreciação da obra de arte tendo como ponto de 
                                                 
7
 O Polo UCS – Universidade Caxias do Sul – faz parte da Rede Arte na Escola e é desenvolvido pelo 

Departamento de Artes em parceria com o Instituto Arte na Escola - Fundação Iochpe. Esse Projeto 
foi criado em 1989, pela Fundação Iochpe, e sua missão é incentivar o ensino da Arte por meio de 
formação contínua do professor do ensino básico, investigando e qualificando processos de 
aprendizagem e também sensibilizar e engajar as universidades e redes públicas de ensino tendo 
como causa a educação com qualidade por meio da Arte.  
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partida a Proposta Triangular, de Ana Mae Barbosa. Para o autor, compete aos 

educadores de Arte uma postura atenta para não transformar a Proposta Triangular 

numa receita nem deixar que os educandos se tornem meros copiadores de obras 

de arte, sendo que a leitura da obra de arte não deve ser usada apenas para o 

conhecimento e a fruição, mas, sobretudo, para estimular o estudante a produzir 

suas próprias imagens, mesmo que se identifique com aspectos formais de um ou 

outro artista.  

Martins (2007), no artigo “Educar com imagens: múltiplos tempos e 

interpretação”, apresenta reflexões sobre as imagens no mundo e as imagens no 

ensino da Arte. Também ressalta a significância da interpretação das imagens e 

relaciona as imagens e a Arte com a cultura. Para Martins (2007), imagens e obras 

de arte não se constituem apenas daquilo que expõem e como expõem, mas 

também de silêncios e ausências. Para o autor, a interpretação é um ato que se 

constrói a partir da interpelação de várias práticas socioideológicas e, por essa 

razão, o ato interpretativo sempre implica relações de concordância, resistência ou 

crítica a algo já valorado e de alguma maneira organizado, algo diante do qual se 

adota, de modo responsável, uma posição valorativa. Ainda para Martins (2007), as 

imagens nos constroem como sujeitos num labirinto de teias de significado que se 

interconectam nas dimensões sociais e simbólicas da cultura, sendo que, por tudo 

isso, é possível dizer que o conteúdo da Arte e das imagens é a cultura. 

Os artigos selecionados – de Wagner e Demoliner (2003), de Leão (2009) e 

de Martins (2007) – se assemelham à nossa pesquisa por tratarem da utilização de 

imagens fixas no ensino da Arte, mas não discutem como o professor utiliza 

imagens fixas como instrumento didático na sua prática pedagógica, em turmas de 

4ª série do Ensino Fundamental.  

Assim, a partir dos procedimentos que adotamos até o momento – leitura 

dos documentos que norteiam o ensino de Arte no Brasil e em Santa Catarina; de 

obras sobre Arte, ensino de Arte e utilização de imagens fixas nesse ensino; e da 

busca por produções acadêmicas que abordam Arte na educação e leitura de 

imagens na prática pedagógica – começamos a pensar na importância de um estudo 

que tecesse um diálogo com os professores e as professoras de Arte, se detivesse 

em sua prática, pois estes são sujeitos específicos e atuantes no ensino de Arte, e 

levasse em consideração a utilização de imagens fixas e a construção do olhar dos 

estudantes. Também levamos em consideração a ausência de estudos com esse 
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direcionamento nos sites de produções e nas bibliotecas das universidades em que 

empreendemos as buscas já mencionadas.   

Essa reflexão fez com que as lembranças das aulas de Educação Artística 

que tivemos quando cursamos o Ensino Fundamental voltassem, ou seja, nos 

lembramos de que as aulas eram direcionadas, principalmente, ao fazer 

descontextualizado e também às datas comemorativas, e que não havia a 

preocupação com a nossa leitura de mundo. 

Conforme já mencionamos nos Caminhos Percorridos: Vivências, 

Experiências e Sonhos, o ensino de Arte que obtivemos nos anos do Ensino 

Fundamental nos provocava desconforto. Sempre que encontrávamos oportunidade, 

questionávamos acerca dos objetivos da disciplina e sobre o propósito que a 

professora tinha para alcançá-los ou desenvolvê-los. As respostas nunca foram 

satisfatórias, pois se limitavam a um “fazer por fazer”. Devemos lembrar, também, 

que frequentamos os anos finais do Ensino Fundamental entre os anos de 1993 e 

1996 e que a nova LDB, Lei nº 9.394/96 – que garantiu a obrigatoriedade e a 

qualidade do ensino de Arte na escola –, foi aprovada apenas no mês de dezembro 

de 1996, quando havíamos terminado de cursar a oitava série. (BRASIL, 1996) 

Assim, definimos que a nossa pesquisa teria como título “A construção do 

olhar: concepções e práticas pedagógicas acerca do ensino de Arte e da utilização 

de imagens fixas”, o que significa que mantivemos a nossa intenção de pesquisa 

quando da entrada no Mestrado em Educação, da Universidade Regional de 

Blumenau, em 2008. 

A importância educacional da pesquisa realizada reside no fato de que, a 

cada dia, mais imagens – aqui tratadas como imagens fixas – estão disponíveis aos 

olhares de nossos estudantes, seja em outdoor, folder, revistas, jornais, livros ou 

internet. Outra relevância sustentada para esta pesquisa é que observamos a 

utilização de imagens fixas na prática pedagógica de professores e de professoras 

de Arte, diante de um ensino de Arte amparado por documentos norteadores que 

enfatizam a prática da leitura de imagem. 

A relevância da pesquisa também reside no fato de que poderá possibilitar 

que os dados aqui analisados possam servir de reflexão para a prática pedagógica 

de outros professores e professoras, bem como possam contribuir para a ampliação 

de conceitos referentes ao ensino de Arte e ao poder da imagem. Este estudo ainda 

está vinculado aos objetivos propostos no Ensino Fundamental, no que diz respeito 
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às práticas pedagógicas do ensino de Arte, podendo contribuir para a formação 

contínua desses profissionais e, igualmente, para enriquecer a literatura específica. 

Da mesma forma que mantivemos a nossa intenção de pesquisa quando da 

entrada no Mestrado, ratificamos a questão-problema que formulamos como fio 

condutor, conforme os ensinamentos de Quivy e Campenhoudt (2003): como os 

professores e as professoras de Arte da 4ª série do Ensino Fundamental utilizam 

imagens fixas em sua prática pedagógica? 

Tendo, então, como base a questão-problema levantada, definimos como 

objetivo geral: analisar como professores e professoras8 de Arte utilizam imagens 

fixas em sua prática pedagógica.   

Como objetivos específicos, delimitamos: 

• Compreender, por meio de seus dizeres, a concepção de um professor e 

de 05 professoras de Arte da 4ª série do Ensino Fundamental de escolas 

públicas estaduais da cidade de Gaspar, Santa Catarina, sobre Arte e a 

importância da Arte na escola, bem como sobre a utilização de imagens 

fixas em suas aulas. 

•  Avaliar, por meio de observações, as atividades desenvolvidas com a 

utilização de imagens fixas na prática pedagógica de duas professoras de 

Arte da 4ª série do Ensino Fundamental de escolas públicas estaduais da 

cidade de Gaspar, Santa Catarina.  

 

Uma vez definidos os objetivos, passamos para a composição da estrutura 

desta dissertação, a qual ficou assim constituída: Caminhos percorridos: 

vivências, experiências e sonhos; Capítulo I, Introdução, na qual apresentamos a 

escolha do tema, a justificativa, a questão-problema e os objetivos desta pesquisa; 

Capítulo II, Procedimentos metodológicos, no qual apresentamos os 

procedimentos adotados para a realização deste estudo; Capítulo III, O professor e 

as professoras de arte: suas concepções sobre arte, ensino de arte e utilização 

de imagens fixas, em que procuramos compreender a concepção do professor e 

das professoras de Arte participantes desta pesquisa sobre Arte e a importância da 

Arte na escola, bem como discorremos sobre a trajetória do ensino da Arte no Brasil, 

                                                 
8 Nesta dissertação, optamos por atribuir aos sujeitos de nossa pesquisa a nomenclatura P1, P2, P3, 
P4, P5 e P6, sem distinção de gênero. Fizemos essa distinção apenas mencionando, de um modo 
geral, professores e professoras. 
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a Proposta Triangular e a utilização de imagens fixas nos dizeres do professor e das 

05 professoras; Capítulo IV, “Eu trabalho com imagem, sim, faço leitura de 

imagem”: a utilização de imagens fixas na prática das duas professoras de 

Arte, em que procuramos avaliar as atividades desenvolvidas por 02 professoras de 

Arte da 4ª série do Ensino Fundamental com a utilização de imagens fixas; 

Considerações Finais; Referências; Anexos e Apêndices.  

Uma vez exposta a estrutura desta Dissertação, bem como os caminhos que 

trilhamos para a definição do tema, da questão-problema e dos objetivos desta 

pesquisa, discorremos, no capítulo a seguir, sobre os procedimentos metodológicos 

que adotamos para atingir tais objetivos.   
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

"Há pessoas que transformam o sol numa simples mancha amarela, 
mas há aquelas que fazem de uma simples mancha amarela o próprio sol."  

(PICASSO, 2009, site) 
 

Neste capítulo, discorremos sobre a metodologia desenhada para a realização 

desta pesquisa, ou seja, tratamos, na sequência, de todos os procedimentos que 

adotamos quanto ao tipo de abordagem, à escolha do campo de pesquisa e dos 

sujeitos, bem como em relação à coleta, registro e análise dos dados.  

Nesta pesquisa, cujo objetivo geral foi analisar como professores e 

professoras de Arte utilizam imagens fixas em sua prática pedagógica, optamos pela 

abordagem qualitativa. Segundo Bogdan e Biklen (1994), esse tipo de abordagem 

permite ao pesquisador se aproximar da subjetividade humana, por meio de 

descrições de pessoas, situações, acontecimentos e vivências. No caso desta 

pesquisa, procuramos nos aproximar da subjetividade dos nossos sujeitos, ouvi-los 

sobre sua concepção de Arte e sua visão sobre a utilização de imagens fixas nas 

aulas de Arte, bem como realizar observações que os envolvem em suas sala de 

aula, da 4ª série do Ensino Fundamental, em sua prática pedagógica, no que se 

refere à utilização dessas imagens fixas.  

Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51) ainda apontam cinco características para a 

pesquisa qualitativa: 

1. [...] a fonte direta de dados é o ambiente natural; 
2. a investigação qualitativa é descritiva; 
3. os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos; 
4. [...] tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; 
5. o significado é de importância vital na abordagem qualitativa.  

 

Embora Bogdan e Biklen (1994) apontem cinco características da pesquisa 

qualitativa, esclarecem que, mesmo que esta não apresente todas as características 

mencionadas, possui caráter qualitativo. No sentido apontado pelos autores, 

podemos destacar que a nossa pesquisa apresenta todas essas cinco 

características:  

• mantivemos contato direto e prolongado com o ambiente natural, ou seja, 

com as escolas onde realizamos esta pesquisa. Isso porque enquanto 

investigadores qualitativos, entendemos “que as acções podem ser melhor 
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compreendidas quando são observadas no seu ambiente natural de 

ocorrência” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48);  

• trabalhamos os dados de forma descritiva, pois os dados que recolhemos 

“são em forma de palavras ou imagens e não de números”, além de que 

tentamos analisá-los “[...] em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto 

possível, a forma em que estes foram registrados ou transcritos” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48);  

• focamos nossa atenção no modo como os sujeitos de nossa pesquisa 

utilizam as imagens fixas em suas práticas pedagógicas, e não no 

resultado desse processo; 

• analisamos os dados coletados de forma indutiva, ou seja, não 

recolhemos os dados com o intuito de confirmar ou infirmar hipóteses, mas 

procuramos construir abstrações à medida que os recolhemos, agrupamos 

e analisamos; 

• consideramos o significado de fundamental importância, pois nos 

interessamos pelo modo como os sujeitos de nossa pesquisa dão sentido 

à maneira como trabalham as imagens fixas em suas aulas de Arte. 

 

Para a realização desta pesquisa, optamos pela Rede Estadual de Ensino 

da cidade de Gaspar, SC, pois as escolas estaduais devem seguir as orientações da 

Proposta Curricular de Santa Catarina que, por sua vez, tem como base a teoria 

histórico-cultural, cuja fundamentação filosófica são os estudos de Vygotsky (2007, 

2005, 2003, 1998, [19--], 1989), um dos nossos aportes teóricos, além de que 

fazemos parte do quadro de professores efetivos dessa Rede e atuamos como 

professora de Arte na referida cidade. 

Podemos destacar que Gaspar, conhecida como cidade Coração do Vale, 

possui pontos turísticos, como Parques Aquáticos, Hotéis Fazendas e Pesques-

Pague. A cidade (Figura 2) é cortada pela BR 470 e Rodovia Jorge Lacerda – SC-

470 –, sendo também corredor de passagem, pois se localiza estrategicamente no 

Vale do Itajaí, uma das regiões mais desenvolvidas do estado de Santa Catarina. A 

cidade se destaca nos esportes aéreos, possuindo rampas para decolagem de 

parapente e pista asfaltada para ultraleves, além de sediar, anualmente, o maior 

festival de aeromodelismo do país. 
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Figura 2 – Localização da cidade de Gaspar, SC  
Fonte: Gaspar (2009. site). 

 

Como curiosidade sobre Gaspar, podemos citar o único relógio instalado na 

América que, com uma só máquina, movimenta oito mostradores. É o relógio da 

Igreja Matriz São Pedro Apóstolo (GASPAR, 2009, site). (Figura 3).  

 
Figura 3 - Igreja Matriz São Pedro Apóstolo,  

        situada em Gaspar, SC  
Fonte: Gaspar (2009, site).   
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Podemos notar na Figura 2, o mapa de Gaspar, bem como as principais 

rodovias que cortam a cidade e, na Figura 3, a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo 

com o relógio que mencionamos. 

Para a escolha dos sujeitos desta pesquisa, estabelecemos como critérios: 

1. Atuar na 4ª série do Ensino Fundamental, pois temos o entendimento de 

que, a partir do período da infância e das séries iniciais, o professor ou 

professora de Arte pode despertar na criança o hábito pela educação em 

Arte, ou seja, a prática da leitura de imagens, a iniciação de produções 

artísticas, exercícios que estimulem a concentração e a criatividade e que, 

no final da primeira etapa do Ensino Fundamental, isto é, das séries iniciais, 

o estudante já tenha adquirido certo domínio sobre essas práticas e possa 

se expressar de maneira mais efetiva, crítica e participativa. 

2. Possuir habilitação em uma das linguagens da Arte (Artes Visuais, Artes 

Cênicas ou Música), pois partimos do pressuposto de que, após passar 

pela graduação, os professores e as professoras de Arte conhecem os 

documentos oficiais que norteiam o ensino de Arte, bem como aplicam 

seus conhecimentos de acordo com os mesmos.  

3. Utilizar imagens fixas em suas aulas de Arte e possuir concepção de 

Arte e da importância do ensino de Arte na escola, conforme as 

orientações dos documentos oficiais que norteiam o ensino da Arte no 

Brasil – os PCNs – e em Santa Catarina – a PCSC. Esses documentos 

preveem a prática da utilização de imagens fixas na sala de aula de Arte, 

o que está em consonância com Barbosa (2002), quando afirma que as 

imagens são construtoras do olhar crítico do estudante sobre formas 

artísticas e sobre o mundo. Consideramos que é fundamental que os 

professores e professoras de Arte conheçam e desenvolvam, em suas 

salas de aula, possibilidades de enriquecimento da leitura de imagem 

dos seus estudantes. Assim, poderão efetivar a sua função de 

mediadores na sala de aula e despertar um novo sentido, de forma a 

expandir o repertório de imagens ou obras de arte de seus estudantes, 

uma vez que nem todos possuem acesso a museus, galerias, 

exposições ou contato com artistas.  

 

Assim, em consonância com os critérios adotados para a escolha dos 

sujeitos de nossa pesquisa, seguimos os seguintes passos:  
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A) Realizamos um levantamento na Gerência Regional de Educação 

(GERED) de Gaspar para saber o número exato de professores e 

professoras de Arte que lecionam na Rede Estadual de Ensino desse 

município no Ensino Fundamental. 

 

Segundo o levantamento que fizemos, o referido município conta com 05 

escolas de Ensino Fundamental da Rede Estadual e atuam nessas escolas 10 

professores e professoras de Arte, entre eles, 06 admitidos em caráter temporário 

(ACT) e 04 efetivos na Rede. Como atuamos como professora de Arte nessa rede 

de ensino e nesse município e não podíamos ser sujeito de nossa pesquisa, 

consideramos o total de 09 professores.  

 

B) Uma vez de posse desses dados, primeiramente conversamos por 

telefone com um funcionário da secretaria de cada uma das 05 

escolas da Rede Estadual de Gaspar para saber quantos professores 

e/ou professoras de Arte lecionavam, no ano de 2008, em turmas de 

4ª série do Ensino Fundamental e se possuíam habilitação em uma 

das linguagens da Arte (Artes Visuais, Artes Cênicas ou Música). 

 

Conforme os dados fornecidos pela secretaria das 05 escolas, entre os 09 

professores de Arte da Rede Estadual de Gaspar, 06 atuavam em turmas de 4ª série 

do Ensino Fundamental e possuíam habilitação em uma das linguagens da Arte: um 

em Música; três, em Artes Visuais; e dois, em Artes Cênicas. 

 

C) Os dados fornecidos pelas 05 escolas nos fizeram avançar em nossa 

escolha dos sujeitos, pois, a partir desse momento, conforme, 

respectivamente, os critérios 1 e 2 que adotamos para a escolha dos 

sujeitos, tínhamos um total de 06 professores e/ou professoras que 

atuavam na 4ª série do Ensino Fundamental, possuíam habilitação 

em uma das linguagens da Arte e, por isso, poderiam ser os sujeitos 

de nossa pesquisa, caso se enquadrassem no nosso critério 3 de 

escolha: utilizar imagens fixas em suas aulas de Arte e possuir 

concepção de Arte e da importância do ensino de Arte na escola, 

conforme as orientações dos documentos oficiais que norteiam o 
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ensino de Arte no Brasil – os PCNs – e em Santa Catarina – a PCSC.  

Para a aplicação desse critério, precisávamos entrar em contato com 

esses professores e professoras, convidá-los(as) para participarem 

da pesquisa e utilizar algum instrumento de coleta de dados que nos 

possibilitasse saber qual ou quais utilizam, em suas aulas de Arte, 

imagens fixas. 

 

Pelos motivos expostos, fizemos, então, uma visita às escolas onde atuam 

esses professores e/ou professoras. A intenção de nossa visita era apresentar a 

proposta de pesquisa à direção, aos professores e/ou professoras, fazer o convite 

para a participação na pesquisa e solicitar as autorizações necessárias. Assim, 

fizemos uma visita às escolas e tomamos conhecimento de que eram um professor e 

05 professoras, a quem atribuímos a nomenclatura P1, P2, P3, P4, P5 e P6, sem 

distinção de gênero. Fizemos essa distinção apenas mencionando, de um modo 

geral, “o professor e as professoras”. Às escolas, atribuímos a denominação E1, E2, 

E3, E4 e E5. Esclarecemos, também, que o modelo das autorizações das escolas 

para a realização da pesquisa e o modelo do consentimento do professor e das 

professoras se encontra, respectivamente, no Anexo A e no Anexo B. Vale lembrar 

que optamos em manter os modelos e não as cópias originais, para mantermos em 

sigilo a identidade dos sujeitos da pesquisa.  

Em vista da aceitação do professor e das professoras do convite para a 

participação em nossa pesquisa, solicitamos à secretaria das escolas outras 

informações sobre esses profissionais e elaboramos o Quadro 1, que apresentamos 

a seguir.  

Professores 
e/ou 

professoras de 
Arte 

Escola 
em 
que 
atua 

Idade Habilitação 

Tempo 
 de serviço 
(no ensino 

da Arte) 

Carga horária semanal 

P1 E1 30 anos Música 03 anos 40h distribuídas em 02 
turnos 

P2 E2 44 anos Artes Visuais 02 anos 40h distribuídas em 02 
turnos 

P3 E3 29 anos Artes Cênicas 04 anos 40h distribuídas em 02 
turnos 

P4 E4 38 anos Artes Visuais 06 anos 40h Distribuídas em 02 
turnos 

P5 E5 39 anos Artes Cênicas 12 anos 40h distribuídas em 02 
turnos 

P6 E5 28 anos Artes Visuais 02 anos 40h distribuídas em 02 
turnos 

Quadro 1 - Idade, formação, tempo de serviço no ensino de Arte e carga horária semanal do 
professor e das professoras de Arte da Rede Estadual de Ensino de Gaspar com 
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atuação na 4ª série do Ensino Fundamental e com habilitação em uma das 
linguagens da Arte 

Fonte: Pesquisadora (2009).  

Conforme aponta o Quadro 1, o professor e as professoras que atuam na 4ª 

série do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino de Gaspar possuem 

carga horária semanal de 40 h; idade entre 28 e 44 anos; e tempo de serviço com o 

ensino de Arte que varia entre 02 e 12 anos. 

 

D) A esses 06 sujeitos – 01 professor e 05 professoras –, com atuação 

na 4ª série do Ensino Fundamental, conforme o critério 1 que 

adotamos, e com habilitação em uma das linguagens da Arte, de 

acordo com o critério 2 –, aplicamos o critério 3 de escolha utilizando 

uma entrevista semiestruturada, em virtude de nossa pesquisa ser de 

abordagem qualitativa. Cabe lembrar que o critério 3 consistia em 

utilizar imagens fixas em suas aulas de Arte e possuir concepção de 

Arte e da importância do ensino de Arte na escola, conforme as 

orientações dos documentos oficiais que norteiam o ensino da Arte 

no Brasil – os PCNs – e em Santa Catarina – a PCSC. 

 

A entrevista semiestruturada, segundo Bogdan e Biklen (1994), possibilita a 

obtenção de dados que podem ser comparados entre os sujeitos. Gil (1989, p. 117) 

denomina a entrevista semiestruturada de parcialmente estruturada, a qual “[...] é 

guiada por relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao 

longo de seu curso”. Em referência a formular questões que conduzam a entrevista, 

Bogdan e Biklen (1994, p. 107) afirmam que estas são “questões que ajudam a 

enquadrar o foco de [...] estudo”.  

Assim, seguindo as orientações de Bogdan e Biklen (1994) e de Gil (1989), 

as entrevistas que realizamos partiram de um roteiro relacionado ao foco de 

interesse e fora, de acordo com a necessidade, conduzidas para além das respostas 

recebidas. 

Esse roteiro é denominado por Bauer e Gaskell (2000) de tópico-guia, o 

qual, como o próprio nome anuncia, trata-se de um guia, um roteiro que o 

pesquisador deve seguir, mas ao qual não necessita se prender, podendo incluir 

novas questões que surgem de acordo com o que acontece no processo em relação 

às informações recebidas.  Os autores também esclarecem que o tópico-guia é “[...] 
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um conjunto de títulos de parágrafos” e que “[...] funciona como um lembrete para o 

entrevistador [...]” (BAUER; GASKELL, 2000, p. 68).  

O tópico-guia que conduziu as entrevistas – que aconteceram na instituição 

onde trabalham o professor e as professores durante o horário de suas aulas-

atividades9 no mês de agosto de 2008 – ficou assim constituído:  

• concepção de Arte; 

•  a importância de ensinar e aprender Arte na escola;  

• utilização de imagens fixas nas aulas de Arte; 

• a imagem fixa na sua prática pedagógica. 

 

Realizamos as entrevistas individualmente e, com a autorização do professor 

e das 05 professores de Arte, as gravamos, utilizando, para isso, um gravador de voz. 

Agimos dessa forma, pois, antes de gravarmos uma entrevista, é preciso solicitar o 

consentimento do entrevistado, bem como tranquilizá-lo explicando a real utilidade da 

gravação e o que será realizado com as palavras gravadas (BOGDAN; BIKLEN, 

1994). A gravação da voz permitiu que os dizeres do professor e das professoras de 

Arte fossem transcritos (APÊNDICE B) e, após, analisados.  

Uma vez com os dados coletados e transcritos, para a análise dos mesmos, 

definimos como categorias: a) concepção de Arte; b) importância da Arte na escola; 

e c) práticas pedagógicas com imagens fixas. Para a análise, utilizamos como aporte 

teórico: os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) e a Proposta 

Curricular de Santa Catarina (1998), para abranger o que dizem as políticas públicas 

sobre o ensino de Arte como área de conhecimento e cultura, bem como a prática 

da utilização de imagens fixas na sala de aula de Arte; os estudos de Barbosa 

(2009, site, 2005, 2002, 1999, 1998, 1997, 1994, 1989, 1975), que considera as 

imagens como construtoras do olhar crítico sobre formas artísticas e sobre o mundo 

e do trabalho significativo por meio da Proposta Triangular de Ensino de Arte; os 

estudos de Pillotto (2006), quanto às categorias do conhecimento sensível. Também 

utilizamos estudos realizados por Vygotsky (19--, 2003, 2007), para compreender a 

importância das interações e da valorização das capacidades, bem como o 

processo de constituição de conhecimentos, que deve ser considerado tão 

importante quanto o produto (avaliação final), e o papel do professor que é de 

                                                 
9
 Hora-atividade: tempo remunerado que é reservado ao professor em exercício de docência para 

estudos, avaliação e planejamento. 
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agente mediador desse processo; e, para completar, os estudos de Tardif (2002), 

no que diz respeito à formação dos professores de Arte e à bagagem histórica e 

social que forma cada uma, com suas devidas particularidades. Sobre a análise dos 

dados, Bogdan e Biklen (1994, p. 205) afirmam que:  

[...] é o processo de busca e de organização sistemático de transcrições de 
entrevistas, de notas de campo [...] que foram sendo acumulados, com o 
objetivo de aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais 
e de lhe permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou.  

 

Os autores complementam que a análise de dados inicia seu percurso com as 

descrições vagas e percorre seu caminho até alcançar os produtos finais. Bauer e 

Gaskel (2000, p. 85), em relação à análise de dados, explicam que esta tem o objetivo 

amplo de procurar sentidos e compreensões, sendo que “o que é realmente falado 

constitui os dados, mas a análise deve ir além da aceitação deste valor aparente. A 

procura é por temas com conteúdo comum e pelas funções destes temas”. 

 

E) Realizamos, então, com base nas orientações de Bauer e Gaskel 

(2000) e de Bogdan e Biklen (1994), a análise qualitativa dos dados 

coletados com as entrevistas (APÊNDICE B) semiestruturadas que 

aplicamos ao professor e às 05 professoras para identificar aqueles 

que utilizam imagens fixas em suas aulas de Arte e possuem 

concepção de Arte e da importância do ensino de Arte na escola, 

conforme as orientações dos documentos do ensino de Arte no Brasil 

– os PCNs – e em Santa Catarina – a PCSC, que era o nosso critério 

3 para a definição dos sujeitos de nossa pesquisa. Enquadraram-se 

nesse critério, 03 professoras: P3, P4 e P5. Como P4, ao final da 

entrevista, nos adiantou que estava em tratamento médico e que não 

estaria presente na sala de aula durante e após o período em que 

faríamos as observações, observamos a prática pedagógica das 

professoras P3 e P5.   

 

Como já mencionado no Quadro 1 deste capítulo, P3 e P5 possuem 

graduação em Arte, com habilitação em Arte Cênicas, P3 tem 29 anos, é funcionária 

efetiva e possui 03 anos de carreira na E3. Essa escola não possui um ambiente 

específico para ser trabalhada a disciplina Arte e atende a estudantes do 1º ano a 8ª 

série do Ensino Fundamental. As aulas de Arte são ministradas na própria sala de 



 

 

41 

aula, e os estudantes ficam sentados em duplas e em fila. A turma de 4ª série 

pesquisada da E3 conta com 30 estudantes no período vespertino. 

P5 também é funcionária efetiva, tem 39 anos e trabalha na escola que 

denominamos, nesta Dissertação, de E5. É a escola estadual com maior número de 

estudantes matriculados do município e atende a estudantes desde o 1º ano do 

Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. A turma de 4ª série pesquisada 

da E5 possui 28 estudantes, também no período vespertino. 

Para coletar os dados sobre a utilização das imagens fixas na prática 

pedagógica das duas professoras, utilizamos a observação como instrumento de 

coleta. A observação direta é, segundo Quivy e Campenhoudt (2003, p. 196), um 

dos métodos de investigação social que capta “os comportamentos no momento em 

que eles se produzem e em si mesmos, sem a mediação de um documento ou de 

um testemunho”. 

O processo de descrição e registro dos objetos, lugares, acontecimentos, 

atividades e conversas que acontecem na observação são caracterizados por 

Bogdan e Biklen (1994) como notas de campo. Adotando as recomendações dos 

autores, cuidamos para que as notas de campo não fossem contaminadas por 

nossas suposições enquanto pesquisadoras sobre o meio. 

Referente à utilização das notas de campo como recurso metodológico, 

Bogdan e Biklen (1994, p. 150) as caracterizam como “[...] fundamentais para a 

observação [...]”, pois, segundo os autores, o pesquisador pode anotar comentários 

e impressões que o ajudarão na reflexão do estudo, ou seja, no entendimento dos 

dados que poderão ser utilizados na análise. Ainda nesse sentido, as anotações das 

informações ajudam a transformar os acontecimentos diários em assunto, tópicos e 

problemas para exame.   

A obtenção das notas de campo se deu a partir das observações que 

realizamos das aulas de P3 e P5, respectivamente na 4ª série 2, da E3, e na 4ª série 

2, da E5. Cabe esclarecer que a matriz curricular de Arte nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina é composta por 

duas aulas semanais. Definimos, então, em comum acordo com as professoras, que 

realizaríamos observações de todas as aulas de Arte de um bimestre. Assim, ficou 

definido que as observações das aulas de P3 ocorreriam no 4º bimestre de 2008, de 

22 de outubro a 03 de dezembro, e que as observações das aulas de P5 seriam 

realizadas no 2º bimestre de 2010, de 20 de maio a 08 de julho.  Entretanto, não foi 
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possível realizar todas as observações previstas, em virtude de vários motivos, 

conforme apresentamos nos quadros 2 e 3.  

Data e horário das  
observações previstas 

Duração das observações realizadas/  
Motivo da não-observação 

22.10.2008 – 13h – 13h37m 37m 
22.10.2008 – 13h37m – 14h14m 37m 
29.10.2008 – 13h – 13h37m 37m 
29.10.2008 – 13h37m – 14h14m 37m 
05.11.2008 – 13h – 13h37m 37m 
05.11.2008 – 13h37m – 14h14m 37m 
12.11.2008 – 13h – 13h37m  37m 
12.11.2008 – 13h37m – 14h14m  37m 
19.11.2008 – 13h – 13h37m A turma fez uma saída de estudos. 
19.11.2008 – 13h37m – 14h14m  A turma fez uma saída de estudos. 
26.11.2008 – 13h – 13h37m  Aula cancelada. 
26.11.2008 – 13h37m – 14h14m Aula cancelada. 
03.12.2008 – 13h – 13h37m Aula cancelada. 
03.12.2008 – 13h37m – 14h14m Aula cancelada. 

Quadro 2 -  Calendário das observações previstas e observações realizadas das aulas de P3, 
(4º bimestre de 2008) 

Fonte: Pesquisadora (2009). 

 

Conforme consta no Quadro 2, realizamos observações de 08 aulas de Arte 

de P3, com a duração de 37 m cada aula. Esclarecemos que as aulas eram de 37 

m, pois, na E3, em um dia da semana, são ministradas 6 aulas de 37m cada, e não 

5 aulas de 45m cada, pois a disciplina Educação Religiosa foi inserida na matriz 

curricular, devendo ser ministrada no horário regular de aula. Dessa forma, foi 

necessário diminuir o tempo de cada aula em um dia da semana para que se 

encaixasse, também, a disciplina Educação Religiosa. No caso, as aulas de Arte da 

4ª série 2 eram ministradas justamente no dia em que havia 06 aulas. Quanto ao 

cancelamento das aulas, vale lembrar que isto ocorreu devido à catástrofe natural 

que ocorreu no Médio Vale do Itajaí no final de novembro de 2008. 

Data e horário das observações 
previstas 

Duração das observações realizadas/ 
 Motivo da não-observação 

20.05.2009 – 15h30m – 16h15m 45m 
20.05.2009 – 16h15m – 17h 45m 
27.05.2009 - 15h30m – 16h15m 45m 
27.05.2009 - 16h15m – 17h 45m 
03.06.2009 – 15h30m – 16h15m Não houve aula.  
03.06.2009 – 16h15m – 17h Não houve aula.  
10.06.2009 – 15h30m – 16h15m 45m 
10.06.2009 – 16h15m – 17h 45m 
17.06.2009 – 15h30m – 16h15m Não houve aula.  
17.06.2009 – 16h15m – 17h Não houve aula. 
24.06.2009 – 15h30m – 16h 30m  
24.06.2009 – 15h30m – 16h Não houve aula 
01.07.2009 – 16h – 16h15m 15m 
01.07.2009 – 16h15m – 17h 45m 
08.07.2009 – 15h30m – 16h15m Não houve aula. 
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08.07.2009 – 16h15m – 17h Não houve aula. 
Quadro 3 - Calendário das observações previstas e observações realizadas das aulas de P5 (2º 

bimestre de 2009) 
Fonte: Pesquisadora (2009). 

De acordo com o que apresentamos no Quadro 3, realizamos observações 

de 09 aulas de Arte de P5, sendo 1 aula de 15 minutos, 1 aula de 30 minutos e 7 

aulas de 45 m cada.  A aula de 30 minutos ocorreu no dia em que a escola realizou 

o Festival Interno da Canção a partir das 16h. A aula de 15 minutos ocorreu no dia 

em que os estudantes fizeram um recreio prolongado e entraram mais tarde na sala 

de aula, devido às apresentações realizadas em comemoração às festas julinas. 

Quanto às aulas não observadas, esclarecemos que as do dia 03.06.2009 foram 

suspensas em virtude da realização de uma Reunião Pedagógica na escola; as do 

dia 17.06.2009, em decorrência da escolha de material didático; e as do dia 

08.07.2009 porque a professora de Arte – P5 – assumiu a direção de outra unidade 

escolar e a E5 antecipou o recesso escolar da turma. 

Organizamos os dados coletados com a observação registrando-os de forma 

descritiva e com comentários nas notas de campo (APÊNDICE C). Para registrar as 

observações, com o intuito de manter o foco da pesquisa, atentamos para o seguinte 

item: 

• propostas de trabalho de Arte desenvolvidas com a utilização de imagens 

fixas para a fruição de imagens fixas e reflexão/contextualização sobre 

elas. 

 

Para avaliar as observações, a exemplo de como procedemos com os dados 

coletados com a entrevista semiestruturada, utilizamos, principalmente, os estudos 

de Barbosa (2009, site, 2005, 2002, 1999, 1998, 1997, 1994, 1989, 1975); de Pillotto 

(2006); de Vygotsky (19--, 2003, 2007); e de Tardif (2002). Também utilizamos os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) e a Proposta Curricular de Santa 

Catarina (SANTA CATARINA, 1998).  

Para melhor compreensão dos procedimentos metodológicos que adotamos 

nesta pesquisa, apresentamos uma síntese dos passos que seguimos:  

a) levantamento do número de professores e professoras de Arte que 

lecionam na Rede Estadual de Ensino de Gaspar, SC, no Ensino 

Fundamental; 

b) levantamento dos professores e/ou professoras de Arte que atuam na 4ª 



 

 

44 

série do Ensino Fundamental e que possuem habilitação em uma 

linguagem de Arte; 

c) aplicação de uma entrevista semiestruturada ao professor e às 05 

professoras que atuam na Rede Estadual de Ensino de Gaspar, SC, na 

4ª série do Ensino Fundamental e que possuem habilitação em uma 

linguagem de Arte; 

d) análise qualitativa da entrevista semiestruturada com o professor e as 05 

professoras de Arte; 

e) identificação, por meio da análise dos dados coletados com a entrevista 

semiestruturada, de 02 professoras de Arte que utilizam imagens fixas 

em suas aulas de Arte; 

f) realização de observação de aulas dessas 02 professoras de Arte e 

registro das observações em notas de campo; 

g) análise qualitativa dos dados coletados por meio da observação, 

utilizando como categoria de análise “práticas pedagógicas com imagens 

fixas”. 

 

Diante dos passos apresentados, cabe elucidar que a nossa pesquisa, em 

relação à coleta e à análise de dados, apresenta duas etapas: a primeira, com seis 

sujeitos – um professor e 05 professoras – aos quais aplicamos uma entrevista 

semiestruturada para conhecer a concepção de Arte que possuem; a importância de 

ensinar e aprender Arte na escola; e se utilizam imagens fixas nas aulas de Arte; e a 

segunda, com dois sujeitos – duas professoras –, escolhidas entre os 06 sujeitos da 

primeira etapa, de cujas aulas fizemos observações que registramos em notas de 

campo.  

Apresentados, então, os procedimentos metodológicos, conheceremos, no 

próximo capítulo, as concepções do professor e das 05 professoras sobre Arte e a 

importância da Arte na escola, bem como se utilizam imagens fixas em suas aulas. 
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3 O PROFESSOR E AS PROFESSORAS DE ARTE: SUAS CONCEPÇÕES 

SOBRE ARTE, ENSINO DE ARTE E UTILIZAÇÃO DE IMAGENS FIXAS 

 “Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa,  
nunca tem medo e nunca se arrepende.”  

(VINCI, 2009b, site) 
 

Apresentamos, neste capítulo, os dizeres do professor e das 05 professoras 

de Arte, coletados por meio de entrevista semiestruturada, sobre a concepção que 

possuem de Arte, a importância que atribuem ao ensino da Arte na escola e a 

utilização de imagens fixas em suas aulas. Como já mencionamos no capítulo 

intitulado Procedimentos Metodológicos, optamos pela realização da entrevista 

semiestruturada com o professor e as professoras de Arte que, conforme os critérios 

que estabelecemos, atuam na 4ª série do Ensino Fundamental em escolas da Rede 

Estadual de Ensino do município de Gaspar. 

Temos como objetivo, neste capítulo, compreender, por meio de seus 

dizeres, a concepção do professor e das 05 professoras de Arte da 4ª série do Ensino 

Fundamental de escolas públicas estaduais da cidade de Gaspar, Santa Catarina, 

sobre Arte e a importância da Arte na escola, bem como sobre a utilização de 

imagens fixas em suas aulas. 

Sobre o ensino de Arte na escola, compreendemos que o seu objetivo seja a 

própria Arte enquanto linguagem original do ser humano capaz de construir relações 

dialéticas entre o ensino, a pesquisa e o objeto de Arte. Segundo Fusari e Ferraz 

(1993), para que exista a construção de práticas do ensino de Arte que garantam 

conhecimentos estéticos, artísticos e o diálogo com as necessidades e interesses 

dos estudantes e de sua comunidade, é fundamental que o educador cultive a 

consciência histórica e a reflexão crítica para imbricar a prática na teoria, isto é, 

conhecer Arte e saber ensinar Arte.  

Portanto, para entender aspectos do ensino de Arte, bem como as várias 

culturas que foram por nós incorporadas e expressas em nossas singularidades 

regionais, procuramos estabelecer relações entre os âmbitos educacional e artístico 

e o plano sociocultural e compreender as origens do ensino de Arte no Brasil e o seu 

contexto histórico.  

 A história da Arte brasileira está entrelaçada com a história do ensino da 

Arte, sendo que cada qual apresenta uma especificidade, como área de estudo e 
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com objetivos próprios. Todavia, o elo entre ambas é o homem, como produtor de 

signos e significados, na Arte, na história e na cultura. A Arte que desejamos para a 

escola não pode ser diferente da Arte praticada fora dela. A arte-educação pretende 

estar em sintonia com a produção artística e cultural, para formar leitores e fruidores 

de Arte. Nesse sentido, para Barbosa (1989, p. 9), “A falta de conhecimento sobre o 

passado está levando os arte-educadores brasileiros a valorizarem excessivamente 

o ‘novo’.”  

Assim, para construir um novo paradigma educacional em Arte e 

desmistificar alguns aspectos ou vícios, é necessário discutir, compreender e 

estudar a história desse ensino como um possível meio para refletir sobre as 

práticas pedagógicas e sobre os métodos e conteúdos artísticos a serem escolhidos.  

Em virtude do que ressaltamos, inicialmente fazemos uma abordagem sobre 

o ensino de Arte no Brasil – seção 3.1 – e sobre a Proposta Triangular para o ensino 

da Arte – seção 3.2 –, visto que essa proposta é usada nos documentos oficiais que 

orientam o ensino da Arte nas escolas brasileiras e nas escolas onde realizamos a 

pesquisa. Em seguida, na seção 3.3, apresentamos a concepção de Arte do 

professor e das 05 professoras; na seção 3.4, discorremos sobre o que pensam 

acerca da importância do ensino da Arte na escola; e, na seção 3.5, abordamos os 

dizeres do professor e das professoras sobre a utilização de imagens fixas em suas 

aulas.  

3.1 OS CAMINHOS DO ENSINO DE ARTE NO BRASIL 

“Descobri que a arte é também o caminho mais curto  
para chegar aos corações”.  

(VENDRAMINI, 2000, p. 49) 
 

A origem do ensino de Arte, no Brasil, aconteceu no início da colonização no 

país, com a chegada dos jesuítas. Os primeiros artistas pertenciam, em sua maioria, 

ao clero e eram autodidatas. Copiavam estampas europeias de gravuras religiosas, 

sem ter qualquer preparo técnico ou base cultural para fazê-lo.  

Da segunda metade do século XVI até o século XIX, a Arte na Colônia era 

praticada por negros e mulatos e ensinada de pai para filho ou de mestre para 
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aprendiz. Essa situação permaneceu até 1800, com a Aula Régia10, de Manuel Dias 

de Oliveira11. Cabe referenciar a Missão Artística Francesa, trazida, em 1816, por 

Dom João VI, criador da Academia Imperial de Belas-Artes, que, após a 

Proclamação da República, passou a ser chamada de Escola Nacional de Belas-

Artes. Essa escola reconhece a função ímpar do desenho, com a valorização da 

cópia fiel e a utilização da tradição clássica europeia. Segundo Barbosa (1975), a 

sua importância se resume à laicização da Arte, e não à sua democratização. 

No Brasil, estava em ascensão, especialmente em Minas Gerais, a Escola 

Barroca, mas a Missão Artística Francesa impôs a substituição do Barroco pelo 

Neoclássico trazido pelos franceses e que foi assumido pelas classes dirigentes 

como o que havia de mais “moderno”. Barbosa (1994, p.19) esclarece que, 

Aqui chegando, a Missão Francesa já encontrou uma arte distinta dos 
originários modelos portugueses e obras de artistas humildes. Enfim uma 
arte de traços originais que podemos designar como Barroco brasileiro. 
Nossos artistas, todos de origem popular, mestiços em sua maioria, eram 
vistos pelas camadas superiores como simples artesãos, mas não só 
quebraram a uniformidade do barroco de importação, jesuítico, 
apresentando contribuição renovadora, como realizaram uma arte que já 
poderíamos considerar como brasileira.  

 

Dessa forma, a concepção de Arte burguesa dominou a Arte popular. O 

Brasil, pela primeira vez, possuía um estilo artístico em sintonia com o que estava 

acontecendo na Europa. Porém, a Arte atingiu um patamar de elite que 

desvalorizava outras manifestações artísticas que não seguiam esse padrão. 

Diante do exposto, compreendemos que o Academismo brasileiro apenas 

perpetuou os moldes europeus de ensino sem qualquer adaptação à nossa cultura. 

Novas leis educacionais foram criadas nas décadas de 1870 e 1880, influenciadas 

pela queda da Monarquia. Barbosa (1975) explica que, influenciada pelo positivismo, 

a educação, no Brasil, ganhou um novo cenário, abandonando a busca pela 

explicação de fenômenos externos para procurar explicar coisas mais práticas e 

presentes na vida do homem, como as leis, as relações sociais e a ética. O 

Positivismo teve influência fundamental nos eventos que levaram à Proclamação da 
                                                 
10

 Aula Régia era a denominação para a aula pública de desenho e figura, que funcionava como uma 
escola destinada a artífices e pintores, ainda muito distante, porém, da Academia Neoclássica. 
(OLIVEIRA, 1979). 
11

 Manoel Dias de Oliveira (1764-1837), pintor gravador e escultor, nomeado por Dom João VI (1767-
1826), tornou-se o primeiro professor público brasileiro a ministrar aulas de nu com modelo vivo. Para 
o meio artístico brasileiro, Manuel Dias de Oliveira representa uma inovação, pois sinaliza o término 
da época em que os artistas se educavam no interior de ateliês de escultores e ourives. (OLIVEIRA, 
1979). 
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República no Brasil, destacando o Coronel Benjamin Constant, e também contribuiu 

para a inclusão do desenho geométrico no currículo com o objetivo de desenvolver a 

racionalidade. 

Era priorizada a melhora da mão-de-obra para a indústria e para a ciência. 

Dessa forma, os desenhos geométricos, os desenhos de observação e as técnicas 

de luz, sombra e perspectiva foram incluídos nos conteúdos ensinados na escola. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino da Arte era 

complemento técnico, e 

A disciplina desenho, apresentada sob a forma de Desenho Geométrico, 
Desenho do Natural e Desenho Pedagógico, era considerada mais por seu 
aspecto funcional do que uma experiência em arte; ou seja, todas as 
orientações e conhecimentos visavam uma aplicação imediata e a 
qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1997, p. 25) 

 

A partir desse período – décadas de 1970 e 1980 –, a história do ensino de 

Arte passou a carregar uma concepção de ensino autoritária, pautada na valorização 

do resultado final do trabalho e centrada na figura do professor como detentor 

absoluto do saber.  As produções eram baseadas em cópias, e a classe reproduzia 

o mesmo trabalho. O professor preocupava-se com aspectos técnicos descartando 

qualquer hipótese de produção criativa, sensitiva e individual. 

No Brasil, somente após 1920, reforçado pelo movimento da Escola Nova, o 

ensino de Arte tomou rumo diferente. O objetivo era tornar a Arte uma atividade de 

integração para a criança se expressar e também assimilar conteúdos de outras 

disciplinas, tendo sido mantida, porém, a metodologia de trabalho. Segundo Barbosa 

(1975, p.44), “na maioria dos casos, as crianças desenhavam copiando do material 

visual usado como motivação”. 

Em 1922, houve uma grande revolução de métodos quando teve início a 

caracterização de um pensamento modernista – a Semana de Arte Moderna, em  

São Paulo – de que participaram artistas de todas as linguagens da Arte (Artes 

Visuais, Artes Cênicas, Música e Dança) e também nomes da poesia. De acordo 

com Barbosa (1975, p.44), “nossa grande renovação metodológica no campo da 

arte-educação se deve ao movimento de Arte Moderna de 1922”. O poeta Mário de 

Andrade e a artista Anita Malfati, ambos participantes da Semana de Arte Moderna, 

foram os idealizadores das ideias da livre-expressão para a criança. Barbosa (1975) 

completa afirmando que esse novo conceito incentivou artistas, educadores e 
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psicólogos por entenderem que a Arte deve ser expressa, e não ensinada. Dessa 

forma, a Arte na educação passou a ter caráter terapêutico. 

A partir de 1948, com a criação da Escolinha de Arte do Brasil12, uma nova 

concepção educacional para o ensino de Arte foi implantada. Segundo Barbosa 

(1975), o objetivo da arte-educação passou a ser o desenvolvimento da capacidade 

criadora. Porém, até nesse período, não havia qualquer tipo de formação continuada 

ou formação de professores no ensino de Arte. Por isso, o objetivo da arte-educação 

ficou restrito aos espaços informais de ensino, sem modificar o currículo escolar. 

Segundo Barbosa (1975), personalidades importantes de nossa história, como 

Teodoro Braga, Anita Malfatti e Mário de Andrade, deram contribuições relevantes 

para o início do processo de ensino de Arte em nosso país.  

Em 1971, com a Lei nº 5.692, foi incluída a disciplina Educação Artística no 

currículo escolar. A lei determinou que a disciplina abordasse todas as linguagens 

da Arte, ou seja, Artes Plásticas, Música e Artes Cênicas, nos cursos de 1˚ e 2˚ 

graus. Porém, o que se criou foi a necessidade da figura de um professor que 

tivesse domínio das linguagens da Arte, isto é, um professor polivalente. Diante 

dessa necessidade, surgiram os cursos de graduação em Educação Artística, alguns 

de licenciatura curta, para sanar emergencialmente a falta de professores 

habilitados, e também os com licenciatura plena. Inclusive alguns cursos de 

Bacharelado se tornaram cursos de licenciatura para atender a procura. Os 

professores buscavam processos e métodos diferentes para trabalhar as linguagens 

da Arte, dando abertura para a chegada do livro didático em Arte. Os professores de 

Arte valorizavam a expressão dos sentimentos, e as atividades eram propostas sem 

a preocupação com a realidade do estudante. O que permaneceu, muitas vezes, foi 

o fazer pelo fazer ou a livre-expressão, sem oferecer uma experiência estética ou a 

aquisição de novos conhecimentos. Assim, a aula de Arte se transformou em aula 

de desenho expressivo ou uma atividade sem qualquer significado ou 

                                                 
12 A Escolinha de Arte do Brasil foi iniciativa do artista pernambucano Augusto Rodrigues, da artista 
gaúcha Lúcia Alencastro Valentim e da escultora norte-americana Margareth Spencer, em 1948, no 
Rio de Janeiro. Os fundamentos teóricos do trabalho na Escolinha de Arte eram do filósofo Herbert 
Read, ancorados no princípio de que a educação é o fundamento da arte. O trabalho da Escolinha de 
Arte não é diretivo, incluindo uma tentativa de ampliação do repertório artístico e a intensificação do 
diálogo entre as diferentes modalidades artísticas. Recebeu apoio de educadores, como Anísio 
Teixeira e Helena Antipoff. As experiências da Escolinha de Arte do Brasil e de outras que foram 
sendo criadas a partir dessa experiência se caracterizavam pela aprendizagem livre e pelo incentivo à 
expressão criadora. Essas atividades se contrapunham ao ensino da arte nas escolas com foco no 
desenho geométrico e na cópia. 
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fundamentação teórica. A falta de conhecimento histórico acerca da cultura e das 

experiências estéticas da humanidade fez com que o ensino de Arte fosse ineficiente 

na escola. A implantação de qualquer mudança no ensino de Arte deve se 

preocupar com as relações socioculturais e as condições propícias para a 

aprendizagem contextualizada. 

Na década de 1980, com o objetivo de discutir as metodologias e as funções 

do ensino de Arte, teve início o Movimento de Arte-Educação, liderado por 

professores de Arte dos ensinos formal e informal. Em 1988, iniciaram as discussões 

sobre a nova LDB que seria sancionada no ano de 1996. O motivo que levou a 

essas discussões foi uma das versões da referida lei que retirava a obrigatoriedade 

da disciplina no currículo. (BRASIL, 1997).  

Aprovada em 20 de dezembro de 1996, a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional estabeleceu, em seu artigo 26, parágrafo 2º, que “O Ensino da 

Arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 

básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. (BRASIL, 

1997, p. 30) 

Em 1996, também surgiram os Parâmetros Curriculares Nacionais com o 

objetivo de trazer uma nova orientação para o ensino brasileiro e buscar um 

redimensionamento da educação na sociedade contemporânea. Segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, uma das características desse novo 

currículo é identificar a área não mais por Educação Artística, e sim por Arte, e 

integrá-la ao currículo escolar, não apenas como atividade prática ligada à produção 

fragmentada, mas com conteúdos e metodologias contextualizadas. A partir da nova 

LDB – Lei nº 9.394/96 – que determinou as novas diretrizes para o ensino de Arte, 

todos os estados se adequaram à Proposta de Ensino. O currículo escolar foi 

alterado com maior facilidade, porém o processo de mudança da nomenclatura nos 

cursos superiores foi mais lento. (BRASIL, 1996). 

As diversas modificações na teoria e na prática do ensino de Arte continuam, 

nos dias atuais, a ser assunto de debates e de propostas feitas por teóricos, 

estudiosos e professores de Arte. Entre as propostas que estão sendo difundidas no 

Brasil, 

[...] destacam-se aquelas que têm se afirmado pela abrangência e por 
envolver ações que, sem dúvida, estão interferindo na melhoria do ensino e 
da aprendizagem de arte. Trata-se de estudos sobre a educação estética, a 
estética do cotidiano, complementando a formação artística dos alunos. 
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Ressalta-se ainda o encaminhamento pedagógico-artistico que tem como 
premissa básica a integração do fazer artístico, a apreciação da obra de 
arte e sua contextualização histórica. (BRASIL, 1997, p.31). 

 
Podemos destacar a Proposta Triangular para o ensino de Arte, criada por 

Ana Mae Barbosa, que propõe como encaminhamento pedagógico-artístico a 

integração da produção artística, a fruição da obra de arte e a sua contextualização 

histórica, como também a função do professor que atua como mediador cultural. 

Vale salientar que o percurso da arte-educação começa pelo professor reflexivo e 

sensível para dialogar com as linguagens, com a história da Arte e do ensino. Ao 

escolher os conteúdos, é necessário segurança e também ter os objetivos artísticos 

bem definidos nas propostas pedagógicas. De acordo com Hernandes (2007, p.15), 

é essencial uma educação em Arte em que os estudantes possam participar “de 

experiências vivenciadas de aprendizagem, pelas quais aprendam a resolver 

questões que possam dar sentido ao mundo em que vivem, de suas relações com 

os outros e consigo mesmo”. 

O ponto fundamental para o ensino de Arte é tratá-la como conhecimento. 

Ensinar Arte significa estabelecer relações com a Proposta Triangular: a 

criação/produção, a fruição/leitura de imagem e a contextualização/reflexão ou o 

reconhecimento da produção artístico-estética da humanidade.  

3.2 PROPOSTA TRIANGULAR PARA O ENSINO DE ARTE 

"O que mata um jardim não é o abandono. O que mata um 
jardim é esse olhar de quem por ele passa indiferente."  

(QUINTANA, 2009, site) 
 

A Proposta Triangular, foco desta seção, nasceu de uma preocupação e de 

um questionamento de profissionais ligados ao ensino de Arte sobre a proposta 

educativa em Arte centrada apenas no fazer das diversas linguagens (Teatro, 

Dança, Música e Artes Plásticas) que predominava nos anos de 1970. Nessa 

década, o ensino de Arte se deu na perspectiva do fazer artístico, ainda sofrendo as 

influências da Escolinha de Arte do Brasil, de Augusto Rodrigues13. O trabalho dos 

professores de Arte estava centrado nas propostas de experimentação expressiva 

                                                 
13 Nascido em Recife, foi pintor, desenhista, gravador, ilustrador, caricaturista, fotógrafo e arte-
educador brasileiro. Também foi pioneiro na criação das escolinhas de Arte para crianças no Brasil. 
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como a mola propulsora para o processo criador. Era valorizado o desenvolvimento 

da autodescoberta e da livre-expressão. Durante esse período, entre os profissionais 

ligados ao ensino de Arte, nasceu uma preocupação e um questionamento sobre a 

proposta educativa em Arte centrada apenas no fazer das diversas linguagens 

(Teatro, Dança, Música e Artes Plásticas).  

Foi nesse contexto que surgiu a proposta de profissionais ligados ao ensino de 

Arte de iniciar um processo de discussão e pesquisa que direcionasse o ensino também 

para o conhecimento da Arte e sua apreciação. Para Barbosa (2002, p. 34-35), 

A produção de arte faz a criança pensar inteligentemente acerca da criação 
de imagens visuais, mas somente a produção não é suficiente para a leitura 
e o julgamento de qualidade das imagens produzidas por artistas ou do 
mundo cotidiano que nos cerca. [...] Temos que alfabetizar para a leitura da 
imagem. Através da leitura das obras de artes plásticas, estaremos 
preparando a criança para a decodificação da gramática visual, da imagem 
fixa e, através da leitura do cinema e da televisão, a prepararemos para 
aprender a gramática da imagem em movimento. Essa decodificação 
precisa ser associada ao julgamento da qualidade do que está sendo visto 
aqui e agora e em relação ao passado. 

 

A Proposta Triangular foi empregada por Ana Mae Barbosa nos anos de 

1980, quando a autora esteve na direção do Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo. Essa proposta está fundamentada em abordagens 

epistemológicas como: Escuelas al Aire Libre, do México; Critical Studies, da 

Inglaterra; e Discipline Based Art Education (DBAE), dos Estados Unidos. 

Destacamos, entre as abordagens mencionadas, o DBAE14, por ser usada por 

Barbosa para sistematizar a Proposta Triangular. 

Barbosa (2002, p. 36) afirma que a proposta “[...] do ensino das artes 

corresponde às quatro mais importantes coisas que as pessoas fazem com a arte. 

Elas produzem, elas a vêm, elas procuram entender seu lugar na cultura através do 

tempo, elas fazem julgamento acerca de sua qualidade”. 

Ao sistematizar a Proposta Triangular, Barbosa (2002) propõe que o ensino 

de Arte seja elaborado a partir de três ações básicas, ou seja, a produção, a leitura 

de imagem e a reflexão/contextualização. Na Proposta Triangular, existe uma junção 

                                                 
14

 O projeto Discipline Based Arte Education (DBAE), desenvolvido nos Estados Unidos desde a 
década de 1980, postula a educação/ensino da Arte por meio da articulação diálogo entre três 
momentos educativos: leitura de imagem, produção e reflexão. Para maior aprofundamento, ver obra 
A imagem no ensino da arte (BARBOSA, 2002), na qual a autora apresenta sua proposta 
metodológica, fundamentada na ideia de arte-educação, como também organiza e promove uma 
leitura da obra artística que, além de uma pedagogia, é uma nova visão da função das artes na 
cultura do homem contemporâneo. 
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da crítica e da estética que a autora chamou de apreciação ou leitura de imagem; o 

fazer artístico ou produção artística; e a história da Arte ou reflexão da produção 

artística. A Proposta Triangular de Barbosa (2002), é constituída por três eixos, 

conforme mostramos na Figura 4.  

 

 
Figura 4 - Eixos da Proposta Triangular 
Fonte: Pesquisadora (2009), com base em Barbosa (2002). 

 

Conforme mostra a figura 4, a Proposta Triangular é constituída por três 

eixos: produção, leitura de imagem e reflexão/contextualização. Esse triângulo 

original é considerado referência dos eixos de aprendizagem que dominam o ensino  

de Arte atualmente. O triângulo ajuda na prática pedagógica de Arte nas escolas 

brasileiras. 

O eixo refletir/contextualizar Arte está relacionado à história da Arte e visa 

possibilitar o entendimento de que Arte se dá num contexto, tempo e espaço onde 

se situam as obras de arte.  

Leitura de imagem está centrada na análise e apreciação da obra de arte, 

procurando desenvolver a habilidade de ver e descobrir as qualidades da obra de 

arte e do mundo visual que cerca o apreciador. A partir da apreciação, é educado o 

senso estético, e o estudante pode julgar com objetividade a qualidade das imagens. 

Produção em Arte, ou seja, o fazer artístico, objetiva desenvolver a criação 

de imagens expressivas. Os estudantes se conscientizam das suas capacidades de 

elaborar imagens, experimentando os recursos da linguagem, as técnicas existentes 

e a invenção de outras formas de trabalhar a sua expressão criadora. 

Barbosa (1998) faz correções ao termo utilizado Metodologia Triangular, até 

por ela mesma, no seu livro A Imagem no Ensino da Arte, dizendo: “Culpo-me por 

ter aceitado o apelido e usado a expressão Metodologia Triangular em meu livro”. A 

autora afirma que, após anos de experimentação, está convencida de que 
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metodologia é a construção de cada professor na sua prática pedagógica e que, 

dessa forma, gostaria de ver a expressão Proposta Triangular, e não mais 

Metodologia Triangular (BARBOSA, 1998).  

Em 1987, a Proposta Triangular15 foi amplamente utilizada em atividades 

com crianças e adolescentes e para a formação de professores de Arte, no Museu 

de Arte Contemporânea, da Universidade de São Paulo. Esses professores se 

tornaram multiplicadores do trabalho praticado na instituição que passou a ser 

referência para outras experiências no ensino de Arte. As reflexões teórico-práticas 

referentes ao ensino de Arte, levadas a efeito por Ana Mae Barbosa, estão inscritas 

na vertente educacional realista-progressista. Em síntese, essas reflexões apontam 

para a democratização do conhecimento da Arte, para a construção do 

conhecimento e, sobretudo, para o rompimento da prática tecnicista que permeia, 

ainda, o ensino de Arte entre nós.  

Para melhor contextualizar a Proposta Triangular, abordamos, de forma 

simplificada, dois métodos de trabalhar a leitura da obra de arte que dialogam com a 

proposta brasileira idealizada por Barbosa (2002). Uma delas é a do americano 

Edmund Feldman, que Barbosa (2002) classifica como método comparativo. Como o 

próprio nome diz, é o trabalho que envolve o conhecer, o apreciar e o fazer por meio 

da comparação entre várias obras de arte de diversos períodos para que o 

estudante compreenda as diferenças e as similaridades. Esse estudo centra-se nos 

elementos da obra de arte, e o desenvolvimento crítico é o centro da metodologia. 

No entanto, ao centrar seu trabalho no desenvolvimento crítico, Feldman não nega o 

desenvolvimento da técnica e da criação. Ao entrar em contato com a obra de arte, 

ao ver a imagem, o estudante desenvolve sua capacidade crítica, estabelecendo 

uma relação de aprendizagem com o objeto em questão. Para Feldman, esse 

desenvolvimento se dá por meio dos seguintes processos: ao ver atentamente, o 

estudante descreve; ao observar o que vê, ele analisa; ao significar, interpreta; e, ao 

decidir acerca do valor, faz seu julgamento (BARBOSA, 2002). 

O segundo método é o de Saunders, denominado de método multipropósito. 

Saunders define a sua metodologia como um programa de ensino de Arte em que o 
                                                 
15 Essa proposta pode ser posta em prática com a combinação de três ações: leitura de imagem, 
produção e reflexão; também pode se articular em seis sequências, pois a combinação de várias 
ações e de seus conteúdos não tem hierarquia. As sequências possíveis são: leitura de imagem-
produção-reflexão; leitura de imagem-reflexão-produção; produção-leitura de imagem-reflexão; 
produção-reflexão-leitura de imagem; reflexão-produção-leitura de imagem e reflexão-leitura de 
imagem-produção. (RIZZI, 2000, site). 
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fazer se dá em função da leitura da obra de arte, de maneira interdisciplinar, 

articulado com outras áreas do conhecimento. O autor propõe uma mudança da 

cultura verbalmente orientada para uma cultura visualmente orientada e apresenta a 

utilização da reprodução como um meio para o ensino de Arte, ou seja, realça seus 

objetivos no olhar. Em seu trabalho, Saunders faz a defesa da utilização de boas 

reproduções de obras de arte, em papel, na atividade com os estudantes, 

descartando a utilização do slide que, para ele, interfere na relação 

educador/educando, já que o slide, para ser mostrado, necessita de um ambiente 

escuro. Além disso, defende a utilização de uma mesma reprodução ao longo de 

várias séries, partindo do princípio de que o educando amadurece e, 

consequentemente, fará uma leitura diferente da obra revisitada. Esse método pode 

ser praticado depois de o professor em Arte definir os objetivos a serem atingidos 

pelos estudantes (BARBOSA, 2002).  

No contexto escolar, em que é trabalhada a Proposta de Barbosa, é preciso 

interligar as vertentes do triângulo – conhecer, apreciar, fazer – buscando, nos 

processos cognitivos, o equilíbrio entre razão, emoção e intuição. Encerrando-se as 

etapas Conhecer Arte, Apreciar Arte e Fazer Arte, os estudantes poderão avaliar os 

trabalhos e fazer a leitura do que foi produzido, configurando-se uma nova etapa do 

processo, que pré-figura a tríade: processo-produto-processo. 

A leitura da obra de arte, além de ser usada para o conhecimento e a 

fruição, deve, sobretudo, ser usada para instigar o estudante a produzir suas 

próprias imagens, mesmo que se identifique com aspectos formais de um ou outro 

artista. No que toca a esse aspecto, Barbosa (2002) afirma que o mais importante é 

que o arte-educador não exija cópias exatas da obra mostrada, pois esta serve 

como modelo interpretativo, e não como modelo de cópias. O ensino de Arte, na 

concepção da Proposta Triangular, envolve mais a cultura e a história; e ensinar Arte 

implica que o conhecimento em Arte ocorra no encontro da experimentação, 

decodificação e informação. Nesse momento, de acordo com Barbosa (1997, p. 10), 

busca-se superar a concepção de que a utilização de imagens na educação artística 

é nociva e é refutada a crença de que a criança tem uma “virgindade expressiva”, 

que obrigava os educadores a evitar a utilização de imagens ou obras de arte na 

sala de aula. Ainda segundo a autora, a imagem entra na aula para ser lida e relida 

e, por isso, o ensino de Arte, agora, tem a função de preparar o estudante para 

apreender o discurso visual e fruir, ler, compreender e avaliar todo tipo de imagem. 



 

 

56 

Podemos destacar um aspecto comum às três propostas apresentadas: os 

caminhos para um trabalho com a Proposta Triangular e a corrente metodológica de 

Feldman e a de Sauders: a leitura da obra de arte, consubstanciadas nos métodos 

de Feldman (comparativo), de Sauders (multipropósito) e de Barbosa (triangular).  

Podemos notar que o ponto de ligação entre as propostas é a leitura da obra 

de arte, que deve ser feita sempre considerando os contextos culturais como uma 

referência, evitando-se o reducionismo, produto da homogeneização, que é fatal no 

processo de ensino e de aprendizagem de Arte. 

Outro ponto em comum é o destaque dado ao conjunto de informação, 

decodificação e experimentação, da mesma forma que são evidenciadas questões 

como a flexibilidade, a desconstrução, a seleção e a re-elaboração, postas a serviço 

da educação estética e do processo criador. Os métodos em questão também 

trazem a afirmação da interdisciplinaridade como acesso ao conhecimento, 

contrapondo-se à polivalência.  

A Proposta de Barbosa (2002) é a usada nos documentos oficiais que 

orientam o ensino de Arte no Brasil, que são os PCNs Arte (BRASIL, 1997) e a 

Proposta Curricular de Santa Catarina (1998). Nesses documentos o professor de 

Arte pode buscar o auxílio para a formulação de seu currículo. Para Barbosa (2002), 

um currículo planejado a partir da Proposta Triangular respeita as necessidades, o 

interesse e o desenvolvimento da criança, bem como acata o ensino de Arte, sua 

composição e suas contribuições. A Proposta Curricular de Santa Catarina (1998) 

também possui, em seu encaminhamento metodológico, a Proposta Triangular e 

afirma que, para obter um ensino de Arte significativo, é essencial compreender o 

objeto artístico a partir de três áreas do conhecimento: a produção, a leitura de 

imagem e a reflexão/contextualização. Destacamos, igualmente, que não interessa a 

sequência em que serão trabalhadas as vertentes, desde que estejam traçadas no 

planejamento do professor e que esse tenha nítido como se dá o processo de ensino 

e de aprendizagem de Arte na escola. 

Passamos, agora, nas seções a seguir, à apresentação dos dados coletados 

por meio da entrevista semiestruturada, com o professor e as 05 professoras, sobre 

a concepção que possuem de Arte, a importância que atribuem ao ensino de Arte na 

escola e seus dizeres sobre a utilização de imagens fixas em suas aulas. 
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3.3 “A ARTE SE ENCAIXA EM TODAS AS DISCIPLINAS; PENA QUE ALGUNS 

NÃO CONSEGUEM VER [...]”: A CONCEPÇÃO DO PROFESSOR E DAS 

PROFESSORAS DE ARTE SOBRE A ARTE NA ESCOLA  

"A arte é a assinatura da civilização."  
(BEVERLY SILLS, 2009, site) 

 

Para compreendermos a concepção de Arte do professor e das 05 

professoras – P1, P2, P3, P4, P5 e P6 –, utilizamos o seguinte item do tópico-guia: 

concepção de Arte. 

Para P1, Arte é “a capacidade de sentir para se expressar, é quando a gente 

parte do racional para ir aos sentimentos, para a emoção”. P1 indica, por meio de 

seus dizeres, que a Arte está diretamente relacionada à liberdade de expressão. 

Também sugere que é a ponte entre a razão e a emoção. No que se refere ao 

ensino voltado para as emoções, conforme mencionou esse professor, Barbosa 

(1999, p. 20) esclarece que os professores de Arte devem ter cuidado em relação a 

isso, pois 

[...] aqueles que defendem a arte na escola meramente para libertar a 
emoção devem lembrar que podemos aprender muito sobre nossas 
emoções se não formos capazes de refletir sobre elas. Na educação, o 
subjetivo, a vida interior e a vida emocional devem progredir, mas não ao 
acaso. Se arte não é tratada como um conhecimento, mas somente como 
um ‘grito da alma’, não estamos oferecendo nem educação cognitiva, nem 
educação emocional. 

 

De acordo com o que aponta Barbosa (1999), o ensino de Arte pode ser 

direcionado às emoções, conforme entende P1, mas também deve ser tratada como 

conhecimento. Nesse sentido, consideramos que um dos grandes desafios 

pedagógicos para o ensino de Arte na contemporaneidade é a busca por torná-lo 

significativo para o estudante, tornando-se necessária uma prática que favoreça o 

reconhecimento das emoções no contexto pedagógico, de forma que seja possível 

refletir sobre as mesmas, para ser oferecido aos estudantes um ensino de Arte que 

una educação cognitiva e educação emocional. Daí a necessidade de o ensino de 

Arte estar centrado em uma realidade social e emocional, resgatando os valores 

artísticos de determinada comunidade ou determinadas emoções, também 

favorecendo a reflexão e a compreensão e o acesso a outras experiências e 

emoções. Ainda sobre reconhecer a Arte como conhecimento, Leão (2009, site) 
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menciona que os professores poderão proporcionar a revelação de trabalhos que 

exercitam a imaginação, a autoexpressão, a descoberta e a invenção, novas 

experiências perceptivas, experimentação da pluralidade, multiplicidade e 

diversidade de valores, sentido e intenções.  

A Arte aprecia a forma de organizar o mundo do estudante, sua 

autocompreensão, o seu relacionamento com o outro e com o seu meio. Dessa 

maneira, entender e estimular o ensino de Arte resultará em uma escola com espaço 

vivo, produtora de um conhecimento novo, revelador, que aponta para a 

transformação.  

Por sua vez, P2 afirmou que a Arte é composta por “[...] artista [...] as obras 

[...] Artes não tem desenho livre [...] é a partir da nossa área que eles fazem uma 

boa letra lá nas outras disciplinas, uma boa pintura, um bom desenho”. 

P2 sugere, por meio de seus dizeres, que o ensino de Arte aprimora a 

coordenação motora para o desenvolvimento da caligrafia, bem como é a partir dela 

que os estudantes fazem “um bom desenho” e “uma boa pintura”. Entendemos que, 

para essa professora, o ensino de Arte contribui para o desenvolvimento da 

capacidade psicomotora do estudante. Sobre isso, Barbosa (2002) afirma que a Arte 

facilita o desenvolvimento psicomotor e a discriminação visual que é essencial ao 

processo de alfabetização, mas que esse deve se dar sem abafar o processo 

criativo. Não podemos deixar de destacar, também, o conhecimento histórico que a 

Arte possibilita, visando à transformação da sociedade e à alfabetização cultural, 

bem como a linguagem que a Arte utiliza de modo a comunicar, por meio das 

representações (Dança, Música, Artes Cênicas e Artes Visuais).  

Barbosa (2002, p. 04) complementa sua concepção de Arte afirmando que a 

Arte não é “enfeite”, mas é fundamental na história de um povo, para conhecer sua 

história, e “na educação de um país que se desenvolve”. Vale lembrar que formar 

uma concepção de Arte implica buscar a dinâmica entre o sentir, o pensar e o agir, 

promover a interação entre a teoria e a prática relacionadas à história, às 

sociedades e às culturas, possibilitando uma relação ensino/aprendizagem de forma 

efetiva, a partir de experiências vividas, múltiplas e diversas. 

Entendemos, portanto, que o ensino de Arte transcende o aprimoramento da 

letra ou de aspectos técnicos do desenho. O ensino de Arte não é apenas adorno. 

Além de contribuir para a melhora na coordenação motora, pretende situar o 
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estudante, no seu tempo e espaço histórico-cultural, bem como o de outras culturas, 

e enriquecer a cultura escolar. 

Ainda para P2, “A Arte está na escola, em casa [...] tá em tudo. Tudo que a 

gente vê é uma Arte. Eu sempre falo para eles assim: ‘A janela, quem produziu essa 

janela, é a Arte de fazer a janela [...]. Não é só a Arte de pintar e desenhar [...] é até 

a escrita, [...]”. P6 afirmou que a “Arte é tudo que nos cerca, o latão de lixo, as 

placas de trânsito, a paisagem urbana, tudo, tudo é Arte [...]”. Cabe ressaltar que 

julgar que a Arte está em tudo que podemos ver, conforme disse P2, ou que é tudo o 

que nos cerca, como afirmou P6, exige cautela, pois facilmente nos deparamos com 

determinados elementos que deixam de apresentar em sua configuração as formas 

artísticas poéticas, visuais, sonoras e corporais. No caso, por exemplo, a janela 

citada por P2 ou as placas de trânsito, citadas por P6 apresentam elementos que 

estão desconectados das formas artísticas. Desse modo, naturalmente podemos 

trabalhar a Arte como livre-expressão cuja prática não é suficiente para o 

entendimento do ensino de Arte. Isso porque a Arte como livre-expressão busca 

apenas um instrumento de desenvolvimento ou expressão dos sentimentos do 

estudante, quando a intenção é, segundo Barbosa (2002), que a Arte se torne, 

sobretudo, um componente da herança cultural do estudante.  

P4, por sua vez, afirmou que a Arte está “[...] em todos os espaços e em 

todos os lugares imagináveis e inimagináveis” e P3 afirma que “Arte é tudo o que 

nos cerca, uma música, o teatro, uma pintura, uma coreografia; isso tudo é Arte”. 

Consideramos que P4 reconhece a Arte em vários espaços do cotidiano e que P3 

considera que a Arte são as representações, ou seja, as linguagens da Arte (Artes 

Cênicas, Música, Artes Visuais e Dança). Podemos destacar que a Arte se 

apresenta em diferentes manifestações e que nem sempre está explicita na forma 

de obra de Arte. P3 e P4, em consonância com os PCNs, afirmaram que a Arte pode 

ser reconhecida em espaços do cotidiano e que pode ser apreciada “na forma dos 

objetos, no arranjo de vitrines, [...] na dança de rua executada por meninos e 

meninas, nos pregões de vendedores” (BRASIL, 1997, p.51). 

Para P5, a Arte “[...] é lúdica [...] um meio lúdico e que fascina eles, que eles 

amam em saber sobre a vida de um artista, eles se apaixonam por compreender 

como é que determinada coisa funciona ou acontece, por que aquela tela foi pintada 

daquele jeito ou mesmo descobrir que existe um outro universo que não precisa ser 
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só este universo que está só dentro do imaginário, que ele pode ser transportado 

para alguma coisa que é real”.  

P5 entende que a Arte é um meio lúdico que envolve a vida de mestres da 

pintura, bem como as escolas de Arte. De acordo com os PCNs, a Arte representa a 

descoberta do imaginário, a possibilidade que o estudante possui para entender, 

como mencionou P5, “por que aquela tela foi pintada daquele jeito”. A Arte é lúdica, 

é a realidade percebida de um outro ponto de vista. (BRASIL, 1997, p. 37). 

Compreendemos que P5, ao declarar que a Arte é um meio lúdico capaz de 

despertar o interesse dos estudantes acerca da vida e das obras dos artistas, 

demonstrou que a sua concepção de Arte se aproxima do que afirmam os PCNs. 

Entendemos, da mesma forma, que P3 e P4, ao expressarem que podemos 

reconhecer a Arte em momentos do cotidiano, também se aproximam dos 

documentos norteadores do ensino de Arte, os quais destacam a existência da Arte 

ao nosso redor.  

Quanto à concepção de Arte de P1 e P6 – a Arte está diretamente 

relacionada à liberdade de expressão –, consideramos que a Arte seja muito mais 

do que isso e que o professor de Arte precisa atentar para o cuidado de também 

tratá-la como construtora de conhecimento. Sobre a concepção de P2, para quem a 

Arte aprimora a coordenação motora para o desenvolvimento da letra, bem como 

melhora o traçado do desenho e a pintura dos estudantes, ressaltamos que o 

aprimoramento psicomotor do estudante é fundamental desde que aconteça de 

modo a proporcionar espaço para o desenvolvimento da criatividade e do 

conhecimento histórico.  

 Salientamos que o ensino da Arte, ao longo dos tempos, tem conquistado 

espaço e credibilidade por demonstrar ser um caminho para estimular a consciência 

cultural histórica da humanidade. Porém, para que o ensino de Arte aconteça de 

maneira efetiva, é preciso, conforme nos ensina Barbosa (2002), conhecer a sua 

essência e, por exemplo, saber que a Arte é uma forma de interpretar o mundo, a 

realidade e o imaginário; é profissão, cognição, conteúdo, é capaz de refinar nossa 

habilidade de julgamento e de formular significados para a compreensão de mundo.  

Barbosa, (2002, p. 31) fundamenta sua concepção afirmando que “mais de 

25% das profissões neste país estão ligadas direta ou indiretamente às artes e seu 

melhor desempenho depende do conhecimento de arte que o indivíduo tem.” Os 

envolvidos no processo de criação necessitam conhecer a Arte como um 
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conhecimento que “se organiza inter-relacionando o fazer artístico, a apreciação da 

arte e a história da arte”. (BARBOSA, 2002, p. 31).  

Também consideramos essencial que o professor de Arte possa ponderar, 

da mesma forma que Buoro (1998, p. 24), que Arte “é vida e, por meio dela, o 

homem interpreta sua própria natureza, construindo formas ao mesmo tempo que 

(se) descobre , inventa, figura e reconhece”. Portanto, a Arte é entendida como fruto 

do encontro homem/mundo, produto do “criar/construir, movida pelo interesse que 

se alimenta tanto do sensível como do racional.” (BUORO, 1998, p. 41). 

Para Vygotsky (2007), a Arte é um fenômeno humano, que resulta da 

relação direta ou mediada do homem com o mundo, onde são considerados. 

Vygotsky (2007) considera o gesto e a dramatização movimentos geradores da 

representação gráfica infantil ligados a uma interação social. O mesmo autor 

também demonstra a importância do desenvolvimento e da percepção na criança 

desde pequena, chamando a atenção para a ajuda dos adultos nesse processo de 

crescimento, em que o mediador de tal processo possa ajudar a criança a construir 

um conhecimento da linguagem da Arte que chama de “criação artística”, 

possibilitando a ampliação do conhecimento de si e do mundo. 

Entendemos que o professor de Arte é um desses adultos mencionado por 

Vygotsky (1989) que pode ser o mediador da construção do conhecimento em Arte 

pela criança. Além disso, a escola é o primeiro espaço formal onde se dá o 

desenvolvimento de cidadãos e o contato sistematizado com o universo artístico e 

suas linguagens: Artes Visuais, Teatro, Dança, Música e Literatura. Contudo, 

segundo os dizeres de alguns dos sujeitos desta pesquisa, o ensino de Arte está 

relegado à exteriorização das emoções, conforme nos disse P1, ou é encarado 

como atividade que contribui para que o estudante faça “uma boa letra [...] uma boa 

pintura, um bom desenho”, conforme afirmou P2. É fundamental que nós, 

professores e professoras, estejamos preparados(as) para entender a Arte como 

parte do conhecimento, pois, reconhecendo a capacidade transformadora da Arte, 

poderemos colaborar para que o acesso a ela seja possível. Entender que o ensino 

de Arte contribui para o desenvolvimento dos estudantes implica em reconhecer a 

capacidade desses estudantes de expandir o seu potencial cognitivo e sua 

capacidade de leitura de mundo. A sala de aula pretende ser um espelho do atelier 

do artista ou do laboratório do cientista. Nesse espaço, o professor e a professora 

podem atuar na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) do estudante.  
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A ZDP consiste, de acordo com Vygotsky (1989), na distância que intercede 

o nível atual, ou seja, o Nível de Desenvolvimento Real (NDR) da criança, 

determinado pela sua capacidade de resolver problemas individualmente, e o Nível 

de Desenvolvimento Potencial (NDP), determinado por meio da resolução de 

problemas sob a orientação de adultos ou em colaboração com os pares mais 

capazes. Como exemplo, podemos citar a atuação do professor na ZDP do 

estudante quando o mesmo está prestes a desenvolver uma atividade prática acerca 

da escola de Arte Impressionista, ou seja, estamos falando do NDR, com a 

mediação do professor demonstrando as sombras, as cores, a quantidade de tinta a 

ser utilizada. Isso é a atuação na ZDP, o que poderá fazer com que o estudante 

alcance com maior facilidade o seu objetivo, que é o NDP. A atuação na ZDP do 

estudante pode ocorrer por meio de pesquisas, técnicas, produções, leituras e 

atividades, tornando o processo criador vivo e dinâmico, promovendo o avanço de 

seu conhecimento científico. Dessa forma, o ensino de Arte estará intimamente 

ligado ao interesse de quem ensina e de quem aprende.  

Essa proposta em Arte ligada ao interesse de quem ensina e de quem 

aprende traz consigo estudantes que se reconhecerão como participantes e 

construtores de seus próprios caminhos e saberão avaliar de que forma se dão os 

caminhos da Arte. Desse modo, a Arte passa a fazer parte de suas vidas e a ter um 

sentido, deixando de ser incompreensível e voltada apenas para a elite, distante de 

sua realidade. 

As concepções sobre Arte vistas nesta seção deram margem à discussão da 

categoria de análise “importância da Arte na escola”, que apresentamos a seguir.  
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3.4 “ARTE NÃO TEM SÓ A FUNÇÃO DE OLHAR E OBSERVAR, E SIM, DE 

PASSAR UMA MENSAGEM, DE VOCÊ SE TORNAR ALGUÉM CRÍTICO”: A 

IMPORTÂNCIA DA ARTE NA ESCOLA  

“Antigamente, representavam-se as coisas que eram vistas na terra, 
as que se gostava de ver ou as que se gostaria de ver.  

Hoje revela-se a relatividade das coisas,  
expressando-se com isto as crenças de que o visível  

em relação ao universo é apenas um exemplo isolado,  
de que existem outras verdades latentes e em maioria.  

A arte não representa o visível, ela torna visível”. 
(KLEE, 2009, site) 

 

Nesta seção, apresentamos os dados referentes à categoria de análise 

“importância da Arte na escola”. Coletamos esses dados com o auxílio do item “a 

importância de aprender e ensinar Arte na escola”, que fazia parte do tópico-guia 

que utilizamos na entrevista semiestruturada que aplicamos ao professor e às 05 

professoras da disciplina Arte. 

Como mencionamos no Capítulo 2, compõem a disciplina Arte as 

linguagens: Dança, Música, Artes Visuais e Artes Cênicas. Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, 

O aluno poderá desenvolver sua competência estética e artística nas 
diversas modalidades da área de Arte (Artes Visuais, Dança, Música e 
Teatro), tanto para produzir trabalhos pessoais e grupais quanto para que 
possa, progressivamente, apreciar, desfrutar e julgar os bens artísticos de 
distintos povos e culturas produzidos ao longo da história e na 
contemporaneidade. (BRASIL, 1997, p. 53). 

 

Os PCNs esclarecem que, por meio da disciplina Arte, o estudante pode ter 

acesso às várias linguagens da Arte, tanto como autor quanto como apreciador, o 

que possibilita conhecer e valorizar a cultura do Brasil e de outros países. Barbosa 

(2002) atenta que conhecer a Arte do país é fundamental para o desenvolvimento 

histórico e social do ser humano. É por meio da Arte que podemos conhecer nossas 

raízes e compreender nossa história.  

Segundo Barbosa (2002, p. 17), “não podemos entender a cultura de um 

país sem conhecer sua arte.” O estudante, quando entra em contato com a Arte, 

percebe um mundo de informações e possibilidades de expressão e criação e passa 

a entender melhor o meio social onde está inserido.  A exemplo de Barbosa (2002), 

Duarte Júnior (1988, p. 70) sugere que, 
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Conhecendo a arte do meu tempo e cultura, adquiro fundamentos que me 
permitem uma concomitante compreensão do sentido da vida que é vivida 
aqui e agora. E mais: conhecendo a arte pretérita da cultura onde vivo, 
posso vir a compreender as transformações operadas no seu modo de 
sentir e entender a vida ao longo da história, até os meus dias.  

 

A disciplina Arte permite que conteúdos relacionados às diferentes 

manifestações artísticas e culturais possam ser pensados e aplicados, respeitando 

as diversidades culturais e locais que existem em sala de aula, bem como o acesso 

de todos os estudantes a elas. Porém, a realidade nos mostra que muitas escolas 

públicas de Ensino Fundamental não apresentam, para o trabalho com Arte e o 

acesso a ela, acervo de materiais didáticos, como imagens de obras de arte e 

mestres das Artes, livros sobre a história da Arte e a vida dos artistas. No entanto, 

garantir o acesso aos estudantes deve fazer parte do planejamento do professor e 

da professora, seja por meio de livros, imagens, mídias eletrônicas ou demais 

materiais disponíveis em seu conjunto. Comumente, o professor e a professora 

compõem seu próprio acervo, pois, como já foi mencionado, raramente é encontrado 

material pedagógico de Arte nas escolas. 

É basal que o professor e a professora formulem seu planejamento 

fundamentados nas propostas educacionais estaduais e nacionais, considerando, 

também, a realidade local onde está inserido. Segundo Hernandes (2007), quatro 

questões devem permear o currículo e, consequentemente, a disciplina Arte:  

• Quem sou e para onde vou? 

• Como dou sentido ao mundo e me comunico com ele? 

• Quais são as minhas responsabilidades em relação à comunidade? 

• Como descrevo, interpreto e configuro o mundo que me rodeia?  

 

A partir dessas questões-problema, a disciplina Arte busca estabelecer 

amarrações entre aspectos cognitivos e sensíveis; entre os conhecimentos ditos 

intelectuais e as práticas cotidianas; entre o desejo e a realização de ser e conhecer. 

Para Eisner (apud BARBOSA, 1988), a Arte é imprescindível no currículo escolar, 

pois, no ato do fazer artístico, o estudante torna-se capaz de expressar melhores 

ideias e sentimentos, desenvolve a autoestima, a empatia, a capacidade de 

simbolizar, além de ampliar o pensamento flexível e a autonomia. Com base nesses 

estudos, buscamos compreender a importância que o professor e as 05 professoras 

de Arte atribuem ao aprender e ensinar Arte no contexto pedagógico.  
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O professor que denominamos de P1 afirmou: “Por que é importante... 

[Silêncio!] Bom, importante? [Silêncio...] Por que que é importante? Eu acho que um 

dos pontos principais é assim: a gente basicamente fica em torno da criatividade, 

tanto na escola quanto na vida pessoal deles, no trabalho. Em tudo, eles vão ter que 

ser criativos, eles terão que encontrar soluções criativas para sair de problemas. 

Então eu faço essa relação também com eles. Porque a aula de Arte incentiva que 

eles criem [...] coisas novas. [...] porque eles vão utilizar nas outras matérias o que 

vão aprender ali na aula de Artes. Por exemplo, fazer um link com o que aprendeu 

em Artes e o que viu em História ou em outra matéria. Acho que é isso!”. 

Entendemos que P1 sinalizou dúvida e insegurança quando foi indagado 

sobre a importância da Arte na escola, pois o mesmo se questionou e questionou a 

pesquisadora devolvendo a pergunta. Contudo, após um período de reflexão, 

respondeu que, para ele, aprender Arte na escola é importante para desenvolver a 

criatividade do estudante, no sentido de facilitar as resoluções de problemas que 

possam surgir na vida escolar ou pessoal. Esse professor também afirmou que o 

ensino de Arte é importante para complementar o conhecimento científico de outras 

disciplinas, como, por exemplo, a disciplina História. 

Sobre o ensino de Arte, compreendemos que vá além do trabalho com a 

criatividade e abranja o desenvolvimento do pensamento divergente, do pensamento 

visual e do conhecimento presente. Para Fusari e Ferraz (1993, p. 20), é importante 

aprender e ensinar Arte na escola, pois os estudantes devem conhecer e vivenciar 

“aspectos técnicos, inventivos, representacionais e expressivos” das linguagens da 

Arte. Barbosa (2002, p. 05) complementa que é importante aprender e ensinar Arte 

na escola para “desenvolver a percepção e a imaginação, para captar a realidade 

circundante e desenvolver a capacidade criadora necessária à modificação desta 

realidade.” 

P2 nos disse que a Arte na escola é importante “para ensinar eles a pegar 

um lápis, um pincel na mão, pois, pra eles, qualquer pintura era certo. [...] Então a 

Arte é importante por causa do traçado, da pintura, das cores, das misturas de cores 

[...]".  

Para a professora mencionada, o ensino de Arte se resume ao exercício da 

coordenação motora, da mistura de cores e do aprimoramento da pintura. 

Entendemos que os aspectos técnicos, como os citados pela professora, são 

importantes para o desenvolvimento psicomotor do estudante. Entretanto, se 
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trabalhados visando a apenas esses objetivos, o ensino de Arte deixa de acontecer 

de modo a permitir que os estudantes vivenciem múltiplas experiências e impede 

que ocupem papéis de observadores ou de intérpretes das linguagens artístico-

culturais. Conforme a Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 146), “espera-

se que as crianças possam vivenciar o processo artístico, evoluindo no que se refere 

à produção técnica, à representação imaginativa e à expressividade, tudo 

entrelaçado com a poesia e as emoções”. Além disso, defendemos uma educação 

em Arte em que o estudante possa participar “de experiências vivenciadas de 

aprendizagem, pelas quais aprendam a resolver questões que possam dar sentido 

ao mundo em que vivem, de suas relações com os outros e consigo mesmos”. 

(HERNANDES, 2007, p. 15). Na dimensão dos processos de leitura (visual, corporal, 

sonoro e virtual), os estudantes ampliam suas potencialidades de interpretação, 

narração, avaliação e julgamentos, apurando o senso crítico e estético.  

Para P3, é importante aprender e ensinar Arte na escola, pois a Arte é “[...] 

sensibilidade, [...] hoje em dia, está tudo tão embrutecido. [...] Eu sempre procuro 

puxar o olhar dos alunos para um olhar mais sensível [...]! Porque a Arte é isso: ela é 

sensação e sentimento, é você trabalhar com texturas materiais, com a 

materialidade que se envolve, mas com a parte do sentimento”. 

P6, também sobre aprender e ensinar Arte na escola, mencionou: “[...] 

sensibilidade, você tem que ser sensível às coisas. Você tem que ser, talvez, crítico, 

mas sensível, para se mobilizar de qual que seja a forma. [...] Tornar eles mais 

sensíveis ou à imagem ou opiniões ou a eles mesmos [...]. E a criação, se ele vai ser 

criativo na hora de montar um desenho, na hora de solucionar um desenho [...] eu 

acho que a sensibilidade é uma das funções da Arte e a criação é outra”.  

Entendemos que, para essas professoras de Arte – P3 e P6 –, existe a 

preocupação com o despertar da sensibilidade nos estudantes por meio da Arte e 

com a construção de sentidos. A Arte na escola possui a função de desenvolver a 

sensibilidade dos estudantes de maneira que possibilite a expressão de sentimentos 

e a ampliação da visão de mundo por meio das diferentes linguagens artísticas. 

Assim, o estudante sensível, ao fazer formas artísticas, aprimora a forma de pensar 

e de comunicar-se por meio da Arte. “A arte, como linguagem, expressão e 

comunicação, trata da percepção, da emoção, da imaginação, da intuição, da 

criação, elementos fundamentais para a construção humana sensível.” (PILLOTTO, 

2004, p. 38). A Arte possibilita contato com o mundo e consigo mesmo, pois é 
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instrumento de construção humana sensível. Permite que o estudante conheça e 

compreenda o contexto onde está inserido, bem como desenvolva conhecimentos 

artísticos, culturais e históricos.  

Se pretendemos de fato uma educação para a cidadania, que entenda os 
sujeitos como construtores de suas histórias, temos que garantir a 
educação estética e artística nos espaços das instituições educacionais, 
talvez o único para a maioria das crianças, a única possibilidade para 
adentrarem no universo poético e estético. (PILLOTTO, 2004, p. 59). 

 

Cabe ao professor e à professora de Arte garantir, nos espaços 

educacionais, essa educação estética e artística, levando em consideração a 

diversidade humana no sentido de expressão, produção, imaginação e criação, 

como sugere Pillotto (2004), para o ensino de Arte.  

P4 ressalta a importância da Arte, afirmando que a vê como “[...] uma forma 

de desenvolver as capacidades, tanto de percepção, de memória, de observação. 

[...] também vejo como uma forma crítica de observar a sociedade. Então, ela abre 

esse leque todo para vivenciar, quanto ela está na sociedade e quanto ela 

transforma a sociedade. Acho que a Arte não tem só a função de olhar e observar, e 

sim, de passar uma mensagem. De você se tornar alguém crítico”.  

P5 também reconhece a importância da Arte. Para essa professora, “A Arte 

é significativa, então a importância dela é porque ela tem significado como ser 

humano e para vida também; ela é um caminho também para descoberta de muitos 

outros talentos, talentos. Arte é conhecimento histórico acima de tudo. É a própria 

história da humanidade”.  

Em relação aos dizeres de P5, compreendemos que seja fundamental, no 

ensino de Arte, realçar a capacidade dos estudantes de relacionar fatos, objetos, 

ações, histórias e significados com aquilo que pensam e compreendem, e não 

considerar o ensino e a aprendizagem da Arte na escola como uma ação rígida de 

apenas transmissão de técnicas ou de conhecimento ou de trabalho fragmentado. 

Pillotto (2008, site) afirma que 

[...] uma postura que articula conhecimento e prazer de aprender, de ler, de 
fazer, de fruir, pode nos levar a resultados mais construtivos, pois somente 
o que o sensível percebe realmente faz sentido; o restante é apenas 
decodificado pela memória, e a tendência é desaparecer com o tempo. Nós 
acreditamos numa educação em arte para todo o tempo e para além do 
tempo. 
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Nessa rede de interações entre fazer, fruir e refletir, somos, também, 

construtores de nossa história e de nossa cultura, sendo o conhecimento sensível 

essencial no ato de se apropriar e internalizar os conhecimentos do mundo de 

maneira sistemática. 

Sobre a importância do ensino de Arte na escola, podemos afirmar que 

quanto mais possibilidades o estudante tiver para ressignificar o mundo por meio da 

Arte, mais poder de percepção sensível, memória significativa e imaginação criadora 

terá para agir em si mesmo e para ler o mundo. Podemos integrar a Proposta 

Triangular – leitura, contextualização e criação – com outros saberes, valores e 

conceitos, envolvendo a integração entre a cultura popular e a erudita, assim 

promovendo o desenvolvimento cultural. 

Um currículo que integre atividades artísticas, história das artes e análise 
dos trabalhos artísticos levaria à satisfação das necessidades e interesses 
das crianças, respeitando ao mesmo tempo os conceitos da disciplina a ser 
aprendida, seus valores, suas estruturas e sua específica contribuição à 
cultura. (BARBOSA, 1998, p.17). 

 

É essencial aprender e ensinar Arte na escola com o amparo de um 

currículo que possibilite desenvolver os objetivos que ela propõe. Nesse sentido, o 

professor e a professora de Arte poderiam buscar aplicar esses objetivos de um 

modo efetivo, possibilitando ao estudante acesso ao saber artístico-cultural. Nessa 

direção, podemos pensar na apreensão do conhecimento  

[...] nos níveis da racionalidade (argumentação/reflexão) e do sensível 
(emoção, intuição, percepção...). Ambos devem ser considerados nos 
processos de ensino da Arte, pois, fazem parte do contexto cotidiano e, 
sobretudo, da experiência humana. (PILLOTTO, 2007, p. 53). 

 

O conhecimento sensível é fundamental no processo de ensino e de 

aprendizagem de Arte. Portanto, precisa ser considerado na prática pedagógica dos 

professores e das professoras e na produção dos estudantes. Vygotsky (2003, p. 

238) afirma que o objetivo fundamental do ensino é “aproximar a criança da arte e, 

através dela, incorporar a psique da humanidade ao trabalho mundial que a 

humanidade realizou no decorrer de milênios [...] na arte”, ou seja, o professor é 

mediador do processo de ensino e de aprendizagem e é ele que possibilita ao 

estudante desenvolver competências, ampliando o seu repertório cultural e a 

construção do olhar. Dessa forma, o trabalho de produção e ensino de Arte a ser 

desenvolvido pela escola e pelos professores e professoras pretende configurar-se 
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numa concepção segundo a qual Arte e Educação sejam práticas que se relacionam 

com outras, pretendendo a criação de novas práticas na Arte e na vida.  

Os dizeres do professor e das professoras sobre a importância da Arte na 

escola sinalizam que conhecem apenas em parte a importância da Arte na escola, 

pois mencionaram que a Arte desenvolve a criatividade do estudante; aprimora a 

coordenação motora, a mistura de cores e a pintura; estimula a sensibilidade dos 

estudantes; e amplia as capacidades de percepção, de memória e de observação. 

Porém, não mencionaram, por exemplo, que a Arte possibilita que o estudante 

ressignifique o mundo, que a Arte desenvolve a percepção sensível, a memória 

significativa e a imaginação criadora. Podemos sinalizar a Proposta Triangular – 

produção, leitura de imagem e reflexão/contextualização – com outros saberes, 

valores e conceitos para desempenhar a proposta do ensino de Arte, voltada para a 

leitura da imagem e para a construção do olhar. 

Na seção a seguir, apresentamos os dizeres do professor e das 05 

professoras de Arte da 4ª série do Ensino Fundamental sobre a utilização de 

imagens fixas em sua prática pedagógica. 

3.5 “A IMAGEM É IMPORTANTE PORQUE ELA É CONCRETA. NÃO DÁ PARA 

FALAR SOBRE ALGO QUE NUNCA VIMOS. É NECESSÁRIA A IMAGEM 

PARA MOSTRAR”: A UTILIZAÇÃO DE IMAGENS FIXAS NO ENSINO DE 

ARTE  

“E o senhor tirava os óculos e punha-os  
em Migüilim com todo o jeito. 

- Olha, agora! 
Migüilim olhou. Nem podia acreditar!  

Tudo era uma claridade, tudo novo e diferente,  
as coisas, as árvores, as caras das pessoas. 
 Via os grãozinhos de areia, a pele da terra,  

as pedrinhas menores, as formiguinhas 
 passeando no chão de uma distância. 

 E tonteava. Aqui, ali, meu Deus 
tanta coisa, tudo...”  

(ROSA, 1984, p. 139-140). 
 

Esta seção destina-se aos dados referentes à utilização de imagens fixas nas 

aulas de arte, coletados na entrevista semiestruturada que aplicamos ao professor e 

às 05 professoras de Arte. 
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Para, então, iniciar esta seção, escolhemos um trecho de Manuelzão e 

Migüilim, de Guimarães Rosa, que aborda a questão do olhar. Nessa passagem do 

texto, o menino experimenta os óculos oferecidos pelo senhor que chegou à sua 

casa. Podemos comparar o olhar que Migüilim vivenciou, esse olhar que “tonteia”, 

esse olhar de quem descobre o mundo, as coisas, o outro e a si próprio. É o olhar de 

sujeito atuante que dialoga com o mundo.  

Apropriando-nos do olhar tonteante de Migüilim, com a intenção de 

dialogarmos no que se refere à utilização de imagens fixas em suas aulas de Arte, 

solicitamos ao professor e às 05 professoras que se manifestassem a respeito da 

utilização de imagens fixas em suas aulas.  

A professora que denominamos de P2, ao se referir ao trabalho com 

imagens fixas, mencionou que nunca fez “[...] leitura de imagem com os alunos 

porque acho que eles são muito pequenos e não irão entender, mas pretendo tentar 

fazer para ver se vai dar certo”. Também declarou que usa “as imagens para 

trabalhar com linhas, com cores e com formas, para mostrar para os alunos como 

elas são”. 

Entendemos que a imagem seja utilizada por P2 apenas como veículo 

demonstrativo da tarefa dos estudantes. Nesse caso, os estudantes são 

subestimados pela professora em sua potencialidade comunicativa. Segundo Buoro 

(2002, p. 34), as imagens deveriam ser “devidamente exploradas e lidas, o que 

implicaria ganho evidente para o processo educacional”. A autora completa que o 

contato dos estudantes com imagens de qualquer ordem é de suma importância, 

tanto quanto os diferentes tempos de leitura e “os modos de ver/observar essa 

presença como algo que atua sobre a sensibilidade e afetos dos autores”. (BUORO, 

2002, p. 34). 

Ainda no que se refere à leitura de imagem para as crianças, Vygotsky  

(2003) esclarece que o objetivo da educação é a criação de um sujeito que olhe para 

além de seu meio. Portanto, se a leitura de imagem é incomum para o estudante, o 

professor pode proporcionar atividades e criar situações para a prática da leitura de 

imagens, pois, “basta modificar esse meio para que o comportamento do ser 

humano também mude” (VYGOTSKY, 2003, p.76), ou seja, ao praticar atividades de 

leitura de imagem, o estudante passará a tornar esse aprendizado comum em seu 

dia-a-dia, modificando seu comportamento e sua interpretação. 
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P1, quanto à utilização de imagens fixas, afirmou que gosta “[...] de trabalhar 

com fotos [...] Geralmente uso as imagens como suporte [...]” Entretanto, P1 também 

nos disse que, quando faz a leitura é “[...] sempre aprimorando a releitura, a 

revisitação, sei lá. Sempre procuro manter as características originais, mas pegando 

personagens ou alguma coisa atual e levando para aquele universo”. 

Sobre a maneira como trabalha com imagens, P1 citou “[...] o exemplo da 

Mona Lisa [...] a gente pegou personagens atuais, como Pucca, ursinho Pooh, Hello 

Kitty, e transportamos para o universo da Mona Lisa, mantendo algumas 

características dela para que se identifique e mudamos todo o resto da obra. 

Trabalho com imagens de paisagens, de flores, fotos que não sejam pinturas muitas 

vezes. Pode ser pinturas também, mas não de artistas famosos, e sim artistas 

iniciantes. [...] Uso imagens de artistas também”.  

Por meio de seus dizeres, P1 revela que também procura utilizar 

personagens da mídia, da cultura de massa – “Pucca, ursinho Pooh, Hello Kitty” – 

para, nas produções dos estudantes, substituir ícones de mestres da pintura, como 

Mona Lisa. Entendemos que essa prática seja válida, pois parte da realidade do 

estudante. Nessa mesma direção, Rossi (2003) elucida que o significado surge a 

partir das experiências do leitor e que as interpretações são conectadas ao mundo 

onde estamos inseridos. A leitura pode ser praticada não apenas com as obras de 

arte, mas também com os objetos que cercam diariamente a vida do leitor. 

Entretanto, o olhar precisa estar atento para as outras formas de consumo de 

imagens, e o professor pode possibilitar autonomia ao estudante para que construa 

a renovação cultural da sua percepção visual. Segundo Barbosa (1975, p. 92), 

A influência da comunicação de massa, cinema, revistas, rádio, 
propaganda, discos e, especialmente, a televisão, atua sobre a criança 
muito antes que ela vá à escola. Elas aprendem a ler imagens, 
mecanicamente, antes da normal. A escola é como uma extensão do 
estúdio da TV. A idéia é não desestimular a criança, já estimulada pelos 
media, mas fazê-la refletir sobre a imagem. 

 

É essencial saber aproveitar e organizar exemplos de meios de comunicação 

para promover um olhar crítico do estudante, reflexões sobre o presente e o 

desenvolvimento do pensamento atento às estratégias de marketing que possibilitem 

uma análise dentro do seu contexto histórico-cultural. O professor necessita ser 

conhecedor de que ele “é o organizador do meio social educativo, o regulador e o 

controlador de suas interações com o educando.” (VYGOTSKY, 2003, p. 76). 
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Vianna (2010) também nos alerta que, ao fazer trabalhos ou decorações 

com personagens de desenho animados, poderemos cair no erro de enfatizar 

apenas os estereótipos16.  A autora completa que, quanto aos estereótipos,  

Não podemos aceitá-los porque como educadores, acreditamos no poder 
de criatividade das pessoas, na individualidade de cada ser humano, 
acreditamos na necessidade vital que a criança tem de se expressar; 
porque somos contra a acomodação e desejamos a transformação. 
Admirando os estereótipos as crianças querem imitá-los e copiá-los: dos 
murais, das cartilhas, das folhas mimeografadas que são obrigadas a 
colorir. Assim, aos poucos, vão desaprendendo o seu próprio desenho, 
perdendo a expressão individual e a confiança nos seus traços, começando 
a considerá-los ‘feios’ ou ‘mal feitos’. (VIANNA, 2010, site). 

 

Nesse sentido, consideramos que, ao utilizar “Pucca, ursinho Pooh, Hello 

Kitty”, manter “algumas características dela [de Mona Lisa] para que se identifique” e 

mudar “todo o resto da obra”, P1 enfatizou apenas os estereótipos e deixou de 

realizar, de maneira dinâmica, a leitura do objeto artístico – no caso Mona Lisa – e 

propor abordagens interdisciplinares que ocorressem de forma integral, sem 

fragmentação. 

Outro aspecto que consideramos que mereça cuidado do professor de Arte 

ao realizar trabalho com personagens atuais, de comunicação de massa, é dar aos 

estudantes orientações relacionadas às funções de marketing que esses 

determinados estereótipos ocupam. Ao dar essas orientações, o professor de Arte 

desempenha uma de suas funções que é auxiliar os estudantes de modo processual 

para que construam novos significados, pois “ler requer apreensão, apropriação e 

transformação de significados” (SANTA CATARINA, 1998, p.188). Nesse sentido, 

Vianna (2010) também afirma que, nos educadores, não podemos aceitá-los porque 

acreditamos na capacidade de criatividade, na individualidade e na necessidade vital 

que o estudante tem de se expressar; porque somos contra a acomodação e 

desejamos a transformação.  

Igualmente é fundamental o professor conhecer possibilidades de 

enriquecimento da leitura dos seus estudantes para efetivar a sua função de 

mediador na sala de aula e despertar nas crianças um novo sentido, de forma a 

ampliar o seu repertório cultural, uma vez que nem todas têm acesso a museus, 

galerias, exposições ou contato com artistas. Além disso, pode conversar com seus 

                                                 
16Etimologicamente, estereotipia vem do grego stereós, que quer dizer: firme, compacto, imóvel, 
constante e de typos que significa: sinal, molde, representação. (VIANNA, 2010). 



 

 

73 

estudantes sobre o porquê de desenvolver os trabalhos propostos, expor seus 

objetivos, explicitando quanto à técnica ou ao suporte utilizado. Esse procedimento 

pode ajudar o professor de Arte a alcançar seus objetivos, pois coloca o estudante a 

par de sua intenção.  

P1, ainda sobre a utilização de imagens fixas, afirmou que chega “a pensar, 

às vezes, que a gente não deveria dar uma base, um modelo para os alunos se 

basearem, porque a criatividade fica limitada. Mas, se a gente não fornecer um 

modelo visual, não exercita a criatividade, não abre muito os horizontes e não há 

produção interessante. Fica muito no básico, no estereótipo. Então a imagem dá 

uma ampliada na criatividade.” Além disso, P1 relatou que utiliza “a imagem para 

trabalhar um conteúdo específico, uma técnica, no caso a luz e sombra. E, a partir 

daí, eles vão vendo e fazendo uma natureza morta. E, depois, trabalho o conteúdo 

específico dentro daquilo, visualizando, também, pois fazer a técnica sem ver fica 

complicado.” Entendemos que, para P1, imagem fornece caminhos que promovem a 

construção do olhar, bem como facilita o seu processo de ensino-aprendizagem da 

Arte. 

Entretanto, quando solicitamos que falasse sobre a leitura de imagem, P1 

relatou que “Essa leitura dentro de todos os termos técnicos que ela exige eu nunca 

apliquei muito a fundo, apenas uma leitura mais superficial”. Diante dessa resposta, 

lhe perguntamos como seria essa leitura superficial, e P1 nos respondeu que 

trabalha “cores... Pois, como eu trabalho com Ensino Fundamental, fico mais voltado 

para os elementos como linhas, formas, as cores. É mais superficial.” 

Diante dessa afirmação, consideramos que P1 trabalha apenas com a 

descrição das imagens, o que caracteriza distanciamento do que prevê a PCSC e os 

PCNs, bem como os autores consultados que frisam a leitura e a 

reflexão/contextualização das imagens. 

Já P3 afirmou, quanto à utilização de imagens fixas em suas aulas, que, 

“quando eu tenho disponibilidade de imagens, eu trabalho”. Diante dessa afirmação, 

é válido lembrar que tanto no município onde P3 leciona – Gaspar –, quanto onde 

mora – Blumenau –, é desenvolvido o Projeto Arte na Escola, que tem como 

finalidade contribuir na qualificação de processos educacionais em Arte – conforme 

explicamos na nota de rodapé 7, que está na Introdução – e que esse projeto 

disponibiliza aos professores de Arte uma vasta biblioteca, “dvdteca” e outros 

materiais pedagógico-didáticos que podem contribuir com os mesmos.  No caso, as 
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cidades de Gaspar e de Blumenau, que fazem parte da mesma GERED, contam 

com o Projeto Arte na Escola, cuja sede, em Blumenau, é no Departamento de Artes 

da Universidade Regional de Blumenau.  

Cabe, também, lembrar que o Projeto Arte na Escola criou diversos núcleos 

de estudos e pesquisas em ensino de Arte pelo país. Os núcleos desse projeto se 

estruturam em universidades e redes de ensino. São 55 polos em 48 cidades de 24 

estados brasileiros e do Distrito Federal. Em Santa Catarina, o projeto tem sede em 

sete universidades: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), em 

Florianópolis; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), também em 

Florianópolis; Universidade do Contestado (UnC), no município de Canoinhas; 

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), em Criciúma; Universidade do 

Planalto Catarinense (UNIPLAC), em Lages; Universidade da Região da Joinville 

(UNIVILLE), em Joinville; e Universidade Regional de Blumenau (FURB), em 

Blumenau. (CARVALHO, 2008). 

P3 também nos disse que “Uso, não tanto como instrumento, e sim mais 

como repertório, para que eles conheçam, saibam. Mas não tanto a ponto de eles se 

apropriarem demais daquela imagem e acabarem reproduzindo ela. Se é para 

trabalhar com imagem, trago mais imagens que é para eles embaralharem bastante, 

e não copiarem as imagens”.   

Os dizeres de P3 nos levam a entender que utiliza as imagens fixas como 

repertório, tratando-as, nesse caso, como exemplos de possíveis composições, o 

que possibilita a construção de um repertório de imagens significativas para os 

estudantes. 

P3 também afirmou que “É importante fazer leitura de imagem [...]” que 

trabalhou “fotografia [...] sequência de fotografias”, que partiu “para o cinema” e fez  

“uma análise tanto formal da fotografia da imagem, como também uma análise mais 

subjetiva”. Igualmente relatou que está trabalhando com os seus estudantes da 4ª 

série 2 “[...] o story board17. Eles têm 10 cenas que foram feitas a partir de fichas de 

filmes. Então expliquei para eles toda a história do cinema e chegou o momento em 

que eles desenharam os store boards. Aí tinha que colocar o título e eles tinham que 
                                                 
17 Story board tem o objetivo de transmitir de maneira eficiente o método de tradução de um roteiro, 
permitindo ao estudante transformar um texto descritivo em imagens sequenciais para cinema e 
televisão. Apesar de sua semelhança com a linguagem das histórias em quadrinhos, o story board é 
uma etapa na realização do produto audiovisual. Ele serve de planejamento visual das cenas a serem 
filmadas, auxiliando na visualização da estrutura do filme e na definição dos planos, ângulos de 
câmera e ritmo da narrativa. (ENSAIO GERAL, 2009, site). 
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ler a sinopse. E, lendo a sinopse, eles desenharam as 10 cenas, em quadradinhos, 

e, depois, passaram cada cena para uma folha tamanho A4. Depois, a gente vai 

passar como eles conheceram a história, dentro dessa linha narrativa que foi pedida 

para eles. Como tem a possibilidade de você mudar, pois tem cenas separadas, a 

gente vai misturar as cenas para trabalhar a imagem de maneira diferente, para ver 

qual outra história vai surgir a partir da modificação da sequência das imagens. A 

gente vai fazer um trabalho de montagem”.  

Os dizeres de P3 concordam com os documentos norteadores do ensino de 

Arte, pois a mesma afirma que faz análise das imagens e também as contextualiza, 

como também que essa prática influencia a produção dos estudantes.  

Ainda no que se refere à utilização de imagens fixas, P4 afirmou que é “[...] 

conteudista. Então eu trabalho primeiro o conteúdo histórico, ou seja, o momento 

histórico, e, depois, eu trabalho a obra de arte, porque eu acho que eles precisam 

saber o porquê que aquilo foi pintado naquele momento. A imagem é importante, 

porque ela é concreta. Não dá para falar sobre algo que nunca vimos. É necessária 

a imagem para mostrar”.  

P4 afirmou iniciar um trabalho com imagens pelo seu acontecimento 

histórico, enfatizando a necessidade de a criança conhecer um pouco mais de seu 

passado e da cultura enraizada à obra. Também sinalizou a importância da imagem 

como um instrumento concreto de trabalho. Sobre isto, Pillar (2001a, p.16) comenta 

que existem múltiplas formas de se adentrar as obras, ou seja, é possível utilizar 

várias abordagens, como “bibliográficas, estéticas, formal, iconológica e semiótica. 

Cada uma dessas leituras busca, por caminhos diferentes, edificar significados”. A 

autora salienta que o professor pode privilegiar, em uma leitura, mais os aspectos 

sensoriais, emocionais ou racionais. Barbosa, (1998, p.16) completa afirmando que 

“a imagem como matéria-prima torna possível a visualização de quem somos, onde 

estamos e como sentimos”. Ainda para a autora, atualmente, a pretensão dos 

professores de Arte é difundir o desenvolvimento cultural dos estudantes, o que 

inclui a ampliação da recepção crítica e a produção, por meio do conhecimento em 

Arte. (BARBOSA, 2005). 
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P5, semelhante à P3, afirmou que utiliza imagens fixas em suas aulas, 

conforme apontam seus dizeres: “toda semana eu troco uma imagem na parede, 

tem um lugar lá, no quadro, têm várias imagens, por exemplo, essa semana agora tá 

Gustavo Rosa18 e eu tenho uma obra, a Cuca, da Tarsila19”. A imagem mencionada 

por P5 pode ser visualizada na Figura 5. 

 
Figura 5 - A Cuca20- 1924 óleo/tela 73 X 100cm, Col. do Museu de Grenoble, França  
Fonte: Tarsila do Amaral (2009a, site).  

                                                 
18 Gustavo Rosa é natural de São Paulo. "O registro do cotidiano, através do traço firme e bem 
humorado é a marca que Gustavo Rosa vem imprimindo em seus trabalhos ao longo dos quase trinta 
anos de carreira. Repletas de figurativismos, suas telas sintetizam a originalidade genuína do 
brasileiro ao conduzir as coisas de seu País. Distante de propor simples questionamentos, a arte de 
Gustavo Rosa vem louvando as formas e as dinâmicas da humanidade. O simples relato acadêmico 
assume nos pincéis do artista o caráter crítico e a visão aguçada do homem que vive seu tempo e 
executa sua história. Sua produção se alterna, como se praticasse uma crônica, por vezes 
reverenciando personagens ilustres, ou noutras, quando o sarcasmo assume a dianteira para 
decodificar os sinais da nossa cultura." (ARTISTAS BRASILEIROS, 2009, site).  
19Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1886, na Fazenda São Bernardo, município de 
Capivari, interior do Estado de São Paulo, e faleceu em São Paulo, no dia 17 de janeiro de 1973. Foi 
uma pintora e desenhista brasileira e uma das figuras centrais da pintura brasileira e da primeira fase 
do movimento modernista brasileiro. (TARSILA DO AMARAL, 2009b, site). 
20 A Cuca, um dos principais seres do folclore brasileiro, foi descrita por Monteiro Lobato em seus 
livros infantis e em sua adaptação para a televisão, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Segundo a lenda, a 
Cuca é uma velha feia com forma de jacaré e que rouba as crianças desobedientes, sendo usada 
como uma forma de causar medo em crianças que não querem dormir. (CUCA, 2009, site). 
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P5 continuou seu relato, afirmando que “uso imagens e ela é importante 

porque, primeiro lugar, esse é o nosso sentido mais desenvolvido, é o mais 

aguçado, é o mais explorado... esse é o primeiro ponto. E, depois, de uma certa 

forma, a visão nos fascina, nós não conseguimos nos imaginar sem ver e também 

temos dificuldade de entender como alguém que não vê, vê!!!! A imagem nos 

perpetua, ela se guarda, né, não é como o teatro ou a dança e a música que são 

efêmeros”. (Grifo nosso). 

P5, por meio de seus dizeres, relaciona imagens à visão ao afirmar que esse 

é o nosso sentido mais desenvolvido, aguçado. Ao afirmar “nosso”, sugere que 

esteja se referindo a ela, enquanto professora, a esta pesquisadora e aos seus 

estudantes, todos sem deficiência visual. P5 enfatiza a visão, a ponto de dizer que 

não consegue se “imaginar sem ver” e que tem dificuldade “de entender como 

alguém que não vê, vê!!!!”. Esses dizeres da professora denotam que ela sabe que o 

deficiente visual pode “ver”, mas que não sabe como ocorre esse processo, o que 

indica que possui conhecimento espontâneo, e não científico, acerca do uso dos 

sentidos do ser humano para a percepção de mundo. 

Sobre “entender como alguém que não vê, vê!!!!”,  

[...] na história da Arte, por volta de 1900, já encontramos artistas 
consagrados que apresentaram, no decorrer de suas vidas, alguma 
deficiência visual. Os artistas impressionistas Claude Monet (1840 – 1926) e 
Edgar Degas (1834 – 1917) desenvolveram cegueira adquirida e, hoje, suas 
caminhadas artísticas complementam a importância do trabalho com Artes 
Visuais e educandos deficientes visuais. (SILVEIRA, 2009, p. 55) 

 

Também podemos mencionar, ainda a respeito da utilização de imagens 

fixas com estudantes com deficiência visual, a pesquisa realizada por Silveira 

(2009), intitulada “Vendo com as mãos: práticas pedagógicas inclusivas de artes 

visuais”, com o objetivo de analisar as práticas pedagógicas de Artes Visuais para a 

inclusão escolar de educandos cegos nas aulas de Artes. Além de entrevistas 

semiestruturadas aplicadas a duas arte-educadoras e a dois educandos cegos – um 

de cada arte-educadora – e observações das aulas de Arte dessas educadoras, 

Silveira (2009) desenvolveu oito ações pedagógicas de Artes Visuais, com materiais 

adaptados na turma de uma das educadoras. A autora constatou que a adaptação 

de materiais que envolveram outros sentidos, como o tato, possibilitou a participação 

do educando nas ações pedagógicas de Artes Visuais que desenvolveu e que as 

“Artes Visuais são acessíveis à pessoa cega, desde que a obra seja devidamente 

adaptada a outras possibilidades de visão, por meio de outros sentidos”. (SILVEIRA, 

2009, p. 103). 
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Ainda sobre a utilização de imagens fixas em suas aulas de Arte, P5 

assegura que possui diversas imagens expostas na sala de Arte e que as alterna 

semanalmente. Essa professora também nos disse: [...] contextualizo tudo [...] faço 

leitura de imagem [...] faço muita análise da obra discutindo com eles [...] 

Normalmente, eu apresento a imagem para eles, eu mostro a imagem [...] falo do 

conteúdo, das características principais, apresento um artista que esteja de acordo 

com o conteúdo e aí eu mostro a obra e questiono sobre o que eles estão vendo. Eu 

vou instigando eles a descreverem o que eles veem e vou perguntando o que está 

acontecendo, o que eles estão fazendo, que cores aparecem na obra, porque o 

artista usou essas cores, o que acham da posição da imagem. Vou tentando 

conduzir para o caminho de uma leitura mais formal, como linhas, cores e planos. 

Depois, faço eles refletirem sobre o motivo de o artista ter produzido tal obra. Faço 

também citação, sempre na tentativa de instigá-los a perceber porque que eles 

estão fazendo, o que é, por que fez, o que usou, nesse sentido, buscando sempre 

uma linguagem deles, com o objetivo de fazê-los perceber os detalhes que 

passariam despercebidos, porque, na maioria das vezes, eles olham o todo ou o 

conjunto e é uma carência dessa geração os detalhes.” Diante dessa afirmação de 

P5, entendemos que ela trabalha com o ensino de Arte  de acordo com o que prevê 

a Proposta Triangular. 

P5 igualmente mencionou que trabalhará com o folguedo o boi-de-mamão e 

que passará para os estudantes um vídeo, pois quer “[...] que eles percebam assim 

[...] o que é o contexto real do boi-de-mamão e como o artista [Mauro José Pereira] 

representa e o que faz dele esse artista [...] é isso que eu quero que eles 

compreendam. O que faz dele artista, essa capacidade de criação de botar em prática 

a ideia e de transformar essa ideia, do universo daquilo que a gente chama de real e 

passar para um outro universo, pra um bidimensional, e assim ó, de uma forma 

sintetizada, de um colorido vibrante, que você olha e você sabe que aquilo não é um 

boi, mas é representação da figura de um boi. É isso que eu quero chegar com eles”. 

P6, sobre a utilização de imagens fixas, afirmou que “[...] a imagem em si ela 

é importante porque você tira tudo dela dentro de Artes, você tira os elementos 

visuais que é importantíssimo para  uma educação visual, você tira citações que 

proporciona criações, sem frustrações [...] proporciona criação e contextualização e 

contextualiza e, nessa contextualização, tu vai trabalhar a autoestima. Vai trabalhar 

crítica, vai trabalhar até mesmo uma leitura que você começa a utilizar, a indiciar os 

elementos visuais que você trabalhou [...] figura e fundo”. 



 

 

79 

P6 afirmou que as imagens são importantes para trabalhar elementos 

visuais e para propor abordagens metodológicas. Consideramos essa prática válida, 

pois aborda conteúdos específicos da disciplina. No entanto, a utilização de imagens 

para leitura e análise das mesmas ficou à parte nesse processo. P6 enfatizou a 

utilização de imagens para trabalhar elementos visuais como figura e fundo. Por 

isso, consideramos que P6, em seus dizeres, se afasta do que presume a PCSC. 

Sobre isso Pillar, citada por Barbosa (2002, p.81), alerta que: 

[...] é necessário educar o olhar da criança desde a educação infantil, 
possibilitando atividades de leitura para além do fascínio das cores, das 
formas, dos ritmos, ela possa compreender o modo como a gramática visual 
se estrutura e pensar criticamente sobre as imagens. 

 

Dessa forma, entendemos que a leitura do discurso visual não se resume a 

à análise de forma, cor, linha, volume, equilíbrio, figura, fundo, ritmo, mas, 

sobretudo, é centrada no significado que esses elementos conferem à imagem. 

Os dizeres apresentados neste capítulo sobre a concepção que o professor 

e as 05 professoras possuem de Arte, sobre a importância que atribuem ao ensino 

de Arte na escola e sobre a utilização de imagens fixas em suas aulas, permitiram 

que compreendêssemos que, em alguns aspectos, esse professor e essas 05 

professoras se aproximam dos documentos norteadores do ensino de Arte no Brasil 

e em Santa Catarina e, em outros, se distanciam. Isso nos permitiu escolher aqueles 

que participariam de nossa pesquisa com base no critério já mencionado nos 

Procedimentos Metodológicos, Capítulo 2, ou seja, utilizar imagens fixas em suas 

aulas de Arte e possuir concepção de Arte e da importância do ensino de Arte na 

escola que se aproximassem dos documentos oficiais que norteiam o ensino de Arte 

no Brasil – os PCNs – e em Santa Catarina – a PCSC. 

Assim, os dizeres do professor e das professoras sobre a utilização de 

imagens fixas nas aulas de Arte nos levaram à compreensão de que P1 utiliza 

imagens para dar exemplos; que P2 as utiliza, mas não de modo processual para 

que os estudantes construam novos significados; e P6 utiliza as imagens apenas 

para trabalhar elementos visuais, como cor, ponto, linhas e textura, não tendo feito 

menção à prática da análise e reflexão/contextualização sobre as imagens, embora 

as considere importantes.  

Por sua vez, P4 sinalizou a importância da imagem como um instrumento 

concreto de trabalho e afirmou que trabalha com imagens fixas e leitura de imagem 
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na sala de aula; P3 afirmou que trata as imagens como exemplos de possíveis 

composições, o que possibilita a construção de um repertório de imagens 

significativas para os estudantes; e P5 assegurou que possui diversas imagens 

expostas na sala de Arte e que as alterna semanalmente para aumentar o repertório 

visual dos estudantes. 

Como os dizeres de P3, P4 e P5 nos levaram ao entendimento de que suas 

concepções sobre Arte e importância da Arte na escola e sua prática com imagens 

fixas se aproximam dos PCNs e da PCSC, que orientam a utilização da Proposta 

Triangular do ensino de Arte e que envolvem a produção, a leitura de imagem e a 

contextualização das imagens, escolhemos essas três professoras para realizar 

observações de suas aulas. Entretanto, como P4 nos informou que estava em 

tratamento médico e que se ausentaria da sala de aula justamente durante o período 

em que faríamos as observações, não participou dessa parte da pesquisa.  

Dessa forma, realizamos observações das aulas de P3 e P5 e as 

registramos como notas de campo. São essas notas de campo que avaliamos no 

capítulo a seguir. 
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4 “EU TRABALHO COM IMAGEM, SIM, FAÇO LEITURA DE IMAGEM”: A 

UTILIZAÇÃO DE IMAGENS FIXAS NA PRÁTICA DAS DUAS PROFESSORAS 

DE ARTE 

“Diego não conhecia o mar.  
O pai, Santiago Kovadloff,  

levou-o para que descobrisse o mar. 
Viajaram para o sul. 

Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas,  
esperando. Quando o menino e o pai 

 enfim alcançaram aquelas alturas de areia,  
depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos.  

E foi tanta a imensidão do mar,  
e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. 

E quando finalmente conseguiu falar, tremendo,  
gaguejando, pediu ao pai: - me ajuda a olhar!”. 

(VIVA VIVER, 2009, site) 
 

Nesta seção, apresentamos e avaliamos os dados coletados com as duas 

professoras de Arte: P3 e P5. Cabe lembrar, conforme já exposto no capítulo 

destinado aos procedimentos metodológicos desta pesquisa, que a obtenção dos 

dados teve como instrumento de coleta a observação das aulas das professoras, a 

qual ocorreu nos meses de outubro e novembro de 2008 e maio a julho de 2009. 

Conforme consta no Quadro 2, no capítulo Procedimentos Metodológicos, 

realizamos observações de 08 aulas de Arte de P3, com a duração de 37 m cada 

aula, do 4° bimestre do ano letivo de 2008. As aulas eram de 37 m, pois, na E3, em 

um dia da semana, são ministradas 6 aulas de 37 m cada, e não 5 aulas de 45m 

cada. Isso porque a disciplina Educação Religiosa foi inserida na matriz curricular, 

devendo ser ministrada no horário regular de aula, tendo sido necessário diminuir o 

tempo de cada aula em um dia da semana para que encaixasse também a disciplina 

Educação Religiosa. No caso, as aulas de Arte da 4ª série 2 eram ministradas 

justamente no dia em que havia 06 aulas. Quanto à P5, conforme consta no Quadro 

3, observamos o total de 09 aulas de Arte, no 2° bimestre do ano letivo de 2009, 

sendo 1 aula de 15 minutos, 1 aula de 30 minutos e 7 aulas de 45 m cada.   

Registramos os dados coletados com a observação de forma descritiva e 

com comentários nas notas de campo, disponíveis no Apêndice C. Para registrar as 

observações e manter os objetivos da pesquisa, seguimos o seguinte foco: 

propostas de trabalho de Arte desenvolvidas com a utilização de imagens fixas, para a 

fruição de imagens fixas e reflexão/contextualização sobre elas. 
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Para entendermos as observações das aulas, bem como a análise, é 

necessário fazermos uma reflexão/contextualização sobre as imagens fixas. 

Peregrinos no mundo em que vivemos, capturamos imagens fixas, muitas vezes, 

sem modelo, sem fundo, cópias de cópias, no cruzamento de inúmeras 

significações. As imagens estão presentes na paisagem humana e é por meio delas 

que nos construímos e contamos nossa história. Estão na origem de nossos 

pensamentos, dando-lhes forma, nos meios de comunicação, em fontes comerciais 

ou de entretenimento e nas Artes. Contêm mensagens que podem mudar opiniões. 

Dizem-nos como devemos comer e nos vestir, nos lembram do padrão ideal de 

beleza, nos comovem, nos indagam, nos fazem refletir, nos formam enquanto seres 

humanos inseridos em um mundo social que produz cultura. Segundo Martins (2007, 

site),  

[...] como produto social e histórico, as imagens traduzem noções, crenças e 
valores, registram informações culturais e práticas de diferentes períodos. 
Elas influenciam a formação – identidade - do sujeito articulando 
representações visuais derivadas de visões e versões de mundo que estão 
presentes em modelos sociais de infância, adolescência e juventude 
vigentes numa determinada época ou cultura. 

 

As imagens sinalizam manifestações da cultura humana, desde as pinturas 

rupestres das cavernas. Lidar com as imagens, lê-las e interpretá-las constrói a 

cultura visual do indivíduo, bem como a compreensão do mundo e de sua própria 

existência. Podemos observar que as imagens são depositárias de historicidades, de 

ações individuais ou coletivas do homem. Carregam vestígios, iconografias, que nos 

permitem vislumbrar a apreensão e a compreensão do mundo pelo sujeito que as 

produz. As imagens também estão presentes nas aulas de Arte, onde assumem 

uma proeminente função, pois revelam poder de comunicação não-verbal entre o 

artista e o espectador e possibilitam a construção de sentidos. A saturação de 

imagens caracteriza a cultura visual de uma criança e também faz a mediação de 

grande parte de informações que chegam até ela. 

As imagens, consideradas objeto artístico, são definidas pelos PCN’s “como 

produção cultural, documento do imaginário humano, de sua historicidade e de sua 

diversidade” (BRASIL, 1997, p. 45). Por ser tão influente e formadora do olhar crítico e 

para que aconteça efetivamente a leitura de imagem, é necessário estar atento ao 

currículo da disciplina Arte, uma vez que é ele o principal suporte da cultura visual. 
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A disciplina Arte dá oportunidades para o estudante estar em contato com 

diversas linguagens artísticas, preparando-o para novos modos de percepção de 

mundo. A respeito desta abordagem da cultura visual, Martins (2007, site) explica que  

[...] as imagens não são vistas como veículo de transmissão de idéias ou 
como um sistema de significações transparentes. Pelo contrário, são 
tratadas como espaço de interação com os indivíduos, criando 
possibilidades de diálogo e interpretação. Assim, a cultura visual discute e 
trata a imagem não apenas pelo seu valor estético, mas, principalmente, 
buscando compreender o papel social da imagem na vida da cultura, 
colocando em perspectiva diferentes contextos culturais como espaços 
híbridos povoados pelas silhuetas de nossas presenças e identidades.  

 

Sobre as imagens, os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam a prática 

da leitura das mesmas em todos os níveis do processo de escolarização e que essa 

leitura deve ser feita de maneira abrangente e diversificada, pois “o fenômeno 

artístico está presente na Arte erudita, nas manifestações populares e nas imagens 

da mídia”. (BRASIL, 1997, p. 51). 

Vygotsky (1989), em seus estudos, também enfoca as imagens. O autor 

afirma que a história é percebida como elemento fundamental para a formação da 

mente, que resulta de um processo de internalização dos meios culturais, 

reguladores do processo humano, e que as funções mentais são mediadas pela 

cultura e historicamente desenvolvidas, bem como se originam da atividade prática. 

Segundo Schroeder (2007), Vygotsky tem como questão central compreender os 

processos de desenvolvimento e sua relação com a aprendizagem com ênfase na 

mediação semiótica. Baquero (1998) complementa que a mediação semiótica se dá 

com a atividade instrumental e que os instrumentos mediadores funcionam como um 

“veículo” de ensino, ou seja, são atividades condutoras ou recursos pedagógicos 

que auxiliam o adulto ou o professor na Zona de Desenvolvimento Proximal do 

estudante (Figura 3).  

É necessário enfatizar a importância do papel do professor no processo de 

construção do conhecimento, pois, de acordo com a teoria histórico-cultural, é o 

professor que orienta e direciona as atividades de acordo com os objetivos das 

aulas, respeitando a necessidade e o ritmo que os estudantes demonstram. Por 

isso, exerce papel fundamental no ensino. Ademais, considera o “processo 

educativo, portanto, [...] trilateralmente ativo: o aluno, o professor e o meio existente 

entre eles são ativos” (VYGOTSKY 2003, p. 79). Cabe salientar que todos os 
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elementos envolvidos no processo educativo aos quais Vygotsky (2003) se refere 

são complexos, dinâmicos e dialogam entre si. 

A imagem é um dispositivo cultural que opera como instrumento mediador, 

uma vez que pode ser usada pelo professor em suas propostas pedagógicas para 

que atue na ZDP do estudante e promova a construção do conhecimento, 

promovendo o avanço do Nível de Desenvolvimento Real para o Nível de 

Desenvolvimento Potencial.  

A Proposta Curricular de Santa Catarina – “Formação docente para 

educação infantil e séries iniciais” –, igualmente contempla a utilização de imagens 

fixas nas aulas de Arte. Para o profissional professor realizar um bom trabalho, é 

fundamental que “selecione conteúdos de Arte (tendo como referencial a proposta 

curricular em Arte) que de fato estejam em consonância com a realidade escolar e 

com os interesses das crianças” (SANTA CATARINA, 1998, p. 147) e que neles 

trabalhe a leitura, a representação e a produção artística. O documento ressalta a 

utilização de imagens para a formação do estudante, bem como aspectos que 

desenvolvam a construção de sua cultura visual e leitura crítica de mundo. 

Para a realização de uma prática embasada na leitura de imagem, 

atentamos para o fato de que, segundo Tardif (2002), professores trazem consigo 

saberes diferenciados, estando entre eles os saberes individuais, construídos na 

experiência de vida e história de cada um, saberes que poderão influenciar e 

diferenciar as práticas pedagógicas. 

Assim, em consonância com Tardif (2002), professores transportam para a 

sua prática em sala de aula toda a bagagem histórica e social desenvolvida ao longo 

de seus anos de vida. Como cada pessoa é única e influenciada pelo seu contexto, 

sua cultura, as práticas pedagógicas e as relações dos professores com seus 

estudantes são diversificadas. 

No que tange à prática pedagógica dos professores, Tardif (2002, p. 263) 

compreende que “os saberes profissionais são variados e heterogêneos porque os 

professores, na ação, no trabalho, procuram atingir diferentes tipos de 

conhecimento, de competência ou de aptidão” para a prática pedagógica do ensino 

de Arte. 

No mesmo sentido apontado pela PCSC (SANTA CATARINA, 1998) e por 

Tardif (2002), Vygotsky esclarece que a humanidade cultiva, por meio da Arte, todo 

seu registro da evolução, experiência e história e, para que a interpretação dos fatos 
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aconteça, faz-se necessário um aprendizado peculiar que integre a observação e a 

recriação de obras de arte. 

No que diz respeito à imagem, Barbosa (2009) explana que a imagem visual 

está cada vez mais prioritária no mundo e que devemos estar aptos para desenvolver a 

capacidade de ler, ser crítico, bem como sermos capazes de analisar o produto, mesmo 

que este seja absolutamente atraente. Para Barbosa (2009, site), é preciso   

[...] ser capaz de pensar no ‘Reebock’ não somente como um sapato que a 
televisão está vendendo como objeto de desejo de um adolescente, mas 
como uma fábrica, que utiliza crianças em todo o mundo subdesenvolvido, 
as explora no trabalho escravo em países como Filipinas [...]. Isto é o 
desenvolvimento da leitura visual do mundo para você fazer uma crítica 
social deste mundo.  

 

As faixas, os outdoors, as placas, os adesivos em carros, as figuras, as 

revistas, os jornais e folhetos, as janelas e ícones do computador e todo o universo 

imagético que a internet oferece são alguns exemplos de imagens, fixas ou não, que 

exercem influência na construção de nossa leitura de mundo. O exercício da análise e 

leitura das imagens permite uma postura mais crítica diante delas. O momento 

privilegiado para que o exercício de análise e leitura de imagens aconteça se dá nas 

aulas de Arte, e este é um dos pontos principais do ensino de Arte hoje. Ao utilizar, em 

aula, imagens do cotidiano e reproduções de obras de arte, o professor amplia o 

repertório de imagens da criança a qual se acostuma a olhar além daquilo que está 

explícito, atribui significados, interpreta, critica e questiona. Isso é alfabetizar 

visualmente, ou seja, proporcionar aos estudantes melhor compreensão de uma 

sintaxe visual. Esse aspecto do ensino de Arte é feito em conjunto com a prática e a 

apreciação.  

A leitura de imagens e do mundo possibilita preparar nossos estudantes 

para a decodificação da gramática visual, da imagem fixa, e desenvolver a 

habilidade de análise e julgamento das obras de arte e do mundo visual que os 

cercam. O estímulo para a construção do olhar, por meio de ações de leitura de 

imagem permite uma seleção do que observar e por que, pois o exaustivo número 

de imagens que povoa nosso cotidiano impede a percepção de detalhes 

importantes, como afirma Buoro (2002, p.34):   

A imagem ocupa um espaço considerável no cotidiano do homem 
contemporâneo. Livros, revistas, outdoors, internet, cinema, vídeo, tevê, 
para citar apenas as fontes mais comuns, produzem imagens 
incessantemente, quase sempre à exaustão e diante de olhares de 
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passagem. Todos são meios ao alcance da maioria da população brasileira 
e tão presentes quanto enraizados nos gestos mínimos de nosso dia-a-dia. 
Faz-se necessária uma tomada de consciência dessa presença maciça, 
pois, pressionados pela grande quantidade de informação, estabelecemos 
com as imagens relações visuais pouco significativas.  

 

Diante do que afirma Buoro (2002), consideramos que seja fundamental 

sensibilizar o olhar e construir competências com os estudantes para que a prática 

intervenha na tomada de consciência deles diante do mundo visual. Buoro (2002, p. 

46) completa assegurando que, com a ampliação da consciência visual, o repertório 

de imagens significativas para os estudantes possibilita “capacitá-los a imaginar, 

compreender, ressignificar, criticar, escolher entre uma infinidade de ações 

possíveis”. Uma das formas de o professor de Arte realizar o que Buoro (2002) 

afirma é utilizar, em sua prática pedagógica, imagens fixas. 

Nesse sentido, tivemos a oportunidade de observar, na sala de aula, a forma 

como P3 utiliza as imagens fixas com seus estudantes. Para que possamos 

entender essa utilização, retomamos as Notas de Campo referentes às primeiras 

observações que fizemos de sua aula, no dia 22.10.2009, em que a professora, 

dando continuidade a um trabalho já iniciado, falou “que, no primeiro momento 

seriam terminados os desenhos (as fichas) story board; depois, aconteceriam as 

apresentações e a avaliação.” (NOTAS DE CAMPO, 22.10.2009). 

Os estudantes, sentados em grupos – em número de 08 – ouviram 

atentamente a explicação. A professora, então, “retirou os trabalhos já iniciados do 

armário e devolveu aos estudantes. Cada criança recebeu 4 folhas. Todas são 

imagens do filme que será produzido. Cada um fez a sua história”. (NOTAS DE 

CAMPO, 22.10.2009). 

O trabalho ao qual nos referimos aconteceu da seguinte forma: os 

estudantes, juntamente com a professora, construíram uma TV, utilizando uma caixa 

de papelão. Para que tomasse forma de TV, a caixa foi recortada na frente de modo 

que pudesse ser percebido o formato de uma tela e, após, pintada com tinta guache, 

na cor preta. Dentro da caixa, foi construído um suporte para encaixar as imagens, 

as quais eram organizadas dentro de plásticos que foram anexados, um embaixo do 

outro, obtendo o formato de um rolo de filme. Dessa forma, os estudantes poderiam 

girar o rolo com as imagens, uma após a outra. 

Essa atividade foi realizada nas aulas que antecederam o período das 

observações, mas a professora relatou passo a passo a sequência das atividades, 
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bem como relatou o que pretendia fazer nas próximas aulas. Podemos acompanhar 

esse relato na entrevista de P3, quando a professora exemplifica para a 

pesquisadora que “a gente construiu uma TV, daquelas que vai girando e, como eles 

estão trabalhando o story board, eles têm 10 cenas que foram feitas a partir de 

fichas de filmes. Então expliquei para eles toda a história do cinema e chegou o 

momento em que eles desenharam os store boards. Aí tinha que colocar o título e 

eles tinham que ler a sinopse e, lendo a sinopse, eles desenharam as 10 cenas, em 

quadradinhos e depois passaram cada cena para a uma folha tamanho A4. Depois, 

a gente vai passar como eles conheceram a história, dentro dessa linha narrativa 

que foi pedida para eles. Como tem a possibilidade de você mudar, pois tem cenas 

separadas, a gente vai misturar as cenas para trabalhar a imagem de maneira 

diferente, para ver qual outra história vai surgir a partir da modificação da sequência 

das imagens. A gente vai fazer um trabalho de montagem.” 

Assim, na primeira aula que observamos, a professora continuou a atividade 

que havia iniciado na aula anterior, e os estudantes já estavam encaminhados 

quanto ao seu dever. Durante o desenvolvimento das atividades, “por estarem em 

grupos, surgiram vários comentários a respeito dos trabalhos dos colegas. Um 

orientava o outro para que pintasse mais forte e também sugeria cores que 

combinariam melhor. A professora passou em todos os grupos para solucionar 

problemas e conferir se todos tinham suas folhas e não precisavam de mais. Os 

alunos demonstraram estar atentos com a atividade”. (NOTAS DE CAMPO, 

22/10/2008). 

Vygotsky (1989), ao destacar a importância das interações sociais, traz a 

ideia da mediação e da internalização como aspectos fundamentais para a 

aprendizagem, defendendo que a construção do conhecimento ocorre a partir de um 

intenso processo de interação entre as pessoas.  Nesse caso, é a partir da interação 

social com as pessoas que os rodeiam que os estudantes se desenvolvem e se 

apropriam das práticas culturalmente estabelecidas. Assim, os estudantes evoluem 

das formas elementares de pensamento para formas mais abstratas, que o ajudarão 

a conhecer e a controlar a realidade.  

Nesse sentido, Vygotsky (1989) destaca a importância do outro, não só no 

processo de construção do conhecimento, mas também de constituição do próprio 

sujeito e de suas formas de agir. Segundo o autor, o processo de internalização 

envolve uma série de transformações que colocam em relação o social e o individual, 
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além de que “todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: 

primeiro, no nível social, e, depois no nível individual; primeiro entre pessoas 

(interpsicológica), e, depois, no interior da criança (intrapsicológica).” (VYGOTSKY, 

1989, p. 75). Partindo desse pressuposto, o papel do outro, no processo de 

aprendizagem, torna-se fundamental. Consequentemente, a mediação e a qualidade 

das interações sociais ganham destaque. “Isto significa dizer que é através de outros 

que o sujeito estabelece relações com objetos de conhecimento, ou seja, que a 

elaboração cognitiva se funda na relação com o outro.” (VYGOTSKY, 1989, p. 9).  

Enquanto os grupos trabalhavam, chamaram a nossa atenção duas meninas 

que “questionaram a professora sobre como desenhar uma moça em um balcão. A 

professora explicou que, como a moça está atrás do balcão, só deverá aparecer a 

moça da cintura pra cima, pois a parte de baixo fica atrás do balcão. Para dar essa 

explicação, a professora pediu que as meninas se lembrassem da imagem”. 

(NOTAS DE CAMPO, 22.10.2008). Nesse ínterim, “Uma das meninas voltou a falar 

para a professora que não conseguia desenhar uma moça sentada atrás do balcão. 

A professora enfatizou que não precisaria desenhar as pernas, pois elas não 

aparecem quando uma pessoa está atrás de um balcão. A menina então voltou a 

tentar continuar seu trabalho”.  

Entendemos que, nesse caso, o fato de a professora ter explicado 

verbalmente para a estudante sobre como desenhar uma pessoa atrás de um balcão 

foi insuficiente, pois a estudante, conforme relatamos, voltou a questionar a 

professora e, mesmo com uma nova explicação verbal, voltou ao seu lugar ainda 

com a sua dúvida. Para Pillar (2001b, p.74), “o sentido vai ser dado ao contexto 

pelas informações que o leitor possui. Ao ver, estamos entrelaçando informações do 

contexto sociocultural, onde a situação ocorreu, e informações de leitor, seus 

conhecimentos, suas interferências, sua imaginação”. Nesse sentido, Pillar (2001a, 

p. 15) completa que “ler uma imagem é perceber, compreender, interpretar a trama 

de cores, texturas, volumes, formas e linhas que constituem uma imagem”. 

Diante do exposto, entendemos que a professora poderia ter mostrado uma 

imagem para exemplificar para a estudante como fica uma pessoa sentada atrás de 

um balcão ou até mesmo a professora poderia ter se posicionado para exemplificar 

para a estudante como ficaria a composição, proporcionando a oportunidade de a 

estudante perceber, compreender a organização dos elementos visuais, como, por 

exemplo, os planos, as linhas e as formas que a constituem. 
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Observamos que “Uma outra aluna perguntou para a professora como se 

fazia uma pessoa pensando. E ela respondeu fazendo com que a menina lembrasse 

qual balão se usa nas histórias em quadrinhos para um personagem pensar. A 

menina respondeu afirmando que era a nuvem”. A respeito do que observamos, 

encontramos em Pillar (2001a) que a compreensão e a atribuição de significados da 

leitura de imagem acontecem de acordo com as vivências do leitor. Entendemos, por 

isso, que, quando a professora pediu que a estudante se lembrasse do balão 

utilizado para retratar uma pessoa pensando, a estudante já havia em outro 

momento, se apropriado dessa leitura e, então, conseguiu se recordar daquilo que 

sabia e concluiu sua atividade. 

Em sua aula do dia 29.10.2008, os estudantes de P5, divididos em 8 grupos, 

finalizaram um trabalho iniciado em outra aula e o apresentaram. O trabalho foi 

apresentado utilizando desenhos feitos pelos estudantes em papel A4, com lápis de 

cor. As imagens foram elaboradas após os estudantes lerem as histórias que a 

professora selecionou para cada grupo. 

A professora sorteou a sequência das apresentações utilizando o título das 

(fichas) histórias: 

1) A viagem...;  

2) Uma história de futebol, 

3) Abril despedaçado, 

4) Houve uma vez, 

5) Iminente Luna, 

6) Velha história, 

7) De passagem e 

8) A marvada... 

 

Após a apresentação do primeiro grupo, “[...] a professora passou 

novamente as cenas e questionou os estudantes sobre os planos21 que foram 

utilizados e eles responderam que foram usados planos de situação, close, 

justamente o que foi trabalhado nas imagens mostradas pela professora no início do 

projeto”. (NOTAS DE CAMPO, 29.10.2008). 

Conforme a Notas de Campo expostas, a professora revisou as cenas 

                                                 
21 Planos são composições do quadro que privilegiam a cena. Na situação descrita, a professora 
utiliza os seguintes planos: plano geral, plano médio e plano close. 
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apresentadas, bem como os planos que havia explicado antes de iniciar a 

apresentação dos estudantes, porém deixou de promover uma leitura das imagens 

com os estudantes, ou seja, poderia explorar os conhecimentos técnicos, como as 

cores utilizadas na pintura do desenho ou o conhecimento sensível, como a postura 

dos personagens e suas expressões e, assim, provocar o olhar dos mesmos para a 

ressignificação entre imagem e contexto, vinculando aspectos da linguagem estética 

e poética à realidade. No que tange à imagem, Buoro (2002) afirma que esta 

necessita de um olhar sensível, que revele, no professor de Arte, essa mesma 

sensibilidade para que possa se fazer mediador de uma consciência visual mais 

acentuada em seus estudantes. Vygotsky (2003, p. 233) nos alerta de que “Toda 

obra de arte é portadora de algum tema material real ou de alguma emoção 

totalmente corrente no mundo.”  

As imagens ou as obras de arte representam as fases que a humanidade 

percorreu e suas modificações sociais e culturais; portanto, devem ser lidas e 

estudadas. Com base nesse pensamento, Vygotsky (2003, p. 238) afirma que a sua 

proposta é “aproximar a criança da arte e, através dela, incorporar a psique da 

humanidade ao trabalho mundial que a humanidade realizou”. O autor nos permite 

afirmar que é por meio do ensino e das intervenções do professor que os estudantes 

poderão desenvolver aptidões que sozinhos não conseguiriam. 

No caso de P3, tendo como suporte teórico as afirmações de Buoro (2002) e 

de Vygotsky (2003), consideramos que essa professora utiliza imagens fixas em sua 

prática pedagógica, mas que trabalha superficialmente com as mesmas, limitando-

se aos planos, deixando de oferecer uma ampliação do olhar crítico aos estudantes. 

P3 poderia atentar, também, para outros aspectos da imagem, como, por exemplo, o 

modo como os personagens foram retratados, o cenário que ocupavam, as cores 

utilizadas na composição, a expressão do rosto dos personagens. 

Nesse mesmo dia, outro grupo apresentou a sua história, intitulada “Abril 

despedaçado”, a qual era constituída apenas por imagens, que foram produzidas 

pelo próprio grupo, após a leitura de uma história ou sinopse entregue pela 

professora.  

A menina que apresentou o trabalho “descreveu as cenas desenhadas, 

porém, não contou nenhuma história, se prendeu apenas aos elementos dos 

desenhos” (NOTAS DE CAMPO, 29.10.2008), ou seja, falou da cor da roupa, do 

lugar onde as pessoas estavam, da temperatura, enfim, narrou as imagens. Em 

virtude disto, no final da apresentação, “para que os demais alunos entendessem a 
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história, a professora explicou que esta seria um conto acontecido no Brasil em 1930 

e seria a história de pessoas que moravam no Nordeste e que lutavam e matavam 

em disputa por um pedaço de terra. A professora salientou a agressão 

desnecessária que acontecia antigamente”. (NOTAS DE CAMPO, 29.10.2008). 

Entendemos que a postura da professora foi necessária, pois, sem a sua 

interferência, os demais estudantes não teriam compreendido a história. Contudo, 

ressaltamos que o processo de leitura em Arte está diretamente relacionado ao ato 

de conhecer a produção de um determinado artista ou de um determinado fato 

histórico e, a partir disso, criar novas interpretações, significações. Nessa linha, 

Buoro (2002, p.41), entende que, 

Se a arte é produção sensível, se é relação de sensibilidade com a 
existência e com experiências humanas capaz de gerar um conhecimento 
de natureza diverso daquele que a ciência propõe, é na valorização dessa 
sensibilidade, na tentativa de desenvolvê-la, que podemos contribuir de 
forma inegável com um projeto educacional, no qual o ensino de arte 
desempenhe um papel preponderante e não apenas participe como 
coadjuvante. 

 

Portanto, temos o entendimento de que a professora poderia ter promovido 

uma leitura prévia do acontecimento, do fato, ou seja, antes de iniciar as 

apresentações, a professora poderia ter contado a história para toda a classe ou até 

mesmo poderia ter mostrado imagens que norteassem a apresentação da história 

“Abril despedaçado”. Dessa forma, os demais estudantes já estariam situados no 

tempo/espaço e teriam compreendido a apresentação apenas observando a 

descrição das imagens produzidas pelo grupo. Nesse sentido, segundo a teoria 

histórico-cultural proposta por Vygotsky (2003), o professor desempenha uma 

função essencial, pois a sua intersecção promove progressos que não ocorreriam 

espontaneamente. A intervenção de outros objetos ou pessoas – que, no caso da 

escola, é feita pelo professor com as imagens e os estudantes – é fundamental para 

a promoção do desenvolvimento do indivíduo. De acordo com Vygotsky (2003, p.79), 

“o professor desempenha um papel ativo no processo de educação: modelar, cortar, 

dividir e entalhar os elementos do meio para que estes realizem o objetivo buscado”.  

Ainda para Vygotsky (2007), a Arte possibilita o desenvolvimento integral do 

homem, articula razão e sensibilidade em uma experiência cultural e histórica, pois 

Arte é o social em nós e força de transformação no mundo. 

A atuação da professora – P3 – poderia ter ocorrido antes da apresentação 

do grupo, pois, assim, a imagem atuaria na ZDP dos estudantes, promovendo a 

compreensão da história por meio apenas da leitura das imagens apresentadas 
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pelos estudantes. P3 desempenhou uma função ativa no processo, conforme 

Vygotsky (2007) orienta, mas efetuou a prática em um momento posterior à 

apresentação da história pelos estudantes. A respeito disso, vale mencionar que, 

após a explicação dada pela professora sobre as imagens da história “Abril 

despedaçado”, os estudantes exclamaram: “Ahhh... agora entendi!!!” (NOTAS DE 

CAMPO, 29.10.2008). Essa compreensão deveria ter ocorrido pela leitura das 

imagens que o grupo confeccionou, e não após a explicação das cenas e da história 

pela professora. 

Nesse caso, a imagem não promoveu o entendimento dos estudantes, no 

que diz respeito à história, contrariando o que orienta a PCSC, que enfatiza a leitura 

de imagens e o processo de ensino de Arte por meio da leitura de imagens. A leitura 

de imagem, segundo a PCSC (1998), além do processo de descrição das imagens, 

pretende abranger o processo de contextualização e reflexão sobre a mesma. 

Barbosa (1998) atenta para o fato de que pesquisas comprovam que o 

desenvolvimento da capacidade de analisar e assimilar significados das imagens 

fixas, como obras de arte na sala de aula, colabora para o avanço da capacidade de 

leitura reflexiva das imagens de outras categorias, como, por exemplo, imagens da 

TV, outdoors e revistas e que o professor é o mediador desse processo.  

Quanto à P5, realizamos as observações de suas aulas no período de  

20.05.2009 a 08.07.2009. Nesse período, a professora trabalhou com seus 

estudantes a temática o folguedo do boi-de-mamão e desenvolveu atividades que 

tiveram como base imagens das obras do artista Mauro José Pereira22 e que uniram 

desenho, pintura e colagem.   

O boi-de-mamão é uma tradição comum a vários estados brasileiros e tem 

origem africana. Em Santa Catarina, é uma das tradições mais fortes em 

Florianópolis, mas também se destaca em outras localidades, como Jaraguá do Sul, 

Itajaí, Tubarão e Laguna. Além do boi, principal figura da dança, há a cabra, a 

Bernúncia, a Maricota, o cachorro, o cavalinho, o urso branco, o urso preto, o 

                                                 
22 Mauro José Pereira é natural de Florianópolis, Santa Catarina. Trabalha “com desenho a bico-de-
pena, lápis de cor, aquarela, pastel, acrílica sobre tela e eucatex. Mauro, como não poderia ser 
diferente, foi levado pela inquietude criativa a pesquisar e explorar as infindas possibilidades da arte 
digital. As cores fortes e vibrantes marcam suas obras, cuja temática é a Ilha de Santa Catarina, a 
Florianópolis onde nasceu e viveu a maior parte de sua vida. Seus trabalhos mostram o folclore 
catarinense como o Boi-de-Mamão, o Terno de Reis e as brincadeiras de criança: cataventos, 
papagaios, pandorgas e pipas, casarios e cenas do cotidiano ilhéu”. (DA VINCI GALLERY, 2009, 
site). 
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marimbondo, o macaco e o jaraguá.  Essas figuras, conforme explica Dannemann 

(2010, site), dançam ao som de uma cantoria,  

[...] com o chamador que canta os versos, convocando a cabrinha, a terrível 
Bernúncia, ‘que comeu Mané João e come tudo que lhe dão’, dona 
Maricota, com seus três metros de altura, e seu ‘nariz pimentão’, 
distribuindo carícias com seus braços longos e mãos espalmadas. 

 

No dia 20.05.2009, P5 apresentou aos estudantes um vídeo com fotos de 

apresentações do grupo folclórico Alivanta Meu Boi23. As imagens eram 

acompanhadas por músicas que variavam de acordo com cada personagem do 

folguedo. Os estudantes, sentados no chão na frente do computador, “ouviram e 

viram as imagens com atenção e em silêncio” (NOTAS DE CAMPO, 20.05.2008).  

Quando o vídeo acabou, a professora pediu que os alunos sentassem nas 
mesas e guardassem o material solicitado, que eram caixas de leite para 
confeccionarem os personagens. A professora colocou no quadro obras e 
disse: ‘Vocês estão vendo as obras de um artista de Florianópolis’. [...] O 
artista se chama Mauro José Pereira. (NOTAS DE CAMPO, 20.05.2008). 

 

Conforme mostram as Notas de Campo, P5, ao encaminhar sua aula, 

colocou no quadro-de-giz imagens de algumas obras e mencionou o nome do 

artista, no caso Mauro José Pereira (Figura 6), e que ele era de Florianópolis, não 

dando outro tratamento para as imagens ou para a vida do artista. Essa prática que 

observamos da professora de não contextualizar as imagens das obras que 

apresentou aos estudantes contradiz a afirmação que nos fez na entrevista de que 

“[...] falo sobre a obra. Eles querem saber o que é. Algumas eles já conhecem. Aí um 

conta para o outro [...]”  

 

 

 

 

                                                 
23 “Esse grupo é formado por 18 crianças e 2 adultos que se divertem dançando o boi-de-mamão, 
em apresentações públicas ou particulares [...], enquanto mantêm viva a tradição em Florianópolis. 
De maneira bem humorada incorporaram à exibição um casal de manezinhos, que vão narrando a 
história do boi-de-mamão e contando causos engraçados usando a plateia como co-participante das 
cenas”. (FLORIPA CULTURA, 2009). 



 

 

94 

 
Figura 6 - Imagens de obras do artista Mauro José Pereira 
Fonte: Dados da pesquisa (2008). 

 

A Figura 6 apresenta imagens de obras do artista Mauro José Pereira: a 

imagem do canto esquerdo superior é intitulada Boi-de-Mamão 2 (acrílica sobre 

tela); a do canto esquerdo superior, Maricota (acrílica sobre tela); a do canto direito 

superior, Boi-de-Mamão (acrílica sobre tela); e a do canto direito inferior, Folia (Arte 

digital). (DA VINCI GALLERY, 2009, site). 

P5 deixou de apresentar aos estudantes o contexto sócio-histórico-cultural 

das obras do artista Mauro José Ferreira, ou seja, P5 poderia ter enfatizado a vida 

do artista Mauro José Pereira, sua história, a escola de Arte a que pertence e as 

influências que sofreu para obter seu estilo de pintura. Assim procedendo, deixou de 

fazer com que a Arte se tornasse tocante à sensibilidade e à atuação criadora dos 

estudantes. De acordo com Barbosa (2002, p.37), “nenhuma obra de arte existe num 

vácuo: parte do significado de que qualquer obra depende do entendimento do seu 

contexto”. Ao refletir/contextualizar, operamos no domínio da história da Arte e, 

especialmente, na construção da identidade cultural, como também nos 

conhecimentos que envolvem outras áreas do saber, estabelecendo conexões num 

processo interdisciplinar. 
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Após apresentar as imagens das obras do artista mencionado, “a professora 

perguntou o que os alunos viram no vídeo e as crianças reconheceram as obras no 

vídeo” (NOTAS DE CAMPO, 20.05.2009). As obras a que a professora se referiu são 

as mesmas que colocou no quadro, do artista Mauro José Pereira. Essas obras 

ilustraram os personagens do folguedo boi-de-mamão mostradas no vídeo. Embora 

os estudantes tivessem reconhecido as obras do artista, nenhum tratamento como 

descrição, leitura ou reflexão/contextualização foi dado para as imagens. 

P5 solicitou, então, “a atividade explicando que os alunos fariam trabalhos 

utilizando o folguedo do boi-de-mamão [...] vai unir desenho, pintura e colagem e 

será baseada nas obras do artista Mauro José.” (NOTAS DE CAMPO, 20.05.2009) 

Após, “entregou os cadernos de desenho e os alunos começaram as atividades”. 

(NOTAS DE CAMPO, 20.05.2009). 

Enquanto os estudantes desenhavam (Figura 7), a professora passava e os 

orientava sanando dúvidas. Alguns perguntavam  

[...] para a professora o que eram determinadas formas e a professora 
respondia [...]. Conforme os alunos iam acabando os desenhos, 
perguntavam para a professora se podiam pintar. A professora pedia que 
eles completassem toda a folha com desenhos e só depois pintassem e 
colassem as folhas de papéis coloridos. (NOTAS DE CAMPO, 20.05.2009) 

 

Podemos salientar que, nesse momento da aula, poderia ainda ser 

explorada a leitura das obras utilizadas, pois essa prática poderia contribuir com o 

fazer artístico dos estudantes. Para Barbosa (2002), ler imagem é avaliá-la. Essa 

leitura é enriquecia pela informação histórica, e ambas partem ou desembocam na 

produção artística dos estudantes. 

 
Figura 7 - Estudante desenhando personagens do folguedo boi-de-mamão  
Fonte: Pesquisadora (2009). 
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A Figura 8 mostra personagens do boi-de-mamão desenhados por 

estudantes da turma onde atua P5. 

 
Figura 8 - Personagens do folguedo boi-de-mamão desenhados por um estudante da turma de P5 
Fonte: Pesquisadora (2009). 

 

As composições apresentadas na Figura 8 mostram as imagens do boi e da 

Maricota. Se compararmos os desenhos dos estudantes com os personagens do 

boi-de-mamão das imagens das obras do artista Mauro José Pereira levadas pela 

professora – apresentadas na Figura 6 –, podemos observar a presença, em ambos, 

de similaridades com a obra original do artista, como, por exemplo, as formas e as 

cores. Isso nos permite afirmar que os estudantes cujos desenhos apresentamos na 

Figura 6 reproduziram os personagens das imagens da obra de Mauro José Pereira. 

Nesse caso, a produção dos estudantes deixou de ter um caráter criativo, pois eles 

reproduziram os personagens das imagens, e não usaram novas formas e cores.  

Para Alves (1992, p. 155), “ler uma imagem é saboreá-la em seus diversos 

significados, criando distintas interpretações”. Para o autor, as imagens permitem 

viajar a diversos contextos, uma vez que suas significações dependerão da 

percepção do indivíduo, de suas vivências e do seu jeito de olhar. Entendemos, 

então, que saborear a imagem é olhá-la desprovido de qualquer preconceito e 

preceitos, o que permitirá diversas interpretações e influenciará no modo de 

desenhar, representar ou produzir de cada estudante. 

Alguns minutos antes de terminar a aula, a professora recolheu os cadernos 

dos estudantes, sem, no entanto, ter feito leitura ou análise das suas produções. 

Nas aulas do dia 27.05.2009, P5 deu continuidade aos trabalhos sobre os 

folguedos do boi-de-mamão. A professora explicou aos estudantes que eles 

trabalhariam na construção dos personagens do boi-de-mamão com materiais 
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recicláveis e que o primeiro personagem a ser construído seria a Bernunça. 

Salientamos que a decisão de iniciar o trabalho com a personagem Bernunça foi 

tomada pela professora e que os estudantes concordaram e não questionaram essa 

opção. 

 Para construírem a personagem, todos os estudantes utilizaram, 

individualmente, dois rolos de papelão retirados de papel higiênico, tinta guache e 

malha.  O trabalho consistiu em colar os rolos na horizontal, um sobre o outro em 

apenas em um dos lados. A confecção dessa parte diz respeito à boca da Bernunça. 

A tinta guache foi utilizada para pintar a boca, e os tecidos, representar o cabelo da 

personagem. Observamos que “A professora teve muita dificuldade para explicar a 

tarefa, pois os estudantes brigavam e gritavam muito e alguns brincavam” (NOTAS 

DE CAMPO, 27.05.2009). Para a realização dessa atividade, “A professora não 

utilizou nenhuma imagem do personagem como referência [...]” (NOTAS DE 

CAMPO, 27.05.2009). Sobre isso, Barbosa (2002, p.20) discorre que, se o artista 

utiliza imagens de outros artistas, não temos o direito de sonegar essas imagens às 

crianças.  

“Assim que os alunos terminaram os seus trabalhos, a professora pediu que 

pegassem um livro de Arte e fizessem a leitura” (NOTAS DE CAMPO, 27.05.2009). 

Cabe esclarecer que, na sala de Arte, há, sobre uma carteira, uma cesta de vime 

com diversos livros de Arte. São livros de movimentos artísticos, artistas ou mestres 

da pintura. Esse material é costumeiramente manuseado pelos estudantes após o 

término de uma atividade, enquanto aguardam seus colegas concluírem o trabalho 

ou mesmo enquanto aguardam o término da aula de Arte. Entendemos que essa 

prática incentiva o contato dos estudantes com a linguagem artística e desperta o 

olhar dos mesmos para novos estilos, o que está de acordo com a PCSC, visto que 

esta incentiva a ampliação do repertório artístico e o desenvolvimento dos sentidos 

dos estudantes. 

Nas aulas seguintes, do dia 10.06.2009, ocorreu a continuação do trabalho 

com a Bernunça. A professora explicou aos estudantes “que cortou uma tira de 

TNT24 branco para confeccionar o corpo da Bernunça. O fundo é pra pintar de giz de 

cera e os detalhes com cola colorida” (NOTAS DE CAMPO, 10.06.2009). 

                                                 
24 É a sigla para tecido-não-tecido. Esse nome vem do fato de que esse material não é fabricado em 
teares como os tecidos comuns. Suas fibras são tramadas segundo um arranjo aleatório, a partir de 
um polímero chamado polipropileno. (TNT, 2009). 
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Entendemos que o processo criativo é primordial na prática pedagógica do professor 

de Arte e que este deve desenvolvê-lo nos estudantes. A utilização de materiais 

alternativos, como os que a professora ofereceu aos estudantes, contribui para o 

desempenho da criatividade. Nessa linha de pensamento, Fusari e Ferraz (1993, p. 

53) completam que  

[...] o professor de arte deve saber o alcance de sua ação profissional, ou 
seja, saber que pode concorrer para que seus alunos também elaborem 
uma cultura estética e artística que expresse com clareza a sua vida na 
sociedade. O professor de arte é um dos responsáveis pelo sucesso desse 
processo transformador, ao ajudar os alunos a melhorarem suas 
sensibilidades e saberes práticos e teóricos em arte. 

 

No dia 24.06.2009, como já mencionado no capítulo que trata dos 

Procedimentos Metodológicos de nossa pesquisa, a turma de P5 teve 30 minutos de 

aula de Arte, em virtude do Festival Interno da Canção com os estudantes das séries 

iniciais do Ensino Fundamental. 

Nesse dia, 24.06.2008, a professora determinou que os estudantes se 

reunissem em trio para pintar “um personagem do boi-de-mamão do artista Mauro 

José Pereira. O personagem foi desenhado em uma folha de cartolina com 

canetinha preta pela professora. Os estudantes escolheram os desenhos e iniciaram 

o trabalho de pintura do cartaz utilizando giz de cera”. Todos os estudantes 

trabalharam em seus desenhos até as 16 h, horário em que participariam do Festival 

Interno da Canção. Salientamos o fato de a professora ter desenhado os 

personagens com caneta preta na folha de cartolina e entendemos que a mesma 

poderia ter proporcionado aos estudantes esse momento de produção. 

Da mesma forma como ocorreu nas aulas anteriores observadas, P5 

solicitou que os estudantes realizassem a atividade envolvendo imagens fixas, mas 

nenhuma imagem do artista Mauro José Pereira foi utilizada nessa aula, além de 

que a cabeça da Bernunça, feita na aula anterior, não foi trabalhada. A respeito 

desses dois aspectos observados, podemos afirmar que, como se trata de uma aula 

posterior a da explicação, a professora poderia ter exposto novamente as obras do 

artista Mauro José Pereira, pois isso poderia contribuir para a leitura e produção dos 

estudantes. Observamos, também, que a professora não finalizou com os 

estudantes a confecção da Bernunça e seguiu com a nova atividade, que diz 

respeito aos personagens que ela mesma desenhou. Observamos, igualmente, que 

foi a professora, em uma de suas aulas-atividade, quem colou, na cabeça da 
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Bernunça, o TNT que representa o corpo dessa personagem do boi-de-mamão e 

finalizou sozinha o trabalho dos estudantes.  

O trabalho de pintura com giz de cera teve continuidade nas aulas seguintes, 

em 01.07.2009. “A professora também disponibilizou para os alunos outros 

materiais, como cola colorida, fitas, botões e lantejoulas para acrescentar na 

produção dos trabalhos. Os alunos trabalharam na pintura dos cartazes até o final 

da aula”. (NOTAS DE CAMPO, 01.07.2009). Atentamos para a atitude que a 

professora tomou ao fazer os desenhos de todos os grupos nas folhas de cartolina. 

Pensamos que essa prática poderia ter partido dos estudantes, pois, certamente, a 

produção faria maior sentido no seu processo criativo. Nessa linha de pensamento, 

o desenho é interpretado por Vygotsky (1989) como um estágio preliminar do 

desenvolvimento da escrita, tendo ambas a mesma origem de construção: a 

linguagem falada. Enquanto a escrita não oferece segurança para refletir o 

pensamento desejado, a criança emprega o desenho como meio mais eficiente para 

exprimir seu pensamento. Então, em cada período do desenvolvimento infantil, a 

imaginação atuará de uma maneira tal que respeite a escala de seu 

desenvolvimento (VYGOTSKY, 2007). Para esse autor, as crianças não desenham 

aquilo que veem, mas o que sabem a respeito dos objetos. Assim, podemos afirmar 

que representam seus pensamentos, seus conhecimentos e/ou suas interpretações 

sobre uma dada situação vivida ou imaginada.  

Consideramos que propor aos estudantes atividades lúdicas que envolvam 

aspectos como a atenção, participação, interesse, socialização, cooperação e 

disciplina é ainda um grande desafio, principalmente porque, na prática de P5, a 

atividade pré-esboçada, ou seja, desenhada pela professora, acaba limitando o 

espaço para as situações de aprendizagem que motivem os estudantes a 

construírem, a produzirem e a estimularem sua criatividade.   

Além do que relatamos e avaliamos sobre a prática pedagógica de P5 com 

imagens fixas, chamou a nossa atenção que, durante o bimestre em que realizamos 

as observações, essa professora manteve as mesmas imagens na parede da sala 

de Arte. Estavam expostas imagens do artista Gustavo Rosa e da artista Tarsila do 

Amaral. Prestamos atenção a esse aspecto, pois P5 afirmou, na entrevista 

semiestruturada, que “[...] toda semana eu troco uma imagem na parede, tem um 

lugar lá, no quadro têm várias imagens [...]”.  Isso mostra que, nesse aspecto, P5 fez 

justamente o contrário do que afirmou, o que não demonstra carência na sua prática 
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pedagógica, mas apenas que seu discurso não concordou com a sua prática. Trocar 

as imagens ou até mesmo acrescentar outras pode promover a ampliação do 

repertório de imagens fixas dos estudantes, bem como despertar a curiosidade em 

relação ao contexto histórico das mesmas. Esse processo de troca ou acréscimo de 

imagens na sala de aula pode acontecer com a participação dos estudantes. Essa 

prática proporciona contato direto entre obra e espectador e, nesse momento, o 

professor pode contribuir com informações sobre a imagem e sobre o artista que a 

criou, também podendo promover uma reflexão crítica com os estudantes a partir 

das informações levantadas.  

Realizamos as observações das aulas de P5, no período de 20.05.2009 a 

08.07.2009. Nesse bimestre observado, a professora trabalhou com seus estudantes 

a temática o folguedo do boi-de-mamão e desenvolveu atividades que tiveram como 

base imagens das obras do artista Mauro José Pereira e que uniram desenho, 

pintura e colagem. Verificamos que P5 deixou de trabalhar com os estudantes o 

contexto das obras do referido artista, ou seja, P5 poderia ter enfatizado a vida do 

artista, sua história, a escola de Arte a que pertence e as influências que sofreu para 

obter seu estilo de pintura. Em consonância com a Proposta Triangular, entendemos 

que P5 trabalhou com a produção, ou seja, o fazer artístico, mas deixou de 

promover a leitura de imagem, bem como reflexões acerca do artista ou das 

imagens fixas utilizadas. 

A avaliação dos dados coletados por meio das observações das aulas de 

Arte de P3 e de P5 nos permite afirmar que ambas, em seus dizeres, possuem 

clareza quanto à importância da Arte e sobre a utilização de imagens fixas. Porém, 

diferente do discurso, utilizam as imagens fixas para trabalhar elementos formais 

como ponto, linhas e cores, deixando de lado a leitura, a análise, a reflexão ou a 

contextualização das imagens utilizadas nas atividades e das que estão expostas na 

sala de aula. Podemos destacar que as imagens fixas são utilizadas como guia nas 

metodologias abordadas com os estudantes, ou seja, para a comunicação entre o 

professor, o conteúdo a ser abordado e o estudante, quando poderiam ser 

“devidamente exploradas e lidas, o que implicaria ganho evidente para o processo 

educacional.” (BUORO, 2002, p. 34). 

Diante do exposto, entendemos que a formação continuada possa colaborar 

com a melhoria da prática pedagógica de P3 e de P5 com imagens fixas. A 

formação para professores vem assumindo posição de destaque e é uma 
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preocupação que se evidencia nas reformas que vêm sendo implementadas na 

política de formação docente, bem como nas investigações e publicações da área e 

nos debates acerca da formação inicial e continuada dos professores. Nessas 

dimensões, a formação continuada aparece associada ao processo de melhoria das 

práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores em sua rotina de trabalho e 

em seu cotidiano escolar. 

As considerações feitas a respeito da prática pedagógica das duas 

professoras cujas aulas observamos nos permitem encerrar este capítulo com a 

compreensão de que a prática dessas professoras se aproxima dos documentos 

norteadores do ensino de Arte em Santa Catarina e no Brasil no que se refere à 

produção de imagens fixas, mas deles se distancia por não contemplar a 

reflexão/contextualização e a leitura de imagens, eixos que, juntamente com a 

produção, integram a Proposta Triangular.    

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



 

 

102 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta dissertação apresenta uma pesquisa realizada com professor e 

professoras de Arte que atuam em turmas de 4ª série do Ensino Fundamental de 

escolas da Rede Estadual de Ensino de Gaspar, com o objetivo geral de analisar 

como professores e professoras de Arte utilizam imagens fixas em sua prática 

pedagógica e, como objetivos específicos:  

• Compreender, por meio de seus dizeres, a concepção de um professor e 

de 05 professoras de Arte da 4ª série do Ensino Fundamental de escolas 

públicas estaduais da cidade de Gaspar, Santa Catarina, sobre Arte e a 

importância da Arte na escola, bem como sobre a utilização de imagens 

fixas em suas aulas.  

• Avaliar, por meio de observações, as atividades desenvolvidas com a 

utilização de imagens fixas na prática pedagógica de duas professoras de 

Arte da 4ª série do Ensino Fundamental de escolas públicas estaduais da 

cidade de Gaspar, Santa Catarina. 

 

Para atingir os objetivos propostos, realizamos entrevistas com um professor 

e 05 professoras de Arte, bem como observações das práticas pedagógicas de Artes 

Visuais de duas das professoras entrevistadas.  

Por meio das entrevistas, foi possível compreender a concepção do 

professor e das professoras participantes da pesquisa sobre Arte e a importância da 

Arte na escola. A respeito da concepção de Arte, os dizeres apontaram que, para o 

professor e as professoras, a Arte é lúdica; é a liberdade das emoções; é o 

aprimoramento da coordenação motora; está em todos os espaços que 

frequentamos; e é “tudo” o que nos rodeia, nos envolve.  

Entendemos que a Arte é lúdica, mas devemos tomar cuidado ao generalizar 

a Arte como forma de libertar sentimentos e emoções, pois, além de conhecermos a 

Arte ou nossas emoções, pretendemos, também, fazer reflexões sobre elas e tornar 

a Arte, sobretudo, um componente da herança cultural do estudante. Devemos 

destacar o conhecimento histórico que a Arte possibilita, visando à transformação da 

sociedade e à alfabetização cultural, bem como a linguagem que a Arte exerce de 

modo a comunicar, por meio das representações de suas linguagens. A Arte 



 

 

103 

também facilita o desenvolvimento psicomotor e a discriminação visual que é 

essencial ao processo de alfabetização, mas esse deve se dar sem invadir o 

processo criativo. 

Sobre a importância da Arte na escola, o professor e as professoras 

mencionaram que a Arte na escola desenvolve a criatividade do estudante, no 

sentido de facilitar a resolução de problemas que possam surgir na vida escolar ou 

pessoal; que o ensino de Arte se restringe ao aprimoramento da coordenação 

motora, da mistura de cores e da pintura; que a Arte na escola possui a função de 

desenvolver a sensibilidade dos estudantes, de maneira que possibilite a expressão 

de sentimentos e a ampliação da visão de mundo por meio das diferentes 

linguagens artísticas; e que há necessidade da leitura de imagem e o 

desenvolvimento do pensamento artístico voltado para a ampliação da sensibilidade, 

da percepção e da imaginação. Também mencionaram o fato de a Arte desenvolver 

as capacidades de percepção, de memória e de observação favorecendo a 

capacidade crítica de observar a sociedade, bem como que a Arte é conhecimento 

histórico, é a própria história da humanidade.  

Os resultados obtidos sobre a importância da Arte na escola sugerem que 

esse professor e essas professoras possuem uma concepção de Arte na escola que 

não abrange todas as suas significações, pois, quanto mais possibilidades o 

estudante tiver para ressignificar o mundo por meio da Arte, mais poder de 

percepção sensível, memória significativa e imaginação criadora terá para agir em si 

mesmo e para ler o mundo. Além disso, podemos integrar a Proposta Triangular – 

produção, leitura de imagem e reflexão/contextualização – com outros saberes, 

valores e conceitos, envolvendo a integração da cultura popular com a erudita, 

assim promovendo o desenvolvimento cultural. 

Além do exposto, não aparece nos dizeres do professor e das professoras 

de Arte a preocupação com a construção de um olhar crítico dos estudantes acerca 

das imagens nem a possibilidade de leitura e fruição para a transformação de 

significados, a renovação cultural e a construção do olhar.  

A Arte na escola é importante para desenvolver a sensibilidade dos 

estudantes de maneira que possibilite a expressão de sentimentos e a ampliação da 

visão de mundo por meio das diferentes linguagens artísticas. Assim, o estudante 

sensível, ao fazer formas artísticas, aprimora a forma de pensar e comunicar-se por 

meio da Arte. 
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Sobre a utilização de imagens fixas no ensino de Arte, o professor declarou 

que utiliza imagens fixas para exemplificar as tarefas e denotou que sente 

insegurança em trabalhar leitura de imagem com seus estudantes por pensar que os 

mesmos não conseguiriam entender o exercício. As professoras afirmaram que 

usam imagens como suporte pedagógico e como veículo para atividade de releitura 

e que procuram utilizar personagens da mídia, da cultura de massa para utilizar nas 

produções dos estudantes, substituindo ícones de mestres da pintura, mas sem 

proporcionar orientações relacionadas à leitura de imagem ou ao interesse 

marqueteiro que estão imbuídos em determinados estereótipos. Também 

mencionaram que iniciam um trabalho com imagens pelo seu acontecimento 

histórico, enfatizando a necessidade de o estudante conhecer um pouco mais de 

seu passado e da cultura enraizada à obra e que as imagens são importantes na 

prática pedagógica, pois é por meio delas que podemos explorar o conhecimento 

dos estudantes. Assim, utilizam as imagens para trabalhar elementos visuais e para 

propor outras abordagens metodológicas. 

Entendemos que o professor e as professoras utilizam as imagens fixas 

como repertório visual, deixando de contemplar a leitura e a análise das imagens. 

Nesse sentido, compreendemos que, além de explorar o conhecimento dos 

estudantes, por meio das imagens, nós, professores e professoras de Arte, 

poderíamos tornar possível o envolvimento dos estudantes na busca por quem 

somos, pelo que queremos e pelo que o mundo quer de nós. Compreendemos, 

também, que as imagens fixas são utilizadas apenas como veículo demonstrativo 

para metodologias abordadas nas tarefas dos estudantes, ou seja, para a 

comunicação entre professor-conteúdo-estudante, quando poderiam ser exploradas 

e fruídas, o que resultaria em resultados positivos para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Destacamos a importância de que, tanto na formação inicial quanto na 

continuada, haja a preocupação de oferecer aos estudantes uma gama de 

repertórios diversificados de imagens eruditas, popular, mídia, etc., e não apenas 

sempre as mais conhecidas. 

As observações realizadas permitiram avaliar que as duas professoras de 

Arte utilizam as imagens fixas apenas para exemplificar alguns elementos visuais, 

como a cor, as formas e as linhas, sem, entretanto, proporcionar um tratamento para 

as imagens fixas expostas, como leitura ou reflexão/contextualização. Entendemos 
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que as professoras não se detiveram em uma leitura das imagens fixas com os 

estudantes nem ressaltaram o olhar dos mesmos para a ressignificação entre 

imagem e contexto, vinculando aspectos da linguagem estética e poética com a 

realidade. 

No sentido apontado, as duas professoras se distanciam dos PCNs e da 

PCSC, pois, além do trabalho com as imagens fixas no ensino de Arte, esses 

documentos preveem dar a oportunidade ao estudante de um contexto sócio-

histórico-cultural e fazer com que a Arte se torne tocante à sensibilidade e à atuação 

criadora. Ao contemplar a Proposta Triangular, os professores e as professoras de 

Arte operam no domínio da história da Arte e, especialmente, na construção da 

identidade cultural, o mesmo ocorrendo quanto aos conhecimentos que envolvem 

outras áreas do saber, estabelecendo conexões num processo interdisciplinar.  

A disciplina Arte dá oportunidades para o estudante estar em contato com 

diversas linguagens artísticas, preparando-os para novos modos de percepção de 

mundo. As imagens possibilitam a visualização de quem somos, onde estamos e 

como sentimos e ainda nos ajuda a identificar nossa cultura, bem como a cultura de 

outros povos.  

Destacamos, também, a importância de serem tratadas as questões 

referentes aos processos de leitura na formação inicial, especialmente nas 

Licenciaturas em Arte e Pedagogia. É necessário rever os currículos no sentido de 

verificar como esse item está ou não sendo trabalhado. Isso, seguramente, se 

refletirá nas práticas dos professores. 

A realização desta pesquisa teve um significado especial para nós, porque 

possibilitou uma compreensão mais significativa acerca do tema, como também a 

reflexão sobre as práticas do professor e das professoras de Arte e sobre a nossa 

atuação no ensino de Arte em relação às atividades desenvolvidas pelos estudantes. 

Pretendemos que o professor e as professoras de Arte participantes desta pesquisa 

e os(as) demais professores(as) da rede de ensino enfocada tenham a oportunidade 

de refletir sobre o tema. Para isso, socializaremos com eles(as) os resultados 

obtidos nesta pesquisa e acrescentaremos ao acervo da biblioteca de cada escola 

pesquisada uma cópia impressa desta Dissertação.  

Consideramos que chegamos ao final da elaboração desta Dissertação, mas 

não esgotamos as discussões e a análise a respeito do tema. Ao contrário, 

vislumbramos que ainda existem outros caminhos a serem trilhados, por meio de 
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pesquisas, tanto sobre este mesmo tema, quanto em relação a outros aspectos, 

como, por exemplo, propostas e métodos pedagógicos referentes à prática da leitura 

de imagem. 

Compreendemos que é essencial entender a Arte como manifestação 

humana e que o seu ensino necessita envolver a produção de trabalhos artísticos, a 

leitura de imagem e a reflexão/contextualização sobre eles. Lembramos que, para o 

ensino de Arte acontecer de maneira efetiva, é necessário saber que a Arte é uma 

forma de interpretar o mundo, a realidade e o imaginário. A Arte é profissão, 

cognição, conteúdo, é capaz de apurar nossa capacidade de julgar e de formular 

novos significados para a compreensão de mundo.  

 Também defendemos que a imagem fixa exerce função essencial no ensino 

de Arte, pois possibilita a construção de um olhar crítico sobre as formas artísticas e 

sobre o mundo que o cerca. 

Ressaltamos a importância da formação do professor de Arte no processo 

de ensino e de aprendizagem. Também é importante que o professor de Arte se 

mantenha atualizado, sempre em busca de cursos ou trocas de experiências 

voltadas à temática do ensino de Arte, garantindo qualidade e segurança na sua 

prática pedagógica. Da mesma forma, é relevante que os currículos e as práticas 

pedagógicas sejam também destinados a ampliar os espaços de aprendizagem no 

que se refere às leituras em museus, galerias, cinema, bibliotecas, etc. O professor, 

amparado por seu planejamento, pode ser um estimulador da construção do olhar, 

da expressão, da imaginação e dos processos de cognição do estudante, ajudando-

o a construir um conhecimento da linguagem da Arte e possibilitando a ampliação do 

conhecimento de si e do mundo. Por fim, é imprescindível motivar, acompanhar e 

responsabilizar as redes públicas de ensino para que pensem e concretizem 

formação continuada por meio de cursos, oficinas e grupos de estudos, de modo a 

garantir um ensino de Arte com qualidade. 
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ANEXO A - MODELO DA AUTORIZAÇÃO DAS ESCOLAS PARA A 

REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Blumenau, ____ de _____________ de ________ 

 

Ilmo. Senhor(a)  Diretor(a): 

 
Vimos, por meio desta, apresentar a mestranda CINARA MARLI DA 

CUNHA BAUMGARTNER, aluno (a) regularmente matriculado (a) no PPGE/ME - 

Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado em Educação (Turma 2008), 

da Universidade Regional de Blumenau – FURB. 

Estamos, pois, solicitando a sua valiosa colaboração no sentido de 

autorizar/facilitar a realização da sua pesquisa nesta escola, cujo objeto de estudo 

está relacionado com “A construção do olhar: concepções e práticas 

pedagógicas acerca do ensino de Arte e da utilização de imagens fixas”, sob a 

orientação da professora Drª Julianne Fischer.  

Os dados coletados serão analisados e socializados considerando-se os 

princípios éticos da confidencialidade e o maior respeito pelo trabalho profissional 

dos professores, das professoras e da escola participante.  

Na certeza de poder contar com a sua valiosa colaboração, nos 

subscrevemos.  

Atenciosamente, 
 
 

 Prof. Dr. Gilson Ricardo de Medeiros Pereira 

Coordenador do PPGE/ME 
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ANEXO B - MODELO DO CONSENTIMENTO DO(A) PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 Eu,  _____________________________________, DECLARO que fui 
esclarecido(a) quanto aos objetivos e procedimentos do estudo pela pesquisadora e 
CONSINTO minha participação neste projeto de pesquisa, a realização das 
gravações das entrevistas, bem como a utilização das informações para fins de 
estudo, publicação em revistas científicas e/ou formação de profissionais 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 

Blumenau, _____ de _________________de ______. 
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APÊNDICE A - ESTUDOS SOBRE ARTE, LEITURA DE IMAGEM, CULTURA 

VISUAL E PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Título/Autor(es)/Ano Abordagem 

ARTE NA ESCOLA: LEITURA 
REFLEXÃO E PESQUISA 
 
COSTA, Maria Luiza Calim de 
Carvalho; BIONDO, Guiomar 
Josefina (2008, site) 

Este artigo discute arte-educação sob a perspectiva da leitura 
da imagem a partir do leitor e de sua trajetória. 

 
A EDUCAÇÃO DO OLHAR 
ATRAVÉS DA MÍDIA 
 
SANCHES, Ana Cláudia Neif; 
MATTOS, Maria de Fatima da 
Silva Costa Garcia de (2007, 
site) 

Este artigo traz uma reflexão sobre a cultura adquirida pelo 
jovem de hoje influenciado pelos meios de comunicação. Expõe 
um panorama da comunicação e cultura de massa desde o 
Brasil Colônia e o reflexo na atualidade. Dispõe como é 
corriqueiro o surgimento de estereótipos por meio de imagens 
resultantes de ícones de consumo e “modismos” praticados 
pela influência da mídia, uma tendência do mercado capitalista 
contemporâneo. Discute a cultura visual por meio da educação 
do olhar. 

LEITURA DE IMAGENS E A 
FORMAÇÃO DE LEITORES 
 
FONSECA, Lêda Maria da (2006, 
site) 

Neste artigo, a autora relaciona a utilização da expressão 
leitura de imagens à explosão dos sistemas audiovisuais, na 
década de 1970. Aqui a imagem passa a ser entendida como 
signo que incorpora códigos que precisam ser compreendidos. 
Daí a ideia de “ensinar a ver”, apresentando categorias visuais 
básicas, tais como: equilíbrio, figura, forma, desenvolvimento, 
espaço, luz, cor, movimento, dinâmica e expressão. Esta 
pesquisa possibilitou a verificação de diferentes estratégias de 
leitura utilizadas pelos alunos, desde a descrição de elementos 
da composição até a compreensão mais sutil, fruto de 
analogias e intertextualidades. A autora pode atuar como 
mediadora, conduzindo melhor os processos de construção de 
sentidos dos estudantes. 

LEITURA E RELEITURA: 
ESTABELECENDO RELAÇÕES 
 
WAGNER, Maria Helena Rossi;  
DEMOLINER, Isadora (2003, 
site) 

Este artigo trata das diferentes interpretações de um texto 
visual, e diferentes possibilidades de releituras desse texto e 
ressalta o papel da releitura, que será sempre coerente com a 
compreensão que o aluno constrói na leitura de uma 
imagem/obra. A esses dois aspectos devem-se as diferenças 
entre as leituras e as releituras produzidas na escola. Para 
exemplificar, foram abordados trabalhos realizados por alunos 
de uma escola particular em Caxias do Sul. O trabalho foi 
orientado pela professora Laura Rasia, membro do Grupo de 
Estudos/Arte na Escola, Polo UCS, professora de Arte nos 
ensinos fundamental e médio. Para a realização deste trabalho, 
foi selecionada a imagem de Guernica, pintada por Pablo 
Picasso em 1937, que é considerada a mais poderosa denúncia 
contra os horrores da guerra. O alvo foram alunos de séries 
iniciais e adolescentes. Os autores concluíram que é importante 
que o professor conheça as possíveis leituras de seus alunos 
para que possa compreender as suas releituras e avaliar as 
suas propostas de trabalhos em arte. 

continua... 
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continuação... 
 

Título/Autor(es)/Ano Abordagem 

AS INFLUÊNCIAS DAS 
IMAGENS NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM A PARTIR 
DAS INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS 
 
GUIMARÃES, Leda; 
MELO, Raquel Mendes de 
(2008, site) 

Este artigo debate sobre como as tecnologias e as imagens 
galgaram um lugar privilegiado na comunicação e na 
aprendizagem num contexto de globalização econômica e 
cultural, colocando em questão processos e recursos de 
ensino. A qualificação de professores para essa nova realidade 
impõe a necessidade de compreender o papel da cultura visual, 
da arte, das imagens e da tecnologia como elemento 
intermediário e facilitador da produção cultural como forma de 
elevar a aprendizagem aos níveis desafiadoramente exigidos 
por essa nova realidade. 

ARTE CONTEMPORÂNEA, 
CULTURA VISUAL E A 
FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
DE ARTE 
 

VALENÇA, Kelly Bianca Clifford  
MARTINS, Raimundo (2007, site) 

Este artigo analisa a relação arte contemporânea - cultura 
visual, os deslocamentos perceptivos e conceituais que 
fundamentam a interpretação de imagens como prática social. 
Discute a relevância de uma educação orientada para a 
visualidade contemporânea e a pertinência de uma formação 
docente mais engajada social, cultural e politicamente. 

A CULTURA VISUAL NO 
ENSINO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEO: 
SINGULARIDADES NO 
TRABALHO COM AS IMAGENS 
 
NASCIMENTO, Erinaldo Alves 
do (2006, site) 

Este artigo aborda alguns dos princípios extraídos da 
articulação entre a cultura visual e a perspectiva foucaultiana, 
com a finalidade de realçar as singularidades no modo de 
trabalhar com as imagens. 
 

APRECIAÇÃO DA OBRA DE 
ARTE: A PROPOSTA 
TRIANGULAR 
 
LEÃO, Raimundo Matos de 
(2003, site) 

Este artigo tem como tema a apreciação da obra de arte tendo 
como ponto de partida a Proposta Triangular, de Ana Mae 
Barbosa. 

CONTEMPORANEIDADE (MAS 
NÃO ONIPOTÊNCIA) DO 
SISTEMA DE LEITURA DE 
OBRA DE ARTE  
 
RIZZI, Christina (2000, site) 

O intuito deste texto é partilhar com outros professores uma 
experiência que muito significativa a respeito do ensino da 
leitura de imagens. A autora acredita que, fazendo um paralelo 
entre a leitura da literatura e a leitura das obras visuais, um dos 
conceitos/procedimentos que pode nos levar à contextualização 
significativa de uma obra de arte é a consciência e busca da 
dimensão intervalar da leitura. A idéia é bastante simples: na 
leitura da literatura, entre os significados (históricos, sociais, 
psicológicos) e a maneira de sua textualização, o leitor procura 
apreender relações e tende a construir pares, tais como 
literatura e história, literatura e sociedade, literatura e 
psicologia. 

DESCOBRIR-SE CRIATIVO: 
CRIANDO E RECRIANDO 
IMAGENS 
 
NUNES, Luciana Borre (2006, 
site) 

Este projeto pressupôs o desenvolvimento de atividades ligadas 
à área das expressões artísticas (Artes Visuais) e a 
concomitante articulação com outras áreas do conhecimento 
(Português, Matemática, Ciências, História e Geografia). Para 
tal, foram desenvolvidas atividades relacionadas ao estudo da 
vida e da obra da renomada artista plástica Tarsila do Amaral, 
tendo nesta a inspiração para criações plásticas. Entre as 
atividades, destacaram-se: pesquisas, produções textuais, 
leitura de imagens, reprodução de obras, pintura, desenho, 
criação de telas, hora do conto, auto-retrato e organização de 
uma exposição de arte. 

continua... 
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continuação... 
 

Título/Autor(es)/Ano Abordagem 

EDUCAR COM IMAGENS: 
MÚLTIPLOS TEMPOS E 
INTERPRETAÇÃO 
 
MARTINS, Raimundo (2007, site) 

O artigo apresenta reflexões sobre as imagens no mundo e as 
imagens no ensino da arte. Também ressalta a significância da 
interpretação das imagens e relaciona as imagens e a arte com 
a cultura. 

LEITURA DE IMAGENS E 
CULTURA VISUAL: 
DESENREDANDO 
CONCEITOS PARA A 
PRÁTICA EDUCATIVA  
 
SARDELICH, Maria Emilia (2006) 

Este artigo apresenta os conceitos que fundamentam as 
propostas da leitura de imagens e cultura visual, sinalizando 
suas proximidades e distâncias. Contrasta alguns referenciais 
teóricos da antropologia, arte, educação, história e sociologia e 
sugere linhas de trabalho em ambientes de aprendizagem com 
o intuito de refletir sobre nossa permanente formação como 
docentes. 

FORMAS DE (IN)VISIBILIDADE: 
ENTRE A IMAGEM E A 
PALAVRA 
 
BEZERRA, Angela Maria 
Grando (2009, site) 

A idéia deste artigo é pontuar a possibilidade do sentido da 
obra expandir-se a partir da diversidade de mecanismos 
associativos empregados no processo de construção 
de uma possível interpretação.  

ARTE E CONHECIMENTO: 
REFLEXÕES A PARTIR DA 
PRODUÇÃO IMAGÉTICA EM 
TORNO DA CIÊNCIA 
 
LUCAS, Moises (2009, site) 

Este artigo busca estabelecer diálogos em torno da produção 
social da arte e o conhecimento humano. Parte de um 
pressuposto teórico que articula relações entre a produção 
imagética de um recorte histórico-social e as representações do 
conhecimento. Busca, ainda, traçar um fio condutor de caráter 
metodológico no tocante à inserção de uma abordagem da 
produção imagética atrelada à construção do conhecimento 
considerando os repertórios do artista. Insere, enfim, reflexões 
em torno de possíveis roteiros de leitura de imagem a partir de 
uma proposta dialógica de entendimento das inter-relações da 
representação e da visibilidade do Iluminismo na Inglaterra a 
partir da análise da obra Experiência com uma Bomba de Ar, de 
Joseph Wright, de Derby, de 1768. 

AS POÉTICAS PEDAGÓGICAS 
DO ARTISTA-PROFESSOR 
  
VASCONCELOS, Edmilson 
Vitória de (2009, site) 

O artigo aborda o papel do artista-professor a partir do conceito de 
“artista-etc.” proposto por Ricardo Basbaum. Nesta abordagem, é 
considerado que o artista-professor pode utilizar-se de técnicas e 
métodos pedagógicos como estratégia poética para a instauração 
de uma aula-obra de arte, sendo esta, um híbrido que é e não é 
aula, e é e não é uma obra de arte. Para este híbrido emergente, é 
proposto o conceito de “obrassistema”, fundamentado no 
pensamento complexo de Edgar Morin, e neste caso, uma 
obrassistema que acontece no contexto do ensino de arte. 

RELEITURA NÃO É CÓPIA: 
REFLETINDO UMA DAS 
POSSIBILIDADES DO FAZER 
ARTÍSTICO 
 
BERNARDO, Valeska (1999, 
site) 

O presente artigo tem por objetivo elucidar alguns equívocos 
frequentes entre os arte-educadores, a partir do final da década 
de 80, no Brasil. Entre esses equívocos estão: 1) considerar que 
releitura é cópia; 2) considerar que o Fazer Artístico corresponde 
apenas à prática da releitura; 3) considerar que a releitura está 
associada apenas ao fazer, a produzir um objeto artístico. Nesse 
contexto vão sendo elucidados outros mal entendidos, como 
chamar a Proposta Triangular de Metodologia Triangular, e 
aplicá-la em uma sequência única e constante: 1º) apreciação, 
2º) contextualização 3º) produção. Estas reflexões estão 
embasadas teoricamente e fundamentadas na prática 
pedagógica da autora do artigo, desenvolvida na experiência de 
um projeto intitulado “Releitura não é cópia”, desenvolvido na 
Escola Técnica Federal de Santa Catarina.  

continua... 
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continuação... 
 

Título/Autor(es)/Ano Abordagem 

A CULTURA VISUAL NO 
ENSINO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEO: 
SINGULARIDADES NO 
TRABALHO COM AS IMAGENS 
 
NASCIMENTO, Erinaldo Alves 
do (2006, site) 

Mais do que rótulos, esta pesquisa comprova que as 
denominações e as respectivas produções escritas e visuais 
estão impregnadas de visões de mundo, de concepções de 
ensino e de sujeitos docentes e discentes a serem constituídos 
e “formados”. As denominações são referenciais de construção 
de visões e versões que fixam a maneira de interpretar a nós 
mesmos e o mundo que nos cerca. O autor constatou, ainda, 
que a inserção da denominação Arte na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9394, de 1996, no 
seu art. 26, § 2º – demarca uma mudança efetiva, com 
significativas rupturas e algumas continuidades, na maneira de 
conceber e ensinar as Artes Visuais na contemporaneidade. 
Mudanças que começaram a ser gestadas a partir da década 
de 1980, quando vigorava o termo arte-educação em 
contraposição à Educação Artística. 

ALFABETIZAÇÃO E LEITURA 
DO MUNDO PARA 
TRANSFORMÁ-LO 
 
COUTINHO, Laura Maria (2009, 
site) 

 
Este artigo propõe um estudo sobre leitura da imagem, leitura 
do mundo das imagens, leitura do mundo. 
 

EPISTEMOLOGIA NO ENSINO-
APRENDIZAGEM DA ARTE: 
UMA QUESTÃO DE 
REFLEXÃO 
 
PILLOTTO, Silvia Sell Duarte 
(2008, site) 

Este artigo propõe algumas reflexões acerca das questões que 
permeiam a epistemologia, relacionando-a ao ensino e à 
aprendizagem da arte no contexto da escola. Segundo a 
autora, faz-se necessário pensar no real significado dos termos 
arte, ensino, aprendizagem, socialização, epistemologia e 
democratização, para sinalizarmos algumas considerações. 

LEITURA DE IMAGENS, 
CULTURA VISUAL E PRÁTICA 
EDUCATIVA 
 
SARDELICH, Maria Emilia 
(2006) 

Este artigo apresenta os conceitos que fundamentam as 
propostas da leitura de imagens e cultura visual, sinalizando 
suas proximidades e distâncias. Contrasta alguns referenciais 
teóricos da antropologia, arte, educação, história, sociologia, e 
sugere linhas de trabalho em ambientes de aprendizagem para 
que se possa refletir a permanente formação docente. 

LER E CRIAR IMAGENS: UMA 
PRÁTICA PEDAGÓGICA NO 
ENSINO DA ARTE 
 
DELFINO, Mônica dos Santos 
(2007, site) 

Esta dissertação investigou a metodologia de leituras de imagens 
que norteia as práticas de ensino numa Escola da Rede Estadual 
do município de Navegantes, para mostrar a importância de 
educar o olhar para a leitura de imagem do corpo feminino, numa 
tentativa de analisar a metodologia de leitura de imagens, que 
norteia as práticas no ensino da Arte, na escola e o que estas 
imagens nos ensinam com os saberes sobre o corpo. 

EDUCAÇÃO PELO SENSÍVEL 
 
PILLOTTO, Silvia Sell Duarte 
(2007a site) 

O presente estudo procura apontar alguns caminhos para que o 
professor adote métodos para educar e educar-se pela via do 
sensível, destacando aspectos que contribuem para esse fim: 
intuição, emoção, criação, percepção, sensibilidade, sobretudo. 
A escola continua priorizando, em suas práticas, um ensino e 
aprendizagem voltados ao pensamento linear, disciplinar e, 
consequentemente, fragmentado. O conhecimento sensível 
surge como elemento imprescindível na apropriação e 
internalização dos conhecimentos de um modo sistêmico. 

continua... 
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continuação... 
 

Título/Autor(es)/Ano Abordagem 

LEITURA DE IMAGEM PARA A 
EDUCAÇÃO 
  
OLIVEIRA, Sandra Regina 
Ramalho e (1998, site) 

Esta tese teve como objetivo observar as relações superficiais que 
o cidadão comum estabelece com as imagens estéticas, desde 
obras de arte até imagens do cotidiano, sejam elas manifestações 
de códigos dos sistemas visual, musical, cênico ou audiovisual. 
Também apresentou um estudo das relações textuais em cinco 
imagens estéticas pertencentes a códigos distintos, visando 
apontar caminhos diferentes dos usuais para a compreensão de 
textos imagéticos. Mostrou, por meio de analogias, que a 
comparação entre eles oferece uma proposta complementar e 
reiterativa para o acesso ao significado das imagens. 

APRENDENDO COM 
IMAGENS  
 
GOUVÊA, Isabel; MARTINS, 
Guaracira; PICCININI, Cláudia 
(2005, site) 

O artigo teve como objetivo explorar as questões relativas à 
natureza híbrida, do ponto de vista semiótico, dos textos 
científicos, visando a uma melhor compreensão e avaliação da 
natureza das demandas desses textos, das suas possibilidades 
de leitura, crítica e utilização por professores e alunos em sala 
de aula e do seu papel em contextos de divulgação científica. 
Para realizar a investigação, foram realizados três estudos de 
caso em escolas do nível fundamental, envolvendo 
levantamentos, entrevistas e observação de sala de aula. A 
primeira perspectiva nos chama atenção para a necessidade de 
considerar as tecnologias e suas linguagens específicas no 
entendimento de imagens. A segunda diz respeito às 
dimensões envolvidas ao considerarmos a leitura na 
perspectiva discursiva, isto é, a relação leitor-texto-autor, 
sentidos de leitura, modos de leitura e suas relações com 
contextos, espaços e finalidades específicas, como, por 
exemplo, a leitura na escola. Os resultados enfatizaram a 
necessidade de problematizar tanto as condições sociais de 
produção das imagens, quanto as condições sociais de 
produção da leitura das imagens. 

A IMAGEM NO ENSINO DE 
CRIANÇAS COM 
NECESSIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIAIS 
 
CHAVES, J. Henrique;  
 COUTINHO, Clara Pereira; 
DIAS, Manuela (1993, site) 
 

O objetivo do artigo de Chaves, Coutinho e Dias (1993) foi 
analisar a importância do papel das Tecnologias da Imagem no 
ensino e re-educação de criança com Necessidades Educativas 
Especiais, que são atualmente utilizadas em Instituições de 
Educação Especial. Particular relevo foi dado a formas de 
melhorar a comunicação das crianças com necessidades 
educativas especiais, nomeadamente às potencialidades que 
as Novas Tecnologias da Informação têm vindo a demonstrar 
neste campo. 

ARTE E LEITURA DE 
IMAGENS  
 
FRANGE, Lucimar Bello Pereira 
(2005, site) 

O artigo faz considerações sobre conceitos de arte e de leitura 
de imagens baseada na teoria de Greimas e estudiosos de sua 
teoria, enfocando principalmente a mediação – as relações 
entre imagens da arte e imagens que estão no mundo e as 
maneiras de serem ressignificadas. 
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APÊNDICE B - ENTREVISTA COM O PROFESSOR E AS PROFESSORAS 

 
ENTREVISTA COM P1 

30 anos  

Formação: Música 2006 FURB 

Leciona: 03 anos 

 

Cínara (C): O que é Arte? 

P1: Na minha concepção, Arte é a capacidade de sentir para se expressar, é quando 

a gente parte do racional para ir aos sentimentos, para a emoção. 

Bom... eu costumo dizer o seguinte, inclusive para os alunos, porque já vem de 

longa data pensar que a Arte não tem nenhum valor, que é só desenho, é só....tanto 

que os alunos questionam:  ‘Por que tem matéria?’ Justo porque vem de pai e de 

avô pensar que a Arte é só desenho, que a Arte é só atividade prática e acabou. Aí 

eu fico falando, sempre explico para eles o seguinte: como o homem das cavernas 

começou a se comunicar, através do que ele começou? Aí eles me colocaram ‘o 

desenho’ e eu disse: ‘O desenho faz parte de que área, de que matéria?’ ‘Ah... da 

Arte’. Então, não foi através da matemática, não foi através do português. Então 

para tentar resgatar o valor que eles não dão para a disciplina. Então eu acho que, 

por conta disso e de todas as matérias que estão incluídas ali indiretamente, essa é 

a importância da Arte: trabalhar essa pluralidade. 

 

C: Por que é importante ensinar e aprender Arte na escola? 

P1: Por que é importante... [Silêncio!] Bom, importante? [Silêncio...] Por que que é 

importante? Eu acho que um dos pontos principais é assim: a gente basicamente 

fica em torno da criatividade, tanto na escola quanto na vida pessoal deles, no 

trabalho. Em tudo, eles vão ter que ser criativos, eles terão que encontrar soluções 

criativas para sair de problemas. Então eu faço essa relação também com eles. 

Porque a aula de Arte incentiva que eles criem, né, coisas novas. Eu sempre faço 

esse paralelo com a vida pessoal deles. No trabalho, no futuro, eles vão precisar de 

uma certa criatividade, não necessariamente dentro da matéria Artes, né, dentro da 

área artística, mas eles vão precisar usar, ou se eles forem espertos, eles vão saber 

dividir. Esse é um dos pontos que eu acho que é importante, mas, existem outros, 

né!  
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C: E quais seriam esses outros pontos importantes de aprender e ensinar Arte na 

escola? 

P1: Ahh... sim! [Silêncio...] De aprender... de ensinar... cada vez é um desafio, né! 

É... cada caso é um caso... tudo é relativo, mas, de aprender... [silêncio!] Então, 

[silêncio...] é... dentro da escola? Então dentro da matéria eu acho que é importante, 

porque eles vão utilizar nas outras matérias o que eles vão aprender ali na aula de 

Arte. Por exemplo, fazer um link com o que aprendeu em Artes e o que viu em 

História ou em outra matéria. Acho que é isso!  

 

C: Você trabalha com imagem fixa? Como? 

P1: Sim! Eu gosto de trabalhar com fotos, fotos de paisagens, de flores, fotos que 

não sejam pinturas muitas vezes. Pode ser pinturas também, mas não de artistas 

famosos, e sim artistas iniciantes. Uso fotos assim. Imagens de artistas também. 

Geralmente, uso as imagens como suporte, mas, quando eu faço a leitura, sempre 

aprimorando a releitura, a revisitação, sei lá. Sempre procuro manter as 

características originais, mas pegando personagens ou alguma coisa atual e levando 

para aquele universo. Só citando o exemplo da Mona Lisa, que a gente pegou 

personagens atuais, como Pucca, ursinho Pooh, Hello Kity, e transportamos para o 

universo da Mona lisa, mantendo algumas características dela para que se 

identifique e mudamos todo o resto da obra. 

 

C: É importante utilizar imagem fixa na sala? 

P1: Olha, eu chego a pensar, às vezes, que a gente não deveria dar uma base, um 

modelo para os alunos se basearem, porque a criatividade fica limitada. Mas, se a 

gente não fornecer um modelo visual, não exercita a criatividade, não abre muito os 

horizontes e não há produção interessante. Fica muito no básico, no estereótipo. 

Então a imagem dá uma ampliada na criatividade. 

 

P1: Como eu te disse anteriormente, tem a da Mona Lisa. Com a foto, por exemplo, 

de um quadro de uma flor, uma natureza morta, é... eu utilizo a imagem para 

trabalhar um conteúdo específico, uma técnica, no caso a luz e sombra. E, a partir 

daí, eles vão vendo e fazendo uma natureza morta. E, depois, trabalho o conteúdo 
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específico dentro daquilo, visualizando, também, pois fazer a técnica sem ver fica 

complicado. 

 

C: Fale sobre leitura de imagem 

P1: Essa leitura dentro de todos os termos técnicos que ela exige eu nunca apliquei 

muito a fundo, apenas uma leitura mais superficial. 

 

C: E como seria essa leitura superficial que você faz? 

P1: Trabalho cores... Pois, como eu trabalho com Ensino Fundamental, fico mais 

voltado para os elementos como linhas, formas, as cores. É mais superficial. 
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ENTREVISTA COM P2 

 

44 anos 

Artes Plásticas – Furb – 2006 

Leciona: 02 anos 

 

C: O que é Arte para você? 

P2: É... eu acho assim, apesar de a nossa área ser muito pouco valorizada, acho 

que nunca teve Arte na escola, era aquela coisa que assim, era uma lástima e agora 

que eles tão começando a ver que Arte tem artista, que tem as obras né, que Artes 

não tem desenho livre que antigamente só tinha aquilo né! Então assim... eu acho 

que, meu Deus! Pra nós que estamos na área, a gente conhece um pouquinho, mas 

os alunos, como eles gostam que a gente exige, porque, assim, é a partir da nossa 

área que eles fazem uma boa letra lá nas outras disciplinas, uma boa pintura, um 

bom desenho, porque a gente insiste nisso, né. A professora da 3ª série já me falou 

que eles estão pintando de um jeito só, e eu estou ensinando isso desde o primeiro 

dia de aula, eu disse para os alunos: Escolham um jeito, mas pintem sempre igual, 

nem que seja para pintar só uma bolinha, tem que ser sempre igual.  

 

C: Mas, para você, o que é a Arte? 

P2: Para mim, primeiro, é um sonho, porque eu sempre quis trabalhar com Arte, 

então pra mim assim é tudo, tanto que comecei a trabalhar com 10 horas e agora já 

tenho 50 horas e parece que eu nem me canso, de tanto que eu gosto de trabalhar. 

A Arte está na escola, em casa, assim... eu procuro incutir nos meus filhos a ir visitar 

exposições, ver obras. E... o que mais que eu podia falar, meu Deus!!! [Silêncio...] E 

acho que se a gente incutir isso para eles, eles vão levar isso para casa, para uma 

exposição, uma viagem, por exemplo, numa viagem se eles vão num hotel que tem 

um quadro, eles já vão lembrar da Arte, e eu acho que a Arte tá em tudo, bem 

trabalhada ela está em tudo. Tudo que a gente vê é uma Arte. Eu sempre falo para 

eles assim: ‘A janela, quem produziu essa janela, é a Arte de fazer a janela, né. Não 

é só a Arte de pintar e desenhar [...] é até a escrita, né’. O traçado das linhas deles 

já é uma Arte. Tanto é que, nas primeiras aulas, eu trabalhei o que que é Arte e eles 

fizeram um trabalho de colagem onde colocaram tudo o que eles achavam: pintura, 

desenho, vida, emoção, alegria,  um monte de coisa assim né.  
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C: Por que é importante aprender e ensinar Arte na escola?  

P2: Primeiro, é importante para ensinar eles a pegar um lápis, um pincel na mão, 

pois, pra eles, qualquer pintura era certo e, nas séries iniciais, é mais fácil de ensinar 

do que nas séries finais que eles já tem os vícios errados. Então eu trabalhei com 

eles que Arte é desenho, pintura... e também a palavra estética que então tem que 

ser belo, caprichado, né, então estou ensinando cores e dei o disco das cores para 

eles pintarem, então fico em cima o tempo todo porque senão eles pintam tudo fora. 

É incrível! Então a Arte é importante por causa do traçado, da pintura, das cores, 

das misturas de cores, né.  

 

C: Fale sobre leitura de imagem 

P2: Nunca fiz leitura de imagem com os alunos, porque acho que eles são muito 

pequenos e não irão entender, mas, pretendo tentar fazer para ver se vai dar certo. 

 

C: Fale sobre as possibilidades de trabalho com as imagens fixas. 

P2: Uso as imagens para trabalhar com linhas, com cores e com formas, para 

mostrar para os alunos como elas são. Mais isso assim... [silêncio]. 
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ENTREVISTA COM P3 

 

Artes Cênicas – UDESC – 2004 

Leciona 04 anos 

 

C: O que é Arte para você? 

P3: Arte é tudo o que nos cerca, uma música, o teatro, uma pintura, uma 

coreografia; isso tudo é Arte. 

 

C: Por que é importante aprender e ensinar Arte na escola? 

P3: A sensibilidade, né, hoje em dia, está tudo tão embrutecido, tudo tão.... eu 

estava comentando, recebi um e-mail de um colega, que um artista contemporâneo 

participou de uma bienal  e ele pegou um cão, que ele encontrou na rua e levou para 

o salão, as pessoas passavam olhavam o cão e ninguém deu água ou comida para 

o cão e ele morreu de fome, e aquilo foi convidado mais um ano para fazer parte da 

amostra e eu pensei: ‘O que será que esse artista quis dizer, né?’! Poxa... ele fez 

uma maldade tremenda, mas e as pessoas que passavam ali e viam aquele 

cachorro ali sofrendo, por que ninguém foi lá e soltou o cachorro ou não trouxe 

comida ou água para ele, sei lá... levou para casa para tratar, então acho que falta 

sensibilidade nas pessoas e por isso a Arte é importante. Eu sempre procuro puxar o 

olhar dos alunos para um olhar mais sensível, né!  Porque a Arte é isso: ela é 

sensação e sentimento, é você trabalhar com texturas materiais, com a 

materialidade que se envolve, mas com a parte do sentimento. O dia-a-dia, a 

correria, a tecnologia, a rotina ou aquilo que você tem que fazer e não aquilo que 

você quer fazer acaba te embrutecendo, tirando ou sumindo com a sensibilidade. 

Uma escola que não tenha uma estrutura, um lugar apropriado para a Arte fica muito 

complicado trabalhar, pois se temos um lugar específico para trabalhar, os alunos 

entendem como uma espécie de ritual, por exemplo; se tem uma sala de teatro, 4 

paredes com chão de madeira, quando os alunos chegam, eles sabem que precisam 

entrar devagar, tirar o sapato, colocar no cantinho e entrar e se comportar de 

maneira diferente, como se fosse um ritual. 

O ambiente preparado específico para as linguagens da Arte facilita o processo de 

criação dos alunos. E isso não acontece, né, trabalhos na sala de aula, um atrás do 

outro, não pode levantar, pra falar tem que levantar a mão, então procuro dar aula 
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de porta fechada, pois na minha aula tem barulho, eles falam, eles levantam, eles se 

manifestam, eles se expressam, então é esse momento para a criação. Então é 

complicado, né! 

 

C: Você trabalha com imagens na sua prática? 

P3: Quando eu tenho disponibilidade de imagens, eu trabalho. 

 

C: Refiro-me às imagens fixas. Você utiliza? 

P3: Uso, não tanto como instrumento, e sim mais como repertório, para que eles 

conheçam, saibam. Mas, não tanto a ponto de eles se apropriarem demais daquela 

imagem e acabarem reproduzindo ela.  Se é para trabalhar com imagem, trago mais 

imagens que é para eles embaralharem bastante e não copiarem as imagens.  

Agora, com os primeiros anos eu trabalhei bastante a imagem, a questão da imagem 

com propaganda mesmo da folha da revista, a gente trabalhou bastante sobre 

cultura de consumo. Então eu comecei trabalhando com signos, a gente trabalhou o 

que era um ícone, um símbolo, um sinal, toda a questão da semiótica e da 

semiologia para que eles pudessem identificar isso e fazer leituras mais críticas, 

então, no final, eles tiveram que elaborar cartazes, tudo com padrão no fundo e 

escolher imagens dentro da cultura de consumo; uns trabalharam com transportes e 

tinham que pegar isso da própria revista; eles tinham que fazer a leitura também do 

gestual, das posturas ali contidas nas imagens, às vezes imagens das pessoas, das 

famosidades. Sobre estereótipos, como Hello Kitty, Pucca, etc. 

 

P3: Com as crianças é mais complicado, pois, elas são inocentes, já com os 

adolescentes se torna mais fácil apurar o olhar deles para as escolhas que eles vão 

fazer. 

É importante fazer leitura de imagem, sim! 

 

C: Quais são as possibilidades de fazer leitura de imagem? 

P3: Humm... trabalhei fotografia com eles, né, e sequências de fotografias, então o 

que é fotografia então é difícil falar,  pois, daí eu já parti para o cinema. Aí fazer uma 

análise tanto formal da fotografia da imagem, como também uma análise mais 

subjetiva. 
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C: Como seria essa análise formal e subjetiva? 

P3: Por exemplo, uma fotografia, o que eles estão vendo de fato, o que a fotografia 

mostra. Uma descrição, por exemplo: é uma mulher, está de vestido preto e cabelo 

amarrado. Depois na análise subjetiva questionaria: ‘O que parece?’ ‘ Por que ela 

está sorrindo?’ Dá para tirar mesmo o que está vendendo, que mensagem ela está 

passando, que é a parte mais subjetiva. Aí trabalho mais com fotografia, com 

revistas, com a questão das posturas.  

Eu trabalho com as turmas desde o primeiro ano do Ensino Fundamental até o 

Ensino Médio. Acredito que desde a segunda série do Ensino Fundamental é 

possível fazer um trabalho de leitura de imagem com as crianças usando mais a 

descrição e com imagens da história da Arte. Já na terceira série, procuro fugir dos 

desenhos estereotipados e dar noções de perspectiva. Quarta série, ele trabalham 

planos, diferentes tipos de planos, uma coisa justaposta. Na questão da imagem, é 

mais isso; trabalho na quarta série bastante luz, a influência da luz nas Artes; então 

eles trabalham a luz no desenho, o impressionismo um pouco, a fotografia, jogo de 

sombras, agora um pouco de cinema também. E daí eles estão aprendendo a 

diferenciar os planos mesmos, né, quando é um plano próximo, quando é um plano 

inteiro, quando é um plano de situação, e não só analisando e avaliando esses 

planos como também produzindo. 

 

C: Você trabalha dessa forma ao longo do ano ou destina bimestres específicos para 

cada conteúdo? 

P3: Não, esse ano que resolvi trabalhar mais os planos, porque a gente entrou na 

questão do cinema mesmo, como é feito o cinema, o que é uma imagem no cinema, 

o que é uma fotografia, a animação, e a partir daí fizemos um story board para 

contar uma história e aí eles tinham que saber um pouco dos planos, né para tentar 

diferenciar e analisar, por exemplo, assistir um filme ou um desenho e ver a 

diferença de planos, aí você leva uma TV, mostra para eles, pausa e diz: ‘Olha isso 

aqui... por que será que aparece só o rosto da personagem agora?’ [...] ‘ É porque 

ela está chorando’. Então, tem que mostrar o que ela está sentindo, a emoção. ‘Ah... 

e agora por que que está ela tão longe, não dá de ver o rosto e aparece tudo que 

está em volta?’ ‘É para saber onde ela está, ela está no supermercado’. Então eles 

vão identificando se é uma situação e esses tipos de planos. E na hora deles 

criarem o story board, eles já conseguem passar aquilo que aprenderam.  
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C: Você trabalha com outras imagens fixas? 

P3: [Silêncio...] estou tentando lembrar... [silêncio...] com primeiro ano, trabalho mais 

a imagem com a TV mesmo, né, onde eles descobrem mais a imagem. Na segunda 

série, eles gostam de tinta; então eu trabalhei com o impressionismo, pontilhismo e 

expressionismo e a diferença entre os três; então coloquei a imagem e eles tiveram 

que fazer a leitura de imagem dizendo do que ela era composta, porque que a tinta 

não era misturada na paleta, o movimento da pincelada, mas a leitura do que 

parece, porque os impressionista pintam fora... acho que é isso. Na terceira série, fiz 

um trabalho legal com eles, com Arcimboldo, o horticultor que você vira e é uma 

tigela com verduras e voltando é um retrato do horticultor. Na primavera, as 

professoras sempre pedem, né: ‘Tá chegando a primavera, vamos trabalhar!’ Então 

se é pra fazer tem que fazer direcionando para a Arte, então eles acabaram 

estudando a “A mulher de bom gosto”, do Arcimboldo e fizeram um retrato da 

primavera utilizando só elementos como flores, borboletinhas, carochinhas e 

montaram o retrato primavera. Quarta série, trabalha imagens com tipos de planos, 

mais a parte da luz, da luminosidade, a sombra, a projeção da sombra deles o que 

significa. 

 

C: Você pretende fazer algum trabalho de imagem neste bimestre? 

P3: Vou te dar um exemplo: a gente construiu uma TV, daquelas que vai girando e, 

como eles estão trabalhando o story board. Eles têm 10 cenas que foram feitas a 

partir de fichas de filmes. Então expliquei para eles toda a história do cinema e 

chegou o momento em que eles desenharam os story boards. Aí tinha que colocar o 

título e eles tinham que ler a sinopse e, lendo a sinopse, eles desenharam as 10 

cenas, em quadradinhos e depois passaram as cada cena para a uma folha 

tamanho A4. Depois a gente vai passar como eles conheceram a história, dentro 

dessa linha narrativa que foi pedida para eles. Como tem a possibilidade de você 

mudar, pois tem cenas separadas, a gente vai misturar as cenas para trabalhar a 

imagem de maneira diferente, para ver qual outra história vai surgir a partir da 

modificação da sequência das imagens. A gente vai fazer um trabalho de 

montagem.  
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ENTREVISTA COM P4 

38 anos 

Artes Plásticas – Furb – 2006 

Leciona: 06 anos 

 

C: O que é Arte? 

P4: Bom... O conceito que eu passo e o conceito que eu tenho da Arte é que a Arte 

está em todo lugar, na minha forma de ver a Arte. Então a primeira coisa que eu 

pergunto para os meus alunos sejam eles maiores ou menores: ‘Qual foi a primeira 

forma de manifestação do homem?’ 

Aí eles balbuciam alguma coisa, mas geralmente a gente chega nas cavernas, que  

são os desenhos rupestres, da forma de falar também na linguagem, que não deixa 

de ser uma Arte. Então para mim a Arte está em todos os lugares; sempre quando 

eu converso com os professores eu digo, a Arte se encaixa em todas as disciplinas, 

pena que alguns não conseguem ver a Arte, né, e ela é fragmentada porque ela está 

inserida na matemática, na língua portuguesa, nas ciências, é quando eu falo em 

ciências às vezes sou questionada como a Arte está nas ciências, e eu respondo, 

‘Poxa, mas Leonardo Da Vinci não foi o primeiro mestre a dissecar os seus 

cadáveres, né, deu desenvolvimento para a medicina, ah... Quantos desenharam as 

formas de vida que a gente tem na terra.’ Então eu, pra mim, vejo a Arte dessa 

forma: em todos os espaços e em todos os lugares imagináveis e inimagináveis.  

 

C: Por que é importante aprender e ensinar Arte na escola? 

P4: Com relação às crianças, eu vejo a Arte como uma forma de desenvolver as 

capacidades, tanto de percepção, de memória, de observação. Pra mim também 

vejo como uma forma crítica de observar a sociedade. Então, ela abre esse leque 

todo para vivenciar, quanto ela está na sociedade e quanto ela transforma a 

sociedade. Acho que a Arte não tem só a função de olhar, e observar e sim, de 

passar uma mensagem. De você se tornar alguém crítico. 

 

C: Fale sobre leitura de imagem. 

P4: Hoje, com os alunos pequenos, eu não consigo trabalhar só a leitura. Eu sou 

conteudista; então eu trabalho primeiro o conteúdo histórico, ou seja, o momento 

histórico e depois eu trabalho a obra de Arte, porque eu acho que eles precisam 
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saber o porquê que aquilo foi pintado naquele momento. A imagem é importante 

porque ela é concreta. Não dá para falar sobre algo que nunca vimos. É necessária 

a imagem para mostrar. 

 

C: Fale sobre as possibilidades de trabalho com imagens fixas. 

P4: Bom, primeiro faço uma ponte do contexto histórico, depois eu peço para eles 

observarem a imagem e em seguida a gente trabalha ou pequenos fragmentos da 

imagem, como uma citação, ou com uma imagem para eles trocarem as cores, ou 

apenas eles observando a imagem e se inspirando no momento da atualidade. Às 

vezes, eu pego uma imagem bem antiga. Por exemplo, nós trabalhamos a família. 

Então observamos uma imagem de família e relacionamos como era a família de 

antigamente, como é a sua família hoje ‘Então desenhe a sua família de hoje, o que 

aquela família fazia e o que a sua família não faz’. Então sempre fazendo esse 

paralelo com a imagem.  

A imagem é fundamental. E eu sinto que a maior falha é que nós temos vários livros 

de matemática, de ciências, de geografia e não temos um livro de Arte. Aí o 

professor corre atrás o tempo todo de imagens; às vezes a gente tira do 

computador, mas acaba se perdendo muitas imagens bonitas de se mostrar. É uma 

pena não ter esse investimento na escola.  
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ENTREVISTA COM P5 

39 anos  

Artes Cênicas – UDESC – 2004 

Leciona 12 anos 

 

C: O que é a Arte? 

P5: Eu acho que, para o desenvolvimento da criança, ela é imprescindível. Para o 

desenvolvimento em todos os sentidos. E assim, não só aquele desenvolvimento 

que é o desenvolvimento da capacidade criadora, mas para a capacidade de 

discernimento; ela é lúdica acima de tudo, é prazerosa, é o tipo de atividade 

prazerosa, e assim, se a gente trabalhar legal, se a gente conseguir prendê-los, 

digamos nesse universo, eles conseguem fazer pontes entre as várias realidades. 

Então ela é um caminho assim com várias rotas. E o que eu acho que é mais forte 

que é um caminho, um meio lúdico e que fascina eles, que eles amam em saber 

sobre a vida de um artista, eles se apaixonam por compreender como é que 

determinada coisa funciona ou acontece, por que aquela tela foi pintada daquele 

jeito ou mesmo descobrir que existe um outro universo que não precisa ser só este 

universo que está só dentro do imaginário, que ele pode ser transportado para 

alguma coisa que é real. Isso que eu acho que é a grande importância dela. É o 

grande caminho, digamos assim.  

 

C: Por que você acha importante aprender e ensinar Arte na escola? 

P5: Eu penso assim, a escola, eles não vão guardar todas as informações que a 

escola fornece e tê-las, digamos assim, no momento, ‘Ah, em tal série eu aprendi 

isso, ah, em tal eu aprendi aquilo’. Mas tem uma coisa que é mágica na Arte. Você 

trabalha com eles em Artes e de repente daqui a algum tempo quando você 

encontra eles e eles te dizem assim: ‘Professora, você lembra de tal coisa que a 

gente fez?’. Então assim, esse aprender é significativo, é essa a diferença, eu sei 

que eles sabem somar, dividir, que eles vão saber somar e dividir para o resto da 

vida, que eles vão saber escrever, as vezes, vão até tropeçar em uma outra palavra, 

mas isso incorporado, eu não sei se eles vão se lembrar da prova de matemática 

que eles fizeram, da redação de língua portuguesa que eles fizeram, mas a Arte é 

significativa, então a importância dela é porque ela tem significado como ser humano 

e para vida também. Então, essa eu acho que é a grande sacada, a coisa mágica 
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que realmente ela tem de dar significado, de dar sentido. Esses dias um aluno disse 

para mim assim: ‘Professora, eu vi uma moça que a senhora me apresentou’. Um 

aluno da quarta série. ‘Lá no jardim!’. Eu disse: ‘No jardim?’. ‘É, uma moça bem 

bonita, que ela tá com uma pose bem séria e ela já tem até uma Universidade!’. 

‘Universidade?’. ‘É, Universidade Leonardo da Vinci.’ Aí eu pensei assim, ficou! Teve 

significado. 

 

C: Teve sentido para ele. 

 

P5: Fez sentido, ele aprendeu e ele contextualizou. Embora ele ainda não tenha 

compreendido totalmente o que essa universidade tem a ver com aquela moça, daí 

rindo ainda olhou para mim e disse assim: ‘Você lembra, professora, da Mona 

Lisa?”. Então isso tem uma força muito grande em termos de conhecimento porque 

Arte é conhecimento histórico acima de tudo. É a própria história da humanidade.  

Sem contar que ela é um caminho também para descoberta de muitos outros 

talentos, talentos no sentido de hoje a gente tem consciência que existem 

inteligências e de que essas inteligências elas predispõem para determinadas 

coisas, e que a gente não pode ta pensando numa inteligência específica. E o que 

que acontece com a maioria das nossas crianças e até da nossa própria geração? A 

gente cresceu se achando menos nisso ou naquilo e muitos crescem sem acreditar 

que eles têm potencial para outras coisas e aí a Arte vem justamente para isso. Se 

você observar 90% ou talvez 95% das nossas crianças têm um talento inato, elas se 

relacionam com a Arte, porque a Arte dá essa facilidade, ela abre esse caminho 

para essas habilidades e para que essas inteligências acabem fluindo, que esse que 

é a coisa da aprendizagem real, aquilo que sem significação que faz sentido e que 

eu me sinto capaz de me superar dentro disso. 

 

C: Trabalha com leitura de imagem? 

P5: Trabalho! Eu até, assim, eu contextualizo tudo. Então, quando eu trabalho, eu 

procuro abordar o máximo possível em todos os sentidos. Eu trabalho com imagem, 

sim, faço leitura de imagem, não faço direto descritiva porque eu acho que eles têm 

uma fome muito grande de fazer, então o que eu faço, eu faço muito análise da obra 

discutindo com eles, tentando passar algumas coisas dos conceitos formais, daquilo 

que são os conceitos formais, alguma coisa dos vivenciais e alguma coisa do 
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histórico que eu acho importante. Falar da história da obra, falar do contexto dela, 

falar dos elementos formais que compõem ela e daí nessa conversa pegar aquilo 

que eles pensam, e às vezes eu trabalho assim, eu mostro, faço uma citação com 

fragmentos, depois eu mostro a obra, eles falam sobre a obra e aí depois eu 

converso sobre a situação da obra ou aquilo que ela é em si. Outras vezes, eu falo 

da obra antes, mostro a obra antes, e a gente discute a obra; aí eles emitem o 

parecer deles a respeito. 

 

C: Essa é uma atividade que você faz com os estudantes. Fale o que mais você 

consegue fazer. 

P5: Aí, assim, eu sempre caminho dentro de matemática. Então, por exemplo, eu 

peguei agora o médio e eu fiz um trabalho em cima da Guernica. Eu sempre peço 

parceria; essa parceria eu pedi com o professor de espanhol, e aí ele fez um estudo 

sobre o país Basco, e até foi assim, foi coincidência, a [ escola] foi fundada em 1987, 

no início de maio de 1987; no final de abril, surgiu a Guernica, e aí numa conversa 

com um professor eu lembrei, eu disse: “Olha, eu queria fazer alguma coisa para 

contextualizar historicamente.” E aí eu fui atrás de uma obra e me deparei com a 

Guernica, com a Guernica e com a Girafa em chamas do Dali. Aí o que que eu fiz; a 

gente fez uma leitura da imagem dela, eu fragmentei ela toda, cada personagem, o 

touro, o cavalo, a mãe e assim por diante; aí nós fizemos várias leituras em vários 

livros que falavam sobre esse personagem; aí pegamos a Guernica em 3D no you 

tube, visualizamos ela em 3D, linda, maravilhosa; pegamos uma versão em 3D da 

Guernica, que é aquele personagem, o soldado mutilado, aquele da espada; ele 

surge dentro do quarto de Van Gogh, ele se recompõe, aí ele sai do quarto de Van 

Gogh, ele vai fazer uma visita aos surrealistas, ele sobe as escadas de Echer e vai, 

ele fez uma viagem dentro de várias obras surreais e retorna e se desintegra na 

Guernica. Aí a gente fez isso; depois o professor de espanhol passou todo o 

conteúdo do português para o espanhol e familiarizado com o espanhol eles foram 

pesquisar coisas em espanhol sobre a Guernica. E aí agora eu fiz assim, com três 

turmas eu trabalhei, com uma turma eles fizeram a figura da mãe, uma citação eu 

levei só a silueta dela, os contornos e eles trabalharam com recortes de papel 

colorido e lápis de cor em A4. A outra turma, eles são em 12, eu peguei 12 

fragmentos da Guernica e eles trabalharam em A3 com pintura. Eles pintaram, mas 

só usando as cores fortes e vibrantes. E a terceira turma, nós pegamos TNT com 
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meia proporção da Guernica e a turma inteira está fazendo uma revisitação em tons 

de cinza, cinza azulado e preto. E agora, semana que vem, a gente vai expor este 

trabalho. Aí eles fizeram todas as fichas em espanhol com as informações quadro a 

quadro separados e a análise da obra. Aí por exemplo, com outra turma, a proposta 

é a pré-história. Então eu comecei com a pré-história, aí eu saí lá da pré-história, 

das pinturas das paredes e vim para o grafite; aí eles visualizaram Basquiat e eles 

visualizaram o Espeto com temática social e fiz citação com fragmentos do Espeto. 

Depois saímos da temática de pintura de parede e do grafite, fizemos um estudo 

sobre o grafite, aí voltamos para as cavernas para trabalhar com os touros das 

cavernas e trouxe para o boi-de-mamão, para as representações do boi-de-mamão. 

Então trabalhamos no papel Paraná com os personagens do boi-de-mamão, tudo 

com recorte de retalho de tecidos e pintura desses personagens. Eu estou 

trabalhando o boi-de-mamão em cima do artista Mauro José Pereira, das 

representações dele, e essa semana vamos visualizar as imagens dele nesta sexta-

feira de outras obras dele. Depois, eu ainda vou continuar, aí assim, eu fiz 

referências às touradas espanholas, o conteúdo sobre o folguedos, fizeram as 

leituras sobre o Mauro José Pereira, a gente analisou as obras, a gente conversou 

sobre elas, sobre o tipo de representação. Aí eu volto pra questão, só que aí eu não 

vou pegar o foco no todo, eu vou pro “Vacas não voam”. Eu vou entrar nesse 

universo. Aí eu fiz, peguei aquele gancho que tinhas comentado comigo do “Vacas 

não voam” e vou entrar no Cow Parade. To, inclusive, pensando no seguinte:  eu 

vou lá na margem esquerda que tem um cara que trabalha com gesso, eu quero ver 

quanto custa e qual é a possibilidade de mandar fazer pequenas vacas de gesso. 

Que a minha ideia é chegar fazer as vacas de gesso, porque assim, tem que 

contextualizar e tem que fazer leitura, então, eu fiz as leituras das imagens de 

Paredes de Cavernas com eles, fiz a leitura de Grafite no Espeto e Grafite de 

Basquiat, claro que ali o que eu coloquei, eu puxei as representações da figura 

humana, no caso do espeto e do Basquiat. Depois puxei para questão do Mauro 

José Pereira, questão do Boi, e vou entrar na Vaca, vou chegar lá no Romero Brito. 

Até porque a gente tem essa história da relação, é um comentário muito grande 

entre eles, é a relação da Vaca com a Índia, por causa da novela. Então eu vou levar 

para um outro caminho sempre trabalhando essa ideia assim ó, de como, como é 

que a imagem chega até mim e como eu a processo. Porque o que eu vou fazer, eu 

baixei do you tube uns pequenos folguedos, apresentações de folguedos de boi-de-
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mamão e eu vou passar pra eles o vídeo que eu quero que eles percebam assim ó, 

o que é o contexto real do boi-de-mamão e como o artista representa.e o que faz 

dele esse artista que é isso que eu quero que eles compreendam. O que faz dele 

artista, essa capacidade de criação de botar em prática a ideia e de transformar 

essa ideia, do universo daquilo que a gente chama de real e passar para um outro 

universo, pra um bidimensional, e assim ó, de uma forma sintetizada, de um colorido 

vibrante, que você olha e você sabe que aquilo não é um boi, mas é representação 

da figura de um boi. É isso que eu quero chegar com eles. E é assim, lá na outra 

escola eu to trabalhando também com a questão da imagem e comecei a trabalhar 

alguns conceitos formais, por exemplo, o equilíbrio da imagem, comecei com 

construção, Kandinsky, então visualizando o abstracionismo de Kandinsky, as obras 

de Kandinsky, e trabalhando com a questão do equilíbrio com a forma, porque ele 

fazia isso muito forte, não só com a forma, mas o equilíbrio da forma, da cor, o peso 

na imagem. Não sei se esse é o caminho, porque assim ó, eu me sinto fraca nesse 

sentido, nas Artes plásticas, porque eu não tive essa base, o que eu sei é aquilo que 

eu vou atrás; nas Artes Cênicas, a gente não teve nada e cênicas ainda é uma coisa 

que eu tenho muita dificuldade em trabalhar porque o que funciona em cênicas é a 

performance, uma montagem, uma coisa que leva tempo, e assim ó, num grande 

grupo como a sala de aula, você não consegue, isso é utopia. E tô assim, dando 

curso pequeno menos aqui né. Vou trabalhar agora com a quarta série boi-de-

mamão porque há uma necessidade e tô trabalhando com eles também assim muito 

Gustavo Rosa; com a terceira, eu tô trabalhando Gustavo Rosa, as figuras humanas 

dele, e agora vou entrar na terceira série com perspectiva, vou trabalhar assim ó, 

com Monet, com a ideia de Renoir, mas porque, jardins e flores, pra ter essa noção 

de perspectiva mesmo, e tô pesquisando alguns artistas que tenham, que sejam um 

pouco mais assim, digamos, até uns realistas para incluir ali, usando as ideias de 

Jardim, eu quero trabalhar bastante com flores com eles, com cores vivas e bem 

vibrantes, e que eles consigam ter uma noção de perspectivas forte. 

 

C: É importante a imagem fixa na sala de aula? 

P5: Sim, tanto que toda semana, por exemplo, aqui na [escola] eu tenho sala de 

Arte; toda semana troca uma imagem na parede, tem um lugar lá, no quadro têm 

várias imagens, por exemplo, essa semana agora tá Gustavo Rosa e eu tenho uma 

obra, a Cuca da Tarsila. Aí eu falo sobre a obra. Eles querem saber o que é. 
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Algumas eles já conhecem. Aí um conta para o outro. Toda semana tem uma obra 

diferente. 

 

C: Por que a imagem fixa é tão importante? 

P5: Porque, primeiro lugar esse é o nosso sentido mais desenvolvido, é o mais 

aguçado, é o mais explorado... esse é o primeiro ponto. E depois de uma certa 

forma a visão nos fascina, nós não conseguimos nos imaginar sem ver e também 

temos dificuldade de entender como alguém que não vê, vê!!!! Então isso chama 

muito, muito, muito, muito. Isso é muito forte.  Essa questão da imagem também é 

tão forte que... programa de sexta à noite: eu chego em casa às 22h e eu amo 

sentar na sala, esticar as pernas e assistir um programa  de filosofia na infância, na 

TV Escola e semana retrasada, depois que terminou esse programa, teve um 

documentário especial  sobre uma escola na Alemanha que só tem crianças 

deficientes visuais, só DV, é uma escola do fim da década de 90, estruturada nos 

moldes  que nós chamaríamos de tradicional, mas, veja bem, todas as crianças 

daquela escola conhecem câmeras fotográficas e manipulam câmeras fotográficas e 

tiram uma infinidade de fotografias. E aí eu pergunto assim: ‘Por que eles tiram 

fotografias se eles não conseguem ver?’ Aí um deles respondeu: ‘Porque eu não 

preciso ver, se eu tiver a imagem e mostrar ela para você, você vai me dizer o que 

tem ali, e aí eu sei ver o que você vê. Não são os meus olhos que veem, mas, só os 

seus’. Aquilo me marcou tanto... é a necessidade da imagem, a imagem nos 

perpetua, ela se guarda, né, não é como o teatro ou a dança e a música que são 

efêmeros. Hoje eu posso, claro, gravar um cd com música, então ela ta se tornando 

perene, digamos assim, mas ela ainda não alcançou o poder da imagem, nesse 

sentido de se perpetuar. 

 

C: Fale como você trabalha com leitura de imagem. 

P5: Normalmente, eu apresento a imagem para eles, eu mostro a imagem... Bom... 

eu começo assim: falo do conteúdo, das características principais, apresento um 

artista que esteja de acordo com o conteúdo e aí eu mostro a obra e questiono sobre 

o que eles estão vendo. Eu vou instigando eles a descreverem o que eles veem e 

vou perguntando o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, que cores 

aparecem na obra, porque o artista usou essas cores, o que acham da posição da 

imagem. Vou tentando conduzir para o caminho de uma leitura mais formal, como 
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linhas, cores e planos. Depois, faço eles refletirem sobre o motivo de o artista ter 

produzido tal obra. Faço também citação, sempre na tentativa de instigá-los a 

perceber porque que eles estão fazendo, o que é, por que fez, o que usou, nesse 

sentido, buscando sempre uma linguagem deles, com o objetivo de fazê-los 

perceber os detalhes que passariam despercebidos, porque, na maioria das vezes, 

eles olham o todo ou o conjunto e é uma carência dessa geração os detalhes. 
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ENTREVISTA COM P6 

28 anos 

Artes Plásticas – Furb – 2007 

Leciona: 02 anos 

 

C: Como é seu trabalho na escola? 

P6: Uma coisa que eu faço esse ano e que eu já sei que eu não vou fazer ano que 

vem, é assim ó: Eu tentei facilitar a minha vida, eu trabalho com temas, eu pego um 

tema e destrincho ele, faço várias atividades, às vezes, nem cito tal tema mas estou 

trabalhando e de repente ‘Ah, lembra que nós trabalhamos isso agora, é algo de se 

apropriar disso para usar aqui, então .. e mais ainda assim.’ E uso o mesmo tema 

para todas as série. 

 

C: Uhum. 

P6: Eu tenho três primeiras, três segundas, três terceiras e três quartas, e uma 

quinta e uma sexta. Fiz atividades assim: pedi para uma turma pintar uma 

monocromia e policromia. Com a outra turma eu pedir para eles criarem o desenho. 

 

C: Qual é a turma? 

P6: Segunda. E com a terceira turma então da segunda série, eu trabalhei direto 

Pablo Picasso. Não passei por esse processo de assimilação tal. E eles fizeram a 

atividade muito bem né, mas eu percebi que eles precisam desse exercício bem 

específico, se eu quero o meu objetivo é realmente o termo ou a técnica. Ah não, eu 

quero trabalhar só monocromia. E eu senti né. Não sei se realmente é, se faz 

necessário ou se porque a segunda 3, eles entenderam o que é monocromia, 

fizeram, fizeram trabalhos super bem, superbacana, mas houve perguntas: ‘Ah 

professora, mas por que que tem que fazer ele todo azul?’ Ou: ‘Não posso fazer só o 

violão vermelho?’ Né... não vamos fazer uma cor só. É monocromia, monocromia 

quando se trabalha com uma cor só. E Ahh com tons diferentes. E sempre tem um:  

‘O que é tom?’ Eu cansei de trabalhar o que é matrizes com eles o início do ano, 

com a segunda série, sabe?! Eu trabalhei com matrizes  em lápis de cor, EVA, tinta, 

e eu olhei assim e disse: ‘Você não tá me perguntando isso né?!’ Ele olhou e eu 

disse: ‘Dá o teu caderno aqui’. E eu mostrei para ele: ‘O que é isso?’ Ele: ‘Ahh, tal 

tal.’  
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Então assim, eles entenderam, sabe?! Fizeram, mas quando chegou numa aula, no 

trabalho seguinte, eu disse: ‘Aqui vocês vão trabalhar policromia, ok?!’ Eu percebi 

que tinha um ou outro que ainda tinha dúvida.  

‘Ah, mas policromia é uma cor só professora?’ 

‘Não, não é uma cor só’. 

E com as outras turmas que eu fiz esse trabalho, que para mim assim, não me 

parece muito produtivo, na verdade, sabe?! Que quando eu fiz, principalmente com 

o desenho pronto, eu pensei: ‘Ai, ai, ai, não gosto.’ Hoje eu trabalho mais com 

imagens, como eu te falei da banhista da sexta série, que eu peguei a banhista, tirei 

ela e coloquei numa folha branca: ‘Aqui tá a banhista de vocês! É uma banhista’ e 

citei vários outros, citei Renoir, não uma banhista, mas uma jovem nua com uma 

toalha também. Coloquei uma obra do Modigliani, que também não é banhista, mas 

é uma mulher nua numa cadeira e mostrei os ambientes em que elas se 

encontravam. E falei assim: ‘A ideia aqui, eu estou dando um referencial para vocês. 

Eu estou dando a banhista, já que eu não tenho como exigir um corpo de vocês 

hoje’. Já tinha trabalhado com eles a figura humana, eles são muito interessados e 

trouxeram vídeo de mangá, sabe. Trabalhamos a proporção, tudo. E ainda assim, eu 

saberia que não poderia cobrar o corpo humano deles. Ainda mais numa outra 

estrutura corporal que há reta, não é ereta. ‘Mas vocês vão ter que criar um 

ambiente para esta banhista. Pode ser desde uma patente até voando no céu se 

vocês quiserem, mesmo assim, vocês vão ter criar um ambiente para ela’. Então a 

gente vai ta trabalhando figura ao fundo com o referencial da obra que é o Ingres e 

vamos embora. Ficou muito bacana. Saiu realmente de tudo. Realmente em cima do 

vaso sanitário, outros um pouco mais depravados colocaram ela fazendo o número 

dois, em cima da cama, na cachoeira, teve um especial que eu recordo, isso agora 

no segundo semestre, que ele fez uma cinta liga para banhista, você tinha que ver. 

 

C: Isso foi com quem? Quarta série? 

P6: Sim... E eles adoraram, ficou muito bacana. Agora no segundo semestre que eu 

comecei a trabalhar com mais imagens mesmo. Xerox, há um tabu tão grande 

Xerox. Não se pode trabalhar com Xerox. Então eu comecei a questionar até onde 

eles não queriam realmente. Se eu exigisse que eles fizessem a banhista, 

desenhassem a banhista como era a ideia inicial, eu pensei, a gente tem trabalhado 

o corpo humano agora eu vou trazer a cama e eles têm que trabalhar a banhista. 
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Mas não senti segurança, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu consegui 

trabalhar os elementos, fixar o artista, a obra, o movimento que é o neoclássico e 

não tornei a atividade frustrada, sabe?! Muito bacana. 

 

C: Que é outro trabalho. 

P6: No bidimensional, eu trabalhei também o Bonaparte, do Davi, que é quando ele 

faz o Bonaparte em cima do cavalo, todo pomposo, uma coisa irreal. No meio da 

guerra. Então eu trabalhei, eu falei da situação, trabalhei a época, a guerra, a 

revolução e que ele foi tomando um a um. E peguei o cavalo daí, como referência. 

 

C: Você trabalha com imagem fixa, como já está me dizendo. 

P6: É eu passei por um processo, porque quando eu iniciei as aulas esse ano eu 

tinha na minha cabeça assim, eu realmente tinha esse tabu de Xerox, eu acreditava 

que o Xerox diminuía a criatividade do aluno, eu brinco que eu faço estudo de casos, 

eu faço testes mesmo, com a quarta série eu faço um agora, que eu me estendo 

depois nele, e com a sexta, com esse pessoal que foi, eu trabalhei imagem fixa e 

assim, você cria realmente, a partir de uma, né? Será que eu não to copiando a 

obra? Ou to deixando de criar, será que ao mesmo tempo ela pode me abrir um 

espaço e me condicionar também a um determinado espaço. Eu sempre tive muita 

restrição à imagem fixa, muita!Até mesmo a releitura, pegar a obra, mostrar pros 

alunos, e dizer: ‘Vamos fazer uma releitura.’ 

 

C: Como você trabalha com imagem fixa? 

P6: Primeiro, eu lançava pra eles: ‘Se vocês tivessem em tal situação, que obra 

vocês fariam? E se tivesse tal tema?’ Depois disso, eu ia mostrar a obra pra evitar 

essa poluição. E foi depois de uma atividade que eu fiz na universidade que a gente 

trabalhou os cavalos. Não lembro o nome do artista agora, mas que faz parte do 

futurismo. Só que ele trabalha muito com cavalos, veados, animais desse tipo e 

onde a professora, Rose, tu deves conhecer, ela fez isso: ela pegou o cavalo, um 

cavalo amarelo, e pediu pra gente criar em cima disso. E nossa, ficou bacana. A 

gente realmente teve que se preocupar, porque, assim, eu tenho pra mim, eu vejo 

muita importância de trabalhar todos os movimentos históricos, mas, assim, eu estou 

agora no contemporâneo, eu tenho que trazer e relacionar tudo que acontece agora. 

Então, quando eu fui fiz essa obra, com os cavalos, a gente atribuiu a ela toda uma 
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teoria. Nós colocamos um cavalo do lado do outro, o primeiro dançando, feliz e se 

modelando, sabe? Ficou bacana, fora a composição de cores que colocamos lá em 

cima. Quando eu saí dessa atividade, eu voltei pra cá pensando: ‘Meu! Como se 

pode criar em cima de uma imagem fixa! Como a gente alcança, às vezes, até 

melhor, porque você define os objetivos’. Você realmente pontua os objetivos. A 

criação vai existir a partir desta referência. Então, hoje, eu trabalho com quase 

todos, não em todas as atividades, mas em quase todas, eu trabalho com algum 

referencial, e sempre de um artista, com alguma obra ou algum movimento. Com a 

quarta série, eu estou trabalhando agora o movimento “os moralistas mexicanos”. A 

quarta série, na verdade, eu tenho uma queda por eles, porque eles são muito 

birrentos, são críticos pra muita coisa, mas são ainda os que não sabem, não têm 

argumento pra serem críticos, mas são, estão sempre questionando ‘Ah, professora, 

isso? Ah, professora aquilo?...’ Eu até brinco: ‘Isso aqui não é família, querido. Isso 

aqui não é democracia. isso aqui é hierarquia. Eu sou a professora’. Eu brinco com 

eles e com eles eu sempre busquei trabalhar esses temas muito críticos, sabe? 

Então eu trabalhei Ciron Franco. Eles gostaram e agora eu trabalho movimento 

modernista. Estou com um processo agora com eles pra chegar na imagem fixa, 

porque o movimento trabalha muito o humano, muito índios, as pessoas com 

problemas, deficiências da época. Então não tem como não pensar na ideia de 

trabalhar a pessoa, o humano, o físico. Então eu passo por um processo agora com 

eles onde eu trabalho o corpo humano, com muito diferencial, sabe? Eu até tenho 

um material aqui, que eu to usando agora, que ele trabalha assim: a boca, o olho. Eu 

não exijo deles uma perfeição dessas, é claro, mas, pelo menos, a proporção. Eu 

disse assim: ‘O que eu estou cobrando de vocês é a proporção e vocês têm que 

saber.’ ‘Ah, professora, mas, sempre que eu tenho que fazer um rosto, eu tenho que 

fazer todos esses quadrados?’ ‘Não! Se você treinar, se você fizer um, dois, três, 

quatro rostos, cinco rostos, daqui a pouco você vai precisar das linhas, três linhas 

horizontais e uma vertical e assim você vai trabalhando e daqui a pouco você não 

precisa mais das linhas’. Então, o porquê disso? Então eu fui falando e eles estão 

gostando, mas, ainda assim, eu percebi a imaturidade. É uma coisa que eu aprendo  

e sou bem sincera em dizer: eu, às vezes, não consigo acompanhar essa 

imaturidade deles. Eu chego ali achando que eles vão conseguir fazer tudo, né? 

Então eu tive a sorte de perceber, agora com a quarta série antecipadamente. 

Então, quando eu percebi – ‘Não, eles estão com muita dificuldade de fazer o corpo 
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humano, eles não vão conseguir jogar direto pro que eu quero fazer, que é pegar o 

papel Kraft e trabalhar em proporção grande –, eu vou fazer uma outra brincadeira 

que eu sei que eles vão curtir, que é aquele, eu não sei agora o nome da técnica, 

mas sabe quando você faz o leque, que faz os bonequinhos andando, todos 

juntinhos? 

 

C: De mãos dadas? 

P6: Isso! Então assim, eles não sabem fazer, eu pensei que eles já iam saber fazer, 

já iam perceber de primeira, e hoje eu comecei isso com uma das quartas e eles não 

sabem, alguns até tem dificuldades de dobrar o papel de um lado pro outro, então 

realmente foi fundamental que eu me toquei sabe? Então agora eu vou trabalhar 

isso, vou trabalhar dentro da proporção, o espaço que tu tens qual que é? É 21cm 

que a folha, né!Então, você vai ter que trabalhar dentro deste espaço, divida 21 por 

8, sempre tem um engraçadinho que diz: ‘Ah, professora, isso não é aula de 

matemática é aula de português’. ‘Querido! Vinte e um por oito, você vai fazer vinte 

por oito, vai dar dois e tal, vai sobrar quatro, vai a vírgula, desce o zero, vai a vírgula 

da cinco, dá zero, pronto, dois e meio (2,5) resolvi teu problema’. ‘Ai, professora, 

como a professora é boa em matemática!’ (Eu fiz magistério, então a tabuada é uma 

coisa que eu reaprendi no magistério). Eu disse, ‘sou muito boa sim, e tu tens que 

ser igual’. Eu disse assim: ‘Do que adianta fazer Arte se tu não sabe calcular, como 

é que tu vais fazer um corpo humano bom, perfeito, proporcional se tu não sabe 

calcular?’ (Ele ficou me olhando sério, resmungou, sempre resmunga, querido, eu 

gosto muito dele, mas ele sempre resmunga). Mas é um processo que eu percebo 

que eu preciso passar, sabe amadurecer neles e ainda assim eu sei que não vou 

alcançar o que eu quero, justamente pela imaturidade, mas pra conseguir eles 

serem mais desenvoltos na hora de trabalhar a imagem fixa. 

 

C: Você acredita que a imagem te facilita no processo de ensino-aprendizagem em 

Arte?  

P6: Facilita. 

 

C: Então você acha importante utilizar imagem fixa? 

P6: Eu acho. Eu acredito assim, que se você vai trabalhar até o Ensino Médio, talvez 

não se faça mais tão necessário se ele teve um processo gradativo, foi crescendo 
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sempre com essa aproximação da referência, mas eu acredito. Hoje eu trabalho com 

os pequenos, de primeira a quarta série, tenho só uma quinta e uma sexta, e eles 

precisam de referência, porque a noção que eles têm, primeiro a noção mental é 

pequena, porque eles não abstraem, pelo menos até a terceira série eles não 

conseguem abstrair. (Eu conheço um pato, um pato, faz um 2, um exemplo bem 

bobo, mas agora quero fazer o pato voando, porque ele descobriu que não é pato, é 

um ganso, eles não conseguem abstrair agora as asas abertas.) Então a primeira 

série é muita imagem, eu trabalho vários artistas, mas a primeira série é mais a 

técnica mesmo, experimentação de material e a imagem é superimportante. Já 

trabalhei os outros, mas falei: ‘To crescendo nisso, to mudando, to numa 

metamorfose’. No início, eu pedia: ‘Ah, vamos... não lembro agora, mas vamos fazer 

tal’ (‘Mas como, professora! A gente não sabe fazer!’) Então no fim eu passava 

trabalho porque eu tinha que estar auxiliando muito eles, a primeira série... 

 

P6: Aí, eu acredito que assim, eu trabalho até a quarta, até a oitava não vou dizer 

que não conheço, mas até a quarta é de extrema importância um referencial, uma 

imagem. Eu cuido um pouco, porque, como eu falei ali agora a pouco, dos meus 

estudos de caso, eu tenho pra mim que quando começo um tema e eu proponho 

algo pra eles, eu mostro tudo o que eu posso de imagens relacionadas para eles 

aumentarem a sensibilidade visual. Na verdade, se chega a um ponto eu bloqueio 

eles por uma poluição visual. Eles não criam porque eles têm na mente aquilo que 

eles viram, então eu fiz estudos de casos, como: eu trabalhando o mesmo tema que 

foi abstração, abstracionismo, numa quarta eu peguei várias imagens, várias, várias 

e na outra eu só expliquei o conceito. Expliquei o conceito, brinquei com eles no 

quadro, brincadeira bem simples, dividi a turma em duas equipes, cada um tem que 

ir no quadro agora fazer ou uma forma geométrica ou uma linha que faça parte da 

obra do outro. E sou bem sincera em dizer que a produção que eu tive com esta 

quarta onde eu não mostrei as imagens antes foi muito melhor. Teve um resultado 

muito melhor. E quando eu mostrei as imagens depois, que eu ainda mostrei em 

vídeo para eles, salvei as imagens em bitmap joguei tudo num DVD e trouxe muita 

imagem, eles: ‘Meuu, que legal professora!! Que legal!! Que bacana!!  Meu, que 

lindo!!’  

Então, eles viram que eles ainda poderiam crescer muito mais. E eles ficaram com 

vontade de desenhar. Então, depois disso alguns alunos trouxeram outros desenhos 
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que fizeram em casa, enquanto que, na outra quarta série, teve produções boas. 

Não vou dizer que não teve, mas ainda sim parece que eles se saturaram muito 

mais rápido. Parece que eles: ‘Isso já existe’. Ou ‘fazer assim que está bom’. Porque 

assim, um Kandinsky foi lá e fez duas linhas e era supermega famoso, eles acham 

que podem fazer também. Entendeu?! Então, tu sempre vai ter o que faz duas linhas 

e diz ‘Mas o cara também fez’. Então eu cuido um pouquinho nisso, mas há casos 

em que eles não conseguem a produção sem a imagem antes, sem nenhum contato 

visual. Da mesma forma que e já fui feliz, fui infeliz por não parar pensar nisso antes. 

Então hoje eu tomo cuidado de mostrar porque a imagem realmente é importante 

para eles, porque eles não têm contato visual, contato estético, então, às vezes eles 

acham aquilo bonito, mas é porque eles não conhecem outras coisas. Mas não 

demais, porque senão ah, três imagens para fazer eles entenderem e ainda assim a 

gente sempre tem que pensar bem na imagem. Fez, criou e depois então, acho que 

vale a pena acrescentar e conversar com eles e tem turmas que conseguem, que 

têm maturidade para captar a conversa, mas tem turma que não. Eu tenho uma 

quarta da manhã que ela é, até no tamanho deles, eles são menores, são realmente 

mais imaturos. E eu percebo que às vezes eu falo, falo, escuto e provoco, e isso e 

aquilo e eles parecem que não chegam, que toda informação não chega neles, por 

essa imaturidade. Até agora falando dos moralistas, eu comecei com a brincadeira 

assim, imagina que o mundo fosse a tua rua, que só a tua rua existe, mas na tua rua 

tem um cara que cuida de tudo, é responsável por toda a tua rua que está fazendo 

isso, isso e aquilo e está deixando todo mundo insatisfeito, miseráveis, 

desempregados. O que tu faria para mudar isso? Enquanto uma falou muito 

criticamente, que faria, conversaria com ele. E se não desse? Se ele não 

resolvesse? Eu ia conversar com outra pessoa. E se também não resolvesse? Eu ia 

falar com a rua inteira, a gente ia se juntar! 

Aí, sabe, chegou no ponto onde eu queria e essa quarta da manhã então não, essa 

quarta da manhã, por exemplo, eu percebo que eu vou ter que utilizar demais, 

muitas imagens antes, enquanto que a outra quarta eu já posso deixar que eles vão 

conseguir caminhar até certo ponto, a partir daí eu mostro a imagem. 

 

C: Sem a referência da imagem. 

P6: Isso. 
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C: Quando você leva a imagem, você mostra antes depois e que tipo de atividades, 

que possibilidades a mais que você faz com essa imagem? 

P6: Eu começo com leitura. ‘Estão vendo as imagens o que vocês acham, o que 

vocês não acham?’ Leitura mesmo. Na verdade, quando eu levo a imagem eu já 

levo dentro de uma proposta. Vou trabalhar abstração. Então estou trabalhando 

abstração dentro disso, trabalhei os conceitos, trabalhei Tangran e agora eu vou 

chegar realmente numa obra abstrata. Então eu escolho determinados artistas, da 

obra eu extraio os elementos, cuido sempre pra isso, e eu estou aprendendo um 

pouco, acreditando um pouco mais na eficiência da situação, que este trabalho é já 

um exemplo que se trabalha com a terceira série, nessa mudança de opinião que eu 

tinha, que eu tenho. Mas normalmente eu tiro delas os elementos. Eu acredito que é 

influência da outra professora: ‘Ah, eu trabalho a obra tal, trabalho tema, trabalhava 

tema, trazia muito tema, deixava bem, vamos criar não, e as cores, trabalhava as 

cores’ E então ela começou a bater muito na tecla elemento visual, elemento visual, 

então, vamos ver o que que é, vou me aprofundar mais com eles. Realmente, então 

assim, eu faço um trabalho, - ah vou trabalhar abstração - tudo bem, estou 

trabalhando abstração, trouxe a obra, vou trabalhar as formas geométricas e cores 

quentes. Trabalhei e tal, agora a gente vai trabalhar as formas geométricas com 

sobreposição, como eu vou trabalhar isso, então pego as formas geométricas para 

eles sobreporem realmente, pego um círculo e vai repetindo ele, sendo que o que 

está na frente tampa o que está atrás e vai. Então foram elementos que eu fiz dando 

as obras. Peguei tal obra porque eu posso trabalhar com isso a composição. Então 

às vezes eu mostro a obra, mas nem sempre trabalho com eles porque é a questão 

por eles serem menores. A primeira série fui trabalhar composição, eu trabalhei 

Goya. ‘Olha só quantas pessoas tem aqui, tem só as pessoas? Tem mais o quê? 

Tem animal?’ Tem montanha lá atrás. E já quando eu fiz eles trabalharem a 

composição, eu trabalhei com algo fora da obra dele, que foi, eu peguei um painel 

simples acessível a eles, com tema de paisagem e dividi e desmontei, desmembrei, 

quer dizer, eu montei e recortei em EVA, desmembrei e dei uma parte para cada e 

fiz uma história seriada. Disse assim: ‘Olha, hoje eu quero que vocês ouçam uma 

história, tem que ouvir tão bem que vocês vão conseguir ouvir o som do vento e 

sentir o cheiro da fruta do pé.’ Então eu trabalhei com composição, sabe!? Talvez 

nós não vamos lembrar da obra em si, do nome do artista eles não lembram, mas a 

obra eles vão lembrar. Eu não posso, eu não exijo deles, eu não tenho esse objetivo, 
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exigir deles essa lembrança, mas já com os da terceira e quarta séries eu já sou 

bem mais rigorosa, não sei se eu estou certa, porque eu penso a terceira série eles 

têm 8 anos ainda, mas eu tenho para mim que, para terceira série, eu sou rigorosa, 

tens uns grandões, então além dos elementos hoje das obras  com os maiores eu 

sempre trabalho. Ou como agora com os moralistas eu vou focar com o corpo 

humano, mas porque existe isto na obra dos moralistas. Então, a partir disso eu vou 

trabalhar as estruturas das obras, as linhas, os planos e vou explorando os 

elementos visuais, mas hoje eu exploro também a obra em sim, e é importante para 

eles realmente compreenderem, porque senão se perde, se perde muito. No 

entanto, que com a segunda série, no início do ano eu trabalhei um tema família, 

onde eu fiquei dois meses em cima, porque eu comecei com as imagens, comecei 

com história, comecei com o teatro e terminei na confecção de um boneco. E eu 

comecei o texto falando então do Portinari. Tem uma obra dele, falei dos retirantes, 

trabalhei problema social e quando terminei o tema eu vi que eles não lembravam 

mais da obra. Eles até assim: ‘Ahh, professora mostrou essa obra tal’. ‘Tá, mas o 

que a gente falou quando mostrou essa obra?’  Eles não lembravam mais do 

contexto da obra em si. E eu acho que a segunda série quando eu percebi que já 

poderia está cobrando isso, então voltei na obra e comecei a trabalhar a obra em si. 

É porque assim, você trabalha elementos, citações, mas acima de tudo você 

trabalha com o texto. Poucas vezes eu vou trazer uma obra por si só. Por exemplo, 

trabalhei as banhistas, sabe, mostrei a obra de Modigliani – ‘Ahh ela tá sem o olho 

professora!’ ‘Ah ta sem olho! Essa banhista, ela ta numa condição social favorável, 

desfavorável?! Porque vocês acham que ela é assim opulenta? Era só porque eles 

eram antigos, porque antigamente as mulheres eram gordas, eram bonitas? Ou ela 

realmente era feliz por ser assim?’ E jogo isso pra eles: ‘Quantos de vocês gostam 

do jeito que vocês são? Tu se acha bonito?’ Eu tiro muito sarro de mim para ele, 

porque eu não me sinto bem em dizer assim: ‘Tua orelha, tu tem um orelhão, cara!’ 

Não me sinto bem tirando sarro dele mesmo sabendo que eles tiram muito sarro 

entre eles. E eu tiro sarro de mim não achando. E digo assim: ‘Olha o meu nariz! O 

meu nariz vai na China e volta. Sou feliz com isso, esconderia ou mudaria isso?’ 

Então eu sempre trabalho isso com eles e turmas mais que outras por necessidade 

mesmo né, então eu acho que a imagem em si ela é importante por causa disso, 

você tira tudo dela dentro de Artes, tira tudo, você tira os elementos visuais que é 

importantíssimo para  uma educação visual, você tira citações que proporciona 
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criações, sem frustrações assim, porque os alunos costumam pensar: ‘Ai eu não 

consigo desenhar isso, professora, é muito difícil!’ ‘Não, você consegue! Tenta, faz 

assim!’ Aí você ajuda e tal, mas tu vê que o aluno não chegou no que tu esperava 

dele. Isso frustra. Então, tu evita essa frustração e proporciona criação e 

contextualiza e, nessa contextualização, tu vai trabalhar autoestima, vai trabalhar 

crítica, vai trabalhar até mesmo uma leitura que você começa a utilizar, a indiciar os 

elementos visuais que você trabalhou. Ahhh, trabalhei figura e fundo, e daí o que é 

figura e fundo? Quando cheguei ali na obra da Tarsila, por exemplo, e daí vou 

trabalhar o Boi, né?! ‘Ahh obra é o Boi’ ‘Mas o Boi está lá atrás, professora!’  E você 

começa: ‘Agora a gente vai para tal obra, vai para Ubapuru, né?! Onde você 

encontra esse elemento?’ Então assim, a partir da obra, se você trabalha, é assim, 

vamos supor, um movimento, você vai chegar na obra igual, tu até consegue 

trabalhar mais é tudo isso e só, mas  eu acho que para os pequenos que é o que eu 

tenho experiência é muito abstrato, sabe?! Eu acho que realmente, tem que citar o 

movimento artístico, no qual o artista faz parte, tudo isso engloba principalmente a 

vida do artista. Eu sempre tiro um sarro, então vou trabalhar Pablo Picasso, como é 

que vou fazer para trazer eles para um mundo de Pablo Picasso, que eu sei que é 

fantástico, né?! Mas como eles vão saber se é fantástico se eles nunca pintaram 

uma tela, nunca mexeram em cerâmica, né?! Nunca nada. Segunda série. Eu falei o 

nome completo dele, que é um livro né, então a partir daí tem uma história 

infantilizada de Pablo Picasso, mas lá tinha só Pablo Picasso e tal, mas trouxe o 

nome, um nome enorme, então a partir disso, daí eu disse: ‘Pra que um nome 

comprido desse? Imagine ele fazendo uma prova hoje!’ Eles brincam, e então depois 

eu parti para as obras. 

 

C: Quais possibilidades que a gente tem de trabalhar com a imagem? 

P6: Todas! Deixa eu simplificar. É assim, você a partir de uma obra, quando eu 

toquei no movimento, o movimento quer dizer assim, você tem que diminuindo o 

processo, parte do movimento vai movimento, artista, obra. Você acaba chegando 

na obra. Mas se você partir só da obra você alcança tudo também. E eu acho que 

para o aluno é mais simples de entender partindo da obra, partindo da parte para um 

todo. É porque quando você vai tocar numa obra você já vai estar falando de tudo, 

vai estar falando do movimento, do artista, mas eles estão com a obra em contato. E 

da obra você vai extrair dentro da nossa área, dentro da arte, a prática que é o 
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elemento visual, que são citações, que são fragmentos, que são demais, que vai 

trabalhar dentro desses elementos vai desde figura, fundo, perspectiva, plano, 

fundo, cores e tudo. E tema, dentro do tema, vai trabalhar contextualização, vai 

trabalhar crítica, e trabalha criação e como vou te dar uma comparação é como se 

você, por exemplo, como partir de um texto, a dificuldade dessa tradução, sair de um 

texto, de um poema para isso tudo, né?! Ou mesmo em português.  Você tem um 

poema, então você tem que desmembrá-lo todo e ainda assim você talvez não 

consiga trabalhar tudo do que tem dentro do português. Eu não tô conseguindo 

dizer, mas é como a possibilidade de extração a partir de uma obra, sabe? É você 

parar para olhar uma obra, não é só parar para olhar uma obra, você trabalha todo 

com um processo de leitura formal que vão dos elementos até uma leitura 

interpretativa, onde o que eu acho, senso comum, e da contextualização histórica. 

Um artista que eu cuido muito para trabalhar é Dali. Ele é muito pornográfico, 

agressivo, mas que provoca isso, uma das obras mais simples, eu acho dele, que é 

a mulher que está com apenas um seio de fora, que nem é uma obra surreal, que eu 

não mostrei, mas que acabei levando junto para quarta série e nós ficamos uma aula 

inteira conversando sobre coisas de interesse deles, o que é a sexualidade que está 

a flor da pele deles, tal. E partir disso vamos pegar o seio dela e fazer uma obra do 

seio dela. Então é completamente abstração, que eu já tinha trabalhado com eles, 

pegar um seio puramente, sem perspectiva, sem luz e sombra, é um pingo dentro de 

um círculo. E vamos trabalhar só com isso, partimos disso, nossa, ali eu trabalhei, 

voltei à abstração, falamos do surrealismo, trabalhei um assunto que é totalmente de 

interesse deles, então, você explora muito em uma obra de arte. Eu não sei, não tem 

como trabalhar a Arte sem imagem. Na verdade, eles não têm como. Eu acho até 

porque a gente entende a Arte como o visual. Inicialmente a gente falou de como 

abranger a Arte de todas as formas. Não se entra na tua pesquisa, mas com a sexta 

eu trabalhei leitura de imagem mesmo.  

 

C: Pois é, então me conta como você faz isso, você trabalha leitura de imagem com 

os alunos, como você faz, como que é o método, como é que você faz a leitura de 

imagem com eles?  

P6: Com a sexta eu fui bem formal, sabe?! Bem crítica, bem,... o que não acontece 

com os pequenos, tal, mas que acontece mais ou menos assim, com os da sexta o 

projeto é tal, e a gente vai trabalhar tal tal tal, expliquei primeiro, o que que é leitura, 
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leitura formal, leitura tal, contextualização teórica.  Dentro de uma leitura formal, o 

que tu tem que identificar, sofri um pouquinho aí, porque eles não tem entendimento 

de todos os elementos ainda né?! Que vai desde um plano até textura, como 

identificar textura numa obra que a gente tira cópia, faz uma plotagem que seja. Mas 

aí desmembrei o texto. 

 

C: Mas o que você trabalha nesses elementos formais? A textura? 

P6: Eu to aqui com a minha obra, né. O que eu identifico aqui? Identifico as figuras, 

os planos, as cores, que cor ela usou aqui? Ah, usou o verde, vermelho, amarelo, 

ahh, essas cores são o quê? São cores complementares. E além disso? Primárias e 

secundárias.  Há uma definição certa das coisas, aonde esteriotipado. Há 

estereótipo das formas, que é o que acontece muito. Então são essas questões, tu 

vai perguntando isso para eles. Com a sexta eu consegui colocar eles em pequenos 

grupos com A3. Primeiro uma leitura de obras figurativas. De vários artistas, não 

escolhi o movimento, não escolhi nada. Desde a Monalisa até a coca-cola que é do 

Waroll e então, fui né. ‘O que tu encontra?’ A da coca, que linhas tu encontra?’ ‘Ah 

tem tantos planos, tem linha horizontal, vertical, legal’. ‘E se a gente falar das 

medidas da coca, são o quê? São linhas? São só cores que tão ali?’ Então fui 

explorando esses pontos. Depois né, explorei o grupo em si, explorei o grupo e os 

outros tão observando e é bacana que eu faço essa pergunta para um dois grupos, 

quando o terceiro vem, ele já quer fazer melhor. Diz até o pontinho amarelo que tem 

lá no céu que ninguém viu. 

Fazem uma descrição de tudo o que eles identificam, como técnica, como artifício, 

ferramenta do artista para fazer. Já interpretativa é o que ele acha da obra. ‘Ah eu 

acho bacana, professora.’ É o que todos falam: ‘Bem legal, professora’. ‘O que que 

tu achou daquelas bolas na árvore?’ ‘Bbola na árvore?’  ‘Estranho né, professora!?’ 

Tu tem que ir instigando para eles é legal ou é ruim. E por quê?! ‘E aí, o boi tá bravo, 

tá com cara de triste, tá com medo?!’ Assim, interpretativa. E como eu comecei o 

projeto já passando os conceitos, eu fiz uma pesquisa da contextualização. ‘Vocês 

têm que me trazer, anotem o nome do artista, da obra que você tem, e na semana 

que vem eu quero um trabalho não grande, numa folha com nome, série, mas que 

fale sobre a vida do artista que vocês pegaram, porque como é que eu vou saber se 

Caravaggio pintou lá o cara com a cabeça arrancada na mão, por quê?!’ Uma obra 

surreal pra mim, mas por que que ele fez? Em que momento que fez? Então tem 
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que saber, tão mais importante como qualquer outra leitura, tu saber o porquê, ou 

pelo menos saber um pouquinho da vida do artista. Por exemplo: tu não vai gostar 

de, talvez, Picasso sem conhecer a vida dele. Ou tu não vai compreender Van Gogh 

sem, ou até compreende, mas não vê tanta beleza, se tu não conhecer a vida dele. 

E e fui martelando nisso. 

Peguei um livro de poemas do Quintana, escolhi algumas, a gente lê e percebi que 

também tem um pouquinho de como vou traduzir isso, se não se torna difícil. ‘Em 

dupla, vocês recebem um poema, eu quero isso no tridimensional, como vocês vão 

trabalhar isso? Como vocês vão fazer de um poema uma obra de arte?’ Ralaram, foi 

fantástico o trabalho deles, um mais bacana que o outro e teve um que ficou muito 

bacana. Ele pegou uma caixa de sapato pintou de preto, colocou uma garrafa pet 

dentro, desenhou num papel um olho, mas encaixou dentro da garrafa pet e colocou 

o bico da garrafa para fora. E você tinha que olhar no gargalo da garrafa quando 

chegava lá dentro você olhava um olho enorme, eu não lembro qual era o tema, mas 

ficou muito relacionado, muito bacana. Então quando eu fiz isso eles entenderam, é 

leitura é importante. Leitura de imagem nesse sentido eu uso ela pra tudo, pra tudo. 

Aí o projeto se estendeu realmente. Eu fui acrescentando diante do interesse deles. 

‘Semana que vem eu quero que vocês me tragam uma propaganda que vocês 

curtem muito. Se não conseguir gravar ela, no you tube, tragam ela escrita, a 

propaganda da Skol que acontece isso, por exemplo.’ Com isso, eu fiz eles 

perceberem como a leitura de imagem é além, transcende, vai além de uma obra de 

arte, que às vezes, eles acham: ‘Oh, uma obra de arte, sabe?! Obra de arte não 

pode ser erudita. A obra de arte tem que ser debochada, tem que rir dela, tirar sarro. 

Tem que gozar dela, porque enquanto você a trata muito séria você às vezes não 

consegue ver um lado do artista, pois você está no outro lado’. ‘Não!!’ A 

intelectualidade da obra. Acho que é um defeito enorme no artista, ficar esbanjando 

intelectualidade e daí, sabe?! Então eu falei para eles a coisa ta por aí, vamos ver, e 

eles começaram a entender, a sacar, então eu fiz de arte contemporânea, no ano 

passado eu fui para bienal do MERCOSUL, e eles deram um material fantástico para 

nós. Com algumas obras, tamanho A4, mas uma impressão boa, falando do artista, 

alguma coisinha da obra, e até uma atividade no final. Então levei para eles esse 

material que eu tinha, obras contemporâneas. Muito contemporâneas assim, um 

Valter Caldas que o trabalho era duas linhas penduradas no teto. E até uma coisa 

bem mais concreta que é um artista fez uma maquete das torres gêmeas com um 
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avião, só com peças, micropeças de computadores. Ficou um encanto de trabalhar, 

um tamanho pequeno até. Levei para eles e foi um baque. Eles caíram na 

gargalhada. ‘Professora, isso aqui não é arte, né?!’ O que eu vou falar disso. ‘Leitura 

formal primeiro, o que a gente identifica aí?’ ‘Linhas, cores, tal’. As linhas vão de que 

ponto a que ponto?’ ‘E por que não retas?’  ‘Por que não diagonais?’  

Nesse sentido eu trabalho, pois essa sensibilidade me aprofunda muito, porque a 

hora que não me aprofundar eu não vou saber lidar com a situação. Até aconteceu 

uma situação muito engraçada. Na segunda, eu estava falando sobre os 

instrumentos, falei sobre o piano: ‘Piano é um instrumento de quê? De sopro, de 

corda, de percussão?’ E teve um menino respondeu bem rápido lá do fundo: ‘É de 

corda, professora!’ ‘Piano, instrumento de corda!? Será?!’ Deixei batido! Aí eu pensei 

comigo, eu vou ver isso. Aí aconteceu uma situação muito engraçada comigo, no 

sábado à noite, o meu namorado estava lá em casa e a gente estava assistindo 

ópera. Não é costume de perder horas sabe?! Mas dá aquela passada no canal e tá 

passando, e passa sempre, e tava um solista de piano, e ele toca baixo. E ele disse: 

‘O piano é fantástico, um instrumento de corda’. Cara, mas assim, o comentário dele 

do nada, poderia ter falado só aquilo que era massa, mas me respondeu a pergunta. 

Eu disse: ‘O piano é de corda?’ ‘Claro, apesar do teclado, o som se propaga em 

função do teclado que bate nas cordas atrás.’ E eu, fechou então. Mas eu trouxe 

para o meu aluno. E realmente eu tenho que ter esse cuidado e eu acho que para 

tudo. Então quando você vai escolher essa imagem, você vai ter que ter esse 

cuidado de saber o porquê, não vai ser muito fácil ou muito difícil, porque eles 

também não se interessam, vão se cansando, acham que não conseguem, e sentem 

dificuldade de fazer algo, então é muito importante, eu vejo, eu tenho uma 

admiração pela minha profissão, é importante.  

 

C: A concepção de ensino de arte... por que, na tua concepção, é importante 

aprender arte na escola? Por que é importante ensinar arte na escola?  

P6: São dois pontos que eu coloco muito importantes. Um é sensibilidade, você tem 

que ser sensível às coisas. Você tem que ser, talvez, crítico, mas sensível, para se 

mobilizar de qual que seja a forma. Em Artes, a gente se utiliza dos artistas, os 

movimentos, que é história da arte, que eu acho fantástico. Então assim, a gente 

atrela, relaciona temas passados corriqueiros hoje, muito facilmente porque as 

coisas se repetem. Arte é tudo que nos cerca, o latão de lixo, as placas de trânsito, a 
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paisagem urbana, tudo, tudo é Arte então eu acho que a sensibilidade é uma das 

funções da Arte e a criação é outra. Talvez por falta de sensibilidade que eu sinta 

hoje nos meus alunos no geral, uma apatia diante das coisas. ‘O que é para fazer, 

professora?’ ‘Cria! Eu to te dando um Tangran eu quero que tu trabalhe um 

surrealismo em cima do Tangran. Com o Tangran oval.’ ‘Professora, eu não sei o 

que fazer.’ ‘Cria.’ Aí eu brinco. Vou brincando. Eu não sei se é uma impressão minha 

mas, eles são incrivelmente criativos , incrivelmente bons, mas ao mesmo tempo eu 

sinto essa apatia. O tempo todo eu olho para eles e digo assim: ‘Cria'!’ ‘Professora, 

diz o que é pra fazer'!’ ‘Se eu te falar eu vou está fazendo. Se é pra te falar eu que 

vou fazer!’ A criação existe em pensamento, não em concreto. Se ela está no 

concreto é porque ela já foi pensamento. Alguns não compreendem isso ainda. 

Então são duas vertentes importantíssimas que a Arte, supre essas duas muito bem. 

Ela atinge, se bem trabalhada essas duas. E tanto uma quanto a outra são 

essenciais no cotidiano, na vida das pessoas. Eu acho assim, a gente fala em 

educação tal a gente trabalha com isso, crianças, pré-adolescentes, acho que é uma 

das fases mais difíceis né, que são os pré e os adolescentes, que eles não estão 

abertos a tudo. Já as crianças não, as crianças estão abertas a tudo. E quando pega 

os maiores, eu tenho que cuidar, dá uma olhadinha, que talvez possa estar 

desvencilhando muito. A gente trabalha em termos técnicos, elementos visuais, ou 

com movimentos históricos, mas eu acho que isso tudo tem funções específicas. 

Tornar eles mais sensíveis ou à imagem ou opiniões ou a eles mesmos, né. E a 

criação, se ele vai ser criativo na hora de montar um desenho, na hora de solucionar 

um desenho ele vai ser também. Porque o cérebro nada mais é do que exercício. Eu 

não sei se comentei contigo, eu faço pesquisa com um artista que eu sou fã dele, e 

ele mesmo disse pra mim: ‘Se eu exercito o meu cérebro a pensar, a programar, a 

refletir sobre algo, vai chegar uma hora em que ele vai pré visualizar o meu 

problema, e ele vai me resolver do nada.’ Ou seja, se eu aprendi a trabalhar com 30 

ferramentas para criar alguma coisa, entendeu, quando a gente tiver um problema 

novo eu vou saber que eu vou ter essas trintas, não deu certo, eu sei que eu posso 

criar mais uma, porque eu já criei trinta. Tanto a sensibilidade quanto a criação está 

pra tudo. 

 

C: Por isso é importante aprender arte na escola? 

P6: Importantíssimo. A Arte deveria ser muito mais enfocada, não enfocada no tipo 
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de ter mais aula. Ela deveria ser levada mais a sério pelos alunos. Não sei se o que 

nós encontramos hoje é um processo da educação dos professores, dos docentes, 

que pega a escola nova, trabalharam isso como uma atividade mesmo, de aula livre, 

agora vamos fazer um desenho, ou se veio dos pais, os pais dizem que Arte é pra 

desenhar, fazer isso, aquilo, é superbacana, não sei da onde surgiu essa ideia dos 

alunos, que eles têm, primeira série, aula de arte, essa ideia de distração pura, e 

mera distração, terapia. Claro, você trabalha com mais prática, tu vai trabalhar muito 

mais a prática. Mas tem que ser trabalhado contextualização. Tem que ser 

trabalhado tudo, até um aluno da quarta série, eu passei um texto, uns três 

parágrafos, uma meia folha, falando o que foi o movimento moralista, quem que foi, 

por que que aconteceu, quando aconteceu, três parágrafos, não deu uma folha, 

sabe de caderno grande, de almaço. Ele olhou pra mim e disse: ‘A professora já teve 

aula de artes?’ E riu. ‘A professora não deve ter tido aula de artes!’ Eu disse: 

‘Querido, por que tu acha que eu tô aqui? Por que eu sou casada com o presidente?’ 

‘É, mas não parece, porque Artes a gente não escreve.’ Mas ele encheu tanto o 

saco, tanto o saco falando que eu disse assim. ‘Como é que tu vai fazer um 

desenho? Tu não vai pensar? Quer dizer que tu não pensa, só desenha. Por que se 

tu desenha, tu não desenha por que tu acha bacana, tu desenha por que tu 

desenha. Tu sabe o que significa a palavra alienação?’ Porque eu sabia que ele não 

sabia. Ele disse que não e nem quero saber. Então vai procurar no dicionário. ‘Por 

que é isso que tu é, uma pessoa que faz alguma coisa sem pensar, sem criação, 

sem atitude, não adianta tu não cresce.’ Eu fiquei irritada porque ele não parou de 

falar, sabe?! Daí eu lasquei e tal e eles não tem essa compreensão. Porque eu 

estudei proporção eu posso me aprofundar, posso estudar numero áureo. Posso 

trabalhar anatomia. São coisas que são mais aprofundadas que existe uma 

dedicação e que não são trabalhadas em escolas. Em função da subtração. Porque 

tem turmas realmente um pouco mais conscientes, mais maduras, mais dedicadas 

para conseguir trabalhar. Essa minha sexta série é um exemplo muito bom disso, ou 

a quarta dois é um exemplo muito bom, terceira dois. É dentro da faixa etária deles, 

são turmas maduras, e sempre avançam, enquanto com as outras turmas eu 

consigo dar um passo com eles eu já dei três. Talvez não na atividade, foi a mesma 

né, chegou num acabamento próximo, mas aqui, sabe, o que eu provoquei neles. 

‘Pararam para pensar?’ 
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C: Então quanto antes você começar a fazer essa reflexão, mais facilmente eles 

começaram a aprender, a se policiar, e a entrar nesse processo? 

P6: Então assim, hoje alguns alunos já não perguntam mais – ‘Ah, mais no sei o que 

lá, não sei o que lá’. Teve alguns desbocados. Teve mães ligando para cá, dizendo 

que a filha não queria mais ter aula comigo. Porque eu não dava desenho, não dava 

atividade, ficava só conversando. E é justamente na quarta dois que é uma turma 

ótima, dá pra conversar, para discutir, para debater. Eles são muito participativos, 

falam bastante sobre tudo. E um dia eu tava na aula conversando, até sobre Ciron 

Franco que eu sou fanzérrima. E ela disse: ‘Professora a gente não vai fazer nada? 

Eu disse: ‘Ta não tô fazendo?’ ‘Ah, professora, eu to falando desenhar. ‘Querida, se 

tu não quer pensar, não quer conhecer problema é teu. Abaixa a cabeça e desenha, 

mas deixa quem quer aprender.’ E ela abaixou a bola e eu puxei a orelha deles. E 

eu disse: ‘Não pense que em Arte vocês vão ter um dia sequer de desenho livre 

comigo, se vocês tiverem um é porque eu estou aqui morrendo, não consigo abrir a 

minha boca. Daí pode ser. Não vou dizer que isso não pode acontecer. Não 

aconteceu, mas semestre passado eu tive uns dias muito mal, péssima, mas não dei 

aula livre. ‘Não pensem que vocês não vão fazer nada sem um porque, nem um 

porque sem pensar. Podem ir se acostumando. Olha, se precisa fazer calo no dedo 

em qualquer matéria, vão fazer calo no dedo.’ Nunca mais tive problema com a 

turma sabe. Nunca mais tive problema, e eu consegui, isso que é bacana, entendem 

já a Arte com esse propósito criativo, pensante, sensível, dialético.  E assim, dentro 

de todo esse questionamento que não para nunca pra mim, eu acho que as duas 

principais funções que eu entendo pra mim, para o meu trabalho são essas. A 

sensibilidade deles e a criação deles, dentro disso, é claro, que eu vou trabalhar 

todos os conceitos, termos, nomenclaturas, tudo que a Arte dispõe, mas eu uso 

disso para chegar nesses dois fatores. Eu acho que é o meio mais delicioso que se 

tem.  

 

P6: Agora, na sexta-feira eles vão fazer só estudo de cor que eles vão levar uma 

aula inteira para terminar. E eu converso com eles, por exemplo, sobre os 

moralistas, foi muito massa, porque eu falei da rua, e falei assim, vocês já pensaram 

que acontece isso com o Brasil? Que eles fizeram alguma coisa, fizeram a 

revolução, se juntaram, movimentaram o povo e vocês não falaram que fariam isso 

também. E o Brasil? A eleição está aí, e todos eles participaram, maduros, 
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informados. Então é bacana. E agora eles estão no corpo humano, eles gostam, é 

uma turma que mostra bastante interesse em corpo humano, e desenho mesmo, 

corpo, anatomia, e às vezes até de animal, tem dois aí que eles me trazem material 

de livros deles, toda a semana. ‘Professora, olha que legal esse livro, é estudo de 

animais, como desenhar animais.’ 
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APÊNDICE C - NOTAS DE CAMPO 

 
(Observações das aulas das duas professoras que afirmaram, na entrevista, 

que trabalham com imagens fixas) 
 

 
Primeira aula  4a Série 2   Escola 5 (E5) 
        20.05.2009 
        15h 30min – 17h 
        39 anos 
        P5 
 

Os alunos voltaram do recreio e fizeram a entrada para a sala de aula. 

Todos se sentaram em seus lugares, e a professora iniciou a aula 

apresentando a pesquisadora para a turma. Em seguida, parabenizou os alunos 

pelo bom comportamento na fila do lanche e explicou o que aconteceria na aula do 

dia. 

Primeiramente, falou que o multimídia da escola não estava funcionando e 

que mostraria as imagens do dia no computador na sala de arte. 

Então todos se dirigiram para a sala de Artes, estenderam um tapete no 

chão e sentaram-se todos na frente do computador. 

A professora relembrou que, na aula passada, falou do boi-de-mamão, e os 

alunos se lembraram dos demais personagens. 

A professora falou que buscou as imagens em um site de um grupo de 

Florianópolis que faz imagens do boi-de-mamão. 

 

Vídeo: Cantos e Contos Grupo Folclórico: Alivanta meu boi. 

 

A professora tentou, duas vezes, passar o vídeo. Porém, teve que 

interromper por conta da conversa da turma. 

Na terceira tentativa, conseguiu. 

O vídeo é formado por fotos de apresentações do grupo folclórico e, 

enquanto as imagens passavam, tocava uma música referente ao boi-de-mamão. 

Os estudantes ouviram e viram as imagens com atenção e silêncio. 

Cada personagem tinha uma música, conforme ia passando as imagens dos 

personagens. 

1a - fotos e música do boi-de-mamão. 
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2a - fotos e música Maricota. 

Assim que terminou, a professora explicou que, no vídeo, só mostrou os 

personagens de modo fixo e que, em seguida, os alunos veriam uma apresentação 

do grupo Bumba-Meu-Boi. 

Quando o vídeo acabou, a professora pediu que os alunos sentassem nas 

mesas e guardassem o material solicitado, que eram caixas de leite para 

confeccionarem os personagens. A professora colocou no quadro obras e disse: 

“Vocês estão vendo as obras de um artista de Florianópolis.” 

 

   
 

 
Imagens de obras do artista Mauro José Pereira apresentadas por P5 aos seus estudantes 

 
A professora pediu silêncio.   

O artista se chama Mauro José Pereira. 

A professora perguntou o que os alunos viram no vídeo, e as crianças 

reconheceram as obras no vídeo. 

A professora solicitou a atividade explicando que os alunos fariam trabalhos 

utilizando o folguedo do boi-de-mamão. 

A atividade vai unir desenho, pintura e colagem e será baseada nas obras 

do artista Mauro José. 
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A professora entregou os cadernos de desenho, e os alunos começaram as 

atividades. 

Desenharam parte das obras do artista. 

 

 
P5 e alguns dos estudantes de sua turma durante uma das aulas do dia 20.05.2009 

 

 
Estudante desenhando personagens do folguedo boi-de-mamão 

 

A professora passava e orientava os alunos sanando dúvidas. 

Alguns perguntavam para a professora o que eram determinadas formas e a 

professora respondia esclarecendo dúvidas. 

Conforme os alunos iam acabando os desenhos, perguntavam para a 

professora se podiam pintar. A professora pedia que eles completassem toda a folha 

com desenhos e só depois pintassem e colassem as folhas de papéis coloridos. 

Faltando 5 minutos para o término da aula a professora recolheu o caderno 

dos alunos e solicitou fila para voltarem para a sala de aula. 

Todos voltaram para a sala guardaram o material e aguardaram o sinal para 

ir embora. 

Ps.: Não foi feito trabalho como leitura ou análise das obras. 
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Segunda aula  4a Série 2   Escola 5 (E5) 
        27.05.2009 
         
        39 anos 
        P5 
 
 

Após o sinal bater, os alunos entraram na sala de aula. Durante o percurso, 

houve uma briga entre dois alunos. A professora, então, organizou a sala e fez um 

longo discurso sobre respeito com o colega, apelidos, brincadeira de mau gosto, etc. 

Depois, a professora convidou os alunos para seguirem para a sala de Artes 

e explicou como seria a construção dos personagens do boi-de-mamão com 

materiais recicláveis. O primeiro personagem construído foi a Bermunça. 

Os alunos utilizaram 2 rolos de papel higiênico, tinta guache e malha para 

construírem a personagem. A criação começou pela cabeça da personagem. Os 

alunos colocaram o papel de forma que proporcionasse o movimento. 

A professora teve muita dificuldade para explicar a tarefa, pois os estudantes 

brigavam e gritavam muito e alguns brincavam. 

A professora não utilizou nenhuma imagem do personagem como referência 

para a composição da atividade. 

Assim que os alunos terminaram os seus trabalhos, a professora pediu que 

pegassem um livro de Arte e fizessem a leitura. 

A turma não colaborou quanto à organização, conversa, barulho e 

brincadeiras. 

  
 
 
 
Terceira aula  4a Série 2   Escola 5 (E5) 
        03.06.2009 
        15h 30min – 17h 
        39 anos 
        P5 
 
 

Não houve aula. Reunião pedagógica. 
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Quarta aula  4a Série 2    Escola 5 (E5) 
        10.06.2009 
        15h 30min – 17h 
        39 anos 
        P5 
 
 

Os alunos entraram na sala, sentaram-se, e a professora explicou sobre um 

trabalho que a quinta série fez. Depois, a professora orientou os alunos sobre como 

proceder na hora em que bate o sinal para ir e para voltar do recreio. 

Após, a professora explicou que cortou uma tira de TNT branco para 

confeccionar o corpo da Bernunça. O fundo é para pintar de giz de cera e os 

detalhes com cola colorida. Após terminar o trabalho, deve-se fazer a cabeça da 

Bernunça. 

Os alunos se dirigiram para a sala de Artes e sentaram-se nas mesas para 

aguardar o recebimento do material. 

A professora entregou para cada aluno um retângulo medindo 35x40 cm e 

giz de cera, e os alunos iniciaram as atividades. 

Assim que eles acabaram de pintar o fundo, a professora distribuiu formas e 

cola colorida, lantejoulas, para fazerem as estampas. 

Os alunos trabalharam em seus trabalhos decorando o TNT como 

combinado. 

Assim que terminaram, colocaram seus trabalhos para secar e recolheram 

seus materiais. Voltaram para a sala de aula e aguardaram bater o sinal para ir 

embora. 

 
 
 
Quinta aula  4a Série 2    Escola 5 (E5) 
        17.06.2009 
        15h 30min – 17h 
        39 anos 
        P5 
 

 

Não houve aula. Escolha material didático. 
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Sexta aula  4a Série 2    Escola 5 (E5) 
        24.06.2009 
        15h 30min – 16h 
        39 anos 
        P5 

 

Os alunos entraram na sala, e a professora pediu atenção dos alunos. A 

professora explicou que, naquele dia, a partir das 16h aconteceria o Festival Interno 

da Canção com os alunos de Ensino Fundamental, séries iniciais. 

Após, a professora explicou que, até as 16h, seria terminado de 

confeccionar a cabeça da Bernunça e, depois, em trio pintariam um personagem do 

boi-de-mamão do artista Mauro José Pereira. 

O personagem foi desenhado em uma folha de cartolina com canetinha 

preta pela professora. 

Os alunos escolheram os desenhos e iniciaram o trabalho de pintura do 

cartaz utilizando giz de cera. 

OBs.: Nenhuma imagem do artista foi utilizada nessa aula, e a cabeça da 

Bermunça não foi trabalhada. 

 
 
Sétima aula  4a Série 2    Escola 5 (E5) 
        01.07.2009 
        16h  – 17h 
        39 anos 
        P5 

 

No dia de hoje, a aula começou mais tarde, pois houve um recreio 

prolongado em comemoração às festa julinas. Os alunos entraram nas salas às 16h. 

Assim que iniciou a aula, os alunos seguiram para a sala de Artes onde 

receberam seus trabalhos (em cartolinas) que haviam iniciado na aula anterior e 

continuaram a pintar utilizando giz de cera. 

A professora também disponibilizou para os alunos outros materiais, como 

cola colorida, fitas, botões e lantejoulas para acrescentar na produção dos trabalhos. 

Os alunos trabalharam na pintura dos cartazes até o final da aula. 

Não foram utilizadas imagens do artista. 
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Oitava Aula                                                                   Escola 5 (E5) 
        08.07.2009 
        16h  – 17h 
        39 anos 
        P5 

 

Não houve aula. Recesso escolar 

 
Primeira aula  4a Série 2   Escola 3 (E3) 
        22.10.2008 
        13h - 14h15’ 
        P3 
 

P3 cumprimentou a turma e, em seguida, apresentou a pesquisadora, 

explicando o motivo de ela estar observando as aulas da 4a série. 

Depois, iniciou a aula explicando as atividades. 

Os alunos ouviram atentamente a explicação. Eles estavam sentados em 

grupos. 

A professora falou que, no primeiro momento, seriam terminados os 

desenhos (as fichas) story board; depois, aconteceriam as apresentações e a 

avaliação. 

A professora fez a chamada e precisou interromper 3 vezes por conta de 

alguns alunos estarem batendo nas carteiras. Ela, então, explicou que as inscrições 

para a fanfarra estavam temporariamente encerradas. 

Assim que encerrou a chamada, retirou os trabalhos já iniciados do armário 

e devolveu aos estudantes. 

Cada criança recebeu 4 folhas. Todas são imagens do filme que será 

produzido. Cada um fez a sua história.  

Por estarem em grupos, surgiram vários comentários a respeito dos 

trabalhos dos colegas. Um orientava o outro para que pintasse mais forte e também 

sugeria cores que combinariam melhor. A professora passou em todos os grupos 

para solucionar problemas e conferir se todos tinham suas folhas e não precisavam 

de mais. 

Os alunos demonstraram estar atentos com a atividade. 

Duas meninas questionaram a professora sobre como desenhar uma moça 

em um balcão. A professora explicou que, como a moça está atrás do balcão, só 

deverá aparecer a moça da cintura pra cima, pois a parte de baixo fica atrás do 
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balcão. Para dar essa explicação, a professora pediu que as meninas se 

lembrassem da imagem. 

Os alunos continuaram a pintar seus trabalhos, enquanto a professora 

entregou a cada grupo o roteiro de suas histórias. 

Uma das meninas voltou a falar para a professora que não conseguia 

desenhar uma moça sentada atrás do balcão. 

A professora enfatizou que não precisaria desenhar as pernas, pois elas não 

aparecem quando uma pessoa está atrás de um balcão. 

A menina então voltou a tentar continuar seu trabalho. 

As crianças trabalhavam em grupos, e seus trabalhos foram confeccionados 

com uma sequência. Cada um fazia seu trabalho procurando dar sequência, 

continuidade à cena do amigo. 

Um outro aluno perguntou para a professora como se fazia uma pessoa 

pensando, e ela respondeu fazendo com que a menina lembrasse qual balão se usa 

nas histórias em quadrinhos para um personagem pensar. A menina respondeu 

afirmando que era a nuvem. 

Um grupo chamou a professora e pediu novamente explicação sobre o 

trabalho. A professora sentou-se no grupo e perguntou:  

- Quem são os personagens? Vocês têm três personagens! E o que eles 

fazem?  

Os alunos responderam:  

- Eles ficam bravos!  

A professora:  

- Bravos?! E aí? Ele encontrou seus amigos, eles começam a passear e a 

lembrar dos momentos bons de infância... Entenderam? 

 Alunos: 

- Sim! 

Professora: 

- Então continuem a sua história. 

A professora foi em outro grupo e orientou que estes criassem um título para 

a história que conta a vida do jogador de futebol Pelé. 

Esse grupo esteve brincando durante a aula e está um pouco atrasado. 

A professora passava em todos os grupos e, conforme a necessidade, 

explicava o que se pedia. 
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A professora chamou a atenção de um grupo que estava jogando. Nos 

últimos 5 minutos de aula, a professora percebeu que não sobraria mais tempo para 

as apresentações, então pediu que os estudantes terminassem suas composições, 

desenhos e que colorissem em casa para que, na próxima aula, iniciassem as 

apresentações. 

Havia um grupo bastante atrasado, e a professora então sugeriu o seguinte: 

 - Meninas, se concentrem, terminem seus trabalhos, senão a apresentação 

de vocês ficará incompleta na próxima aula. 

Faltando 5 minutos para encerrar a aula, a professora pediu a atenção da 

turma e disse: “Gente! Estou com 2 histórias prontas. Algum grupo que está 

atrasado precisa de ajuda desse pessoal que terminou?” Alguns grupos se 

manifestaram e então a professora pediu que apenas aqueles que estivessem 

dispostos é que ajudassem. 

Os alunos continuaram a pintar até o momento em que o sinal bateu. 

Conforme as crianças encerravam seus trabalhos, a professora recolhia. 

Pouco antes de o sinal bater, os alunos organizaram as carteiras em fileiras, 

entregaram seus trabalhos para a professora e voltavam aos seus lugares. 

A professora guardou todos os trabalhos novamente no armário. 

O sinal bateu, e a professora confirmou a apresentação na próxima aula. 

 

 
Segunda aula  4a Série 2   Escola 3 (E3) 
        29.10.2008 
        13h - 14h15’ 
        P3 
 

Ao bater o sinal, os alunos entraram na sala e tomaram seus lugares. A 

pesquisadora aguardou na porta a entrada de todos na sala, cumprimentando os 

alunos e sentou-se no final da sala em uma carteira no lado direito. 

A professora cumprimentou os alunos e pediu que os mesmos aguardassem 

o término da chamada para receber as instruções da aula. 

Assim que terminou a chamada, a professora explicou que havia 10 minutos 

para os grupos terminarem seus trabalhos e que, logo após, iniciassem suas 

apresentações.  

A professora sugeriu que os alunos se reunissem nos seus grupos e 

pegassem suas fichas. Explicou que a TV (caixa de papelão) seria colocada no chão 
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e que todos deveriam sentar-se no chão também para facilitar a visibilidade e que, 

assim, todos poderiam observar as apresentações. 

A professora também comentou sobre a postura que devemos ter diante de 

uma apresentação, seja de teatro, cinema, etc., e que as críticas, comentários e 

opiniões devem ser feitas após o término das apresentações. 

Depois das explicações, a professora devolveu os trabalhos aos grupos para 

que estes finalizassem e também pudessem organizar a sequência da apresentação. 

Alguns grupos não haviam acabado e tentaram finalizá-lo no tempo 

determinado. 

Um menino perguntou para a professora se era obrigatório apresentar, e 

essa respondeu que não era obrigatório. Prém, quem não apresentasse ficaria sem 

a nota da avaliação. 

A professora sorteou a sequência das apresentações utilizando o título das 

(fichas) histórias, ficando assim a sequência: 

9) A viagem... 

10) Uma história de futebol 

11) Abril despedaçado 

12) Houve uma vez 

13) Iminente Luna 

14) Velha história 

15) De passagem 

16) A marvada... 

 
Em seguida, colocou uma carteira no centro da sala em frente ao quadro. 

Então explicou aos alunos como fazer para montar as cenas em sequência para que 

pudessem passar corretamente na TV. 

Na caixa (TV), há um furo onde encaixa um rolo com papel enrolado. Nesse 

papel, há espaço nos quais encaixam exatamente folhas A4 em posição (paisagem). 

Um aluno perguntou para a professora como proceder, caso tivesse feito sua 

cena em formato retrato,) e ela respondeu que não haveria solução, que deveria, 

então, ser colocado deitado horizontal, no formato paisagem. A professora lembrou 

que já havia orientado sobre isso no início do projeto. 

Depois de todas as cenas colocadas, a professora montou a TV e preparou 

a caixa para iniciar as apresentações do primeiro grupo. 
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Alguns alunos sentaram-se no chão, em frente à TV, outros permaneceram 

nas suas carteiras terminando seus trabalhos e outros, ainda, ficaram observando a 

apresentação. 

A professora, antes de a apresentação iniciar, relembrou os alunos que os 

mesmos deveriam fazer suas cenas baseados em uma história, sinopse, e que, 

porém, não precisariam contar exatamente o que leram, e sim que deveriam contar 

suas histórias baseados nas imagens que eles construíram. 

Assim, iniciou a primeira apresentação. 

Uma menina do grupo se colocou ao lado da TV e, enquanto passava as 

cenas, ia contando a história. 

Após a apresentação, a professora passou novamente as cenas e 

questionou os alunos a respeito dos planos que foram utilizados. Eles responderam 

que foram usados planos de situação, close, justamente o que foi trabalhado nas 

imagens mostradas pela professora no início do projeto. 

A professora perguntou se alguém tinha algum comentário e, como não 

houve, o próximo grupo retirou o rolo e organizou a próxima apresentação. 

 

*Avaliação processual desde os primeiros desenhos até a apresentação. 

 

Uma história de futebol 

 

Os alunos se mostravam ansiosos para apresentar. 

A apresentação iniciou e o aluno fez apenas uma descrição das cenas. 

Então, no meio da apresentação, os seus colegas pediram para a professora para 

começar novamente e então recontar a história com mais detalhes. A professora 

autorizou e assim recomeçaram contando a cena e acrescentado diálogos. 

Ao final, a professora perguntou à classe sobre quais os planos utilizados e 

todos responderam “Situação!”. Então a professora perguntou se eles conseguiram 

entender a história só a partir das imagens e eles responderam “Sim!” 

Então a professora solicitou aplausos e sugeriu que, em uma próxima 

apresentação, se colocassem mais detalhes, parabenizou os meninos e pediu que o 

novo grupo se preparasse. 
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Abril despedaçado 

 

A menina descreveu as cenas desenhadas. Porém, não contou nenhuma 

história, se prendeu apenas aos elementos dos desenhos. 

No final da história, para que os demais alunos entendessem a história, a 

professora explicou que esta seria um conto acontecido no Brasil, em 1930, e seria a 

história de pessoas que moravam no nordeste e que lutavam e matavam em disputa 

por um pedaço de terra. A professora salientou a agressão desnecessária que 

acontecia antigamente. Nesse momento, os alunos, em forma de coro, exclamaram: 

- Ah... agora entendi!!. 

Após o comentário, a classe aplaudiu a apresentação, e o novo grupo 

começou a organizar a sua apresentação. 

 

Era uma vez ... 2 verões 

 
A menina apresentou a história contando as cenas e o andamento da moral 

da história. As imagens iam passando, e a menina contava a história de um casal 

que se conheceu em um dia de verão e teve um relacionamento íntimo. Porém, no 

dia seguinte, não assumiu nenhum compromisso. Contou que a moça engravidou 

desse relacionamento e voltou a procurar o rapaz para pedir dinheiro e novamente 

foi embora. O rapaz, triste, pediu conselho ao seu amigo e decidiu procurar a moça. 

Então, ao encontrá-la, assumiram a criança e ficaram juntos para sempre, sendo no 

verão seguinte. 

Após o término, as crianças aplaudiram a apresentação, e a professora 

perguntou aos alunos qual o tema da história, e os alunos responderam que era uma 

história de amor. Então a professora perguntou por que o título era “Era uma vez 2 

verões”. Os alunos responderam que era porque em um verão o casal se conheceu 

e depois se abandonou e, no outro, novamente se encontrou e ficaram juntos para 

sempre. 

Um dos alunos questionou se a pesquisadora não sente dor na mão de tanto 

escrever. 

Antes de iniciar a próxima apresentação, a professora constatou que o sinal 

já estava para bater e marcou para a próxima semana. Os alunos se dirigiram para 

os seus lugares e guardaram o material. 
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Terceira aula  4a Série 2   Escola 3 (E3) 
        05.11.2008 
        13h - 14h15’ 
        P3 
 

A pesquisadora, junto com a professora, entrou na sala e cumprimentou o 

grupo. 

A professora começou a organizar as carteiras de maneira que abrisse 

espaço na frente da sala. 

A pesquisadora sentou-se no fundo da sala do lado direito. 

Assim que a sala estava organizada, a professora falou que continuaria as 

apresentações e que, assim que todos se apresentassem, seria dado início a um 

novo passo chamado MONTAGEM. 

Então, ela orientou que as apresentações aconteceriam após a chamada. 

A professora posicionou a TV no centro da sala, enquanto os alunos 

aguardavam os próximos passos. 

A professora foi até o final da sala, abriu o armário e pegou as imagens 

(cenas) dos grupos que faltavam apresentar. 

A professora chamou o primeiro grupo, porém nenhum dos alunos se 

manifestou para apresentar (Iminente Luna). 

Então a professora voltou a reforçar o convite, e o grupo disse que não 

gostaria de apresentar. 

A professora insistiu novamente, e o grupo se negou. Então a professora 

falou que se era essa opção que o grupo tinha feito, iria passar para a próxima 

apresentação. 

Os alunos balançaram os ombros, e não se mostraram preocupados. 

Então a professora convidou o próximo grupo com o tema “Velha história”. 

Os alunos se levantaram e começaram a organizar a sequência das imagens. 

Os mesmos alunos que não aceitaram fazer a apresentação chamaram a 

professora e falaram que apresentariam caso a professora desse nota 10 para 

todos.  

Então a professora falou que não seria possível garantir tal nota, pois, para 

consegui-la, dependia de vários critérios, e não somente da apresentação. 

Nesse instante, o grupo da apresentação bateu palmas e pediu a atenção da 

professora para iniciar. 
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A professora então pediu a atenção, e o grupo iniciou a apresentação. 

Um aluno contava a história, e outro passava as imagens. 

O aluno que contava a história, ia fazendo uma descrição do desenho que 

havia feito. Exemplo: “Era uma vez um homem no rio.” (Velha história) 

- Ele viu um peixe. 

- Ele pegou o peixe e viu que estava doente. 

- Ele colocou o peixe no bolso para esquentar. 

- Ele levou o peixe para passear. 

- O peixe melhorou. 

- Um dia ele resolveu devolver o peixe para o rio. 

- Então levou o peixe para o rio e disse: “Vá e volte para o leito de sua 

família.” 

- Então ele jogou o peixe no água. 

- O peixe caiu em um redemoinho e morreu afogado. 

  

Assim que a apresentação acabou, todos aplaudiram. 

A professora então explicou que a história é baseada em um poema do 

escritor Mário Quintana. 

Os alunos questionaram que o peixe não morre afogado, e ela falou que 

como é poema pode acontecer. 

A professora também perguntou quais os planos foram utilizados nas 

imagens e pediu para o próximo grupo se apresentar. 

O grupo então preparou a sequência “De passagem” e apresentou. 

Novamente foi feita uma descrição das cenas. Nenhum tratamento mais 

aprofundado foi dado nem foi enfatizado o lúdico. 

A professora convidou mais um grupo, e o grupo da história “A marvada” fez 

a apresentação. 

No final, a professora perguntou se alguém tinha algum comentário e 

ninguém falou nada. Então a professora também nada disse e pediu que todos 

voltassem para os lugares. 

A professora aguardou na frente da sala até os alunos fazerem silêncio e 

iniciou a explicação da próxima atividade. 

Ela disse: “A gente vai trabalhar agora com a MONTAGEM que é muito 

utilizada no cinema.” 
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Falou do trabalho do montador que trabalha com cenas. 

Falou que os alunos fariam também suas montagens com as cenas das 

histórias. 

A professora separou duas cenas de cada história formando, no total, 12 

cenas e então convidou 3 alunos para organizar as cenas de forma que ficasse 

coerente a história. 

Três meninas se disponibilizaram para fazer o trabalho e então essas 

pegaram as folhas e começaram a organizá-las. 

Enquanto isso, a professora saiu da sala e foi buscar outro material. 

Voltou com fotos para mostrar aos alunos. Ela, então, separou uma foto e 

perguntou aos alunos, primeiro, o que eles estavam vendo e, sem seguida, o que 

parecia que estavam fazendo. 

Assim, fez com um homem de olhos fechados, uma pessoa com a mão na 

cabeça, uma pessoa com o dedo na orelha, uma pessoa olhando para baixo e duas 

mãos contorcidas. 

A professora organizou as fotografias com uma sequência e contou uma 

história. 

Depois, reorganizou as imagens e mostrou como é possível fazer outra 

história com as mesmas figuras. 

Então convidou os alunos para fazerem, também, uma história. Os alunos, 

então, organizaram as imagens e criaram outras histórias. 

Quando o sinal bateu, a professora pediu que os alunos organizassem as 

carteiras, se despediu e saiu da sala. 
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A professora entrou na sala e deu boa tarde aos alunos. Em seguida, iniciou 

a aula explicando aos alunos como seria a aula. 

O teatro é uma ação, tudo o que é verbo é ação. 

A professora fez a chamada do dia e perguntou se os alunos gostariam de 

iniciar a aula com sorteio das apresentações ou seria conforme a disposição de cada 

aluno. 

A professora foi então pegar os trabalhos no armário e, ao abri-lo, verificou 

que os mesmos estavam na sala dos professores. Então saiu da sala e foi até lá 

buscá-los. 

Os alunos aguardavam sentados e conversando quando, de repente, um 

cachorrinho invadiu a sala. Os alunos se acalmaram quando a professora voltou. 

Depois que chegou, a professora sorteou um aluno para que este 

selecionasse algumas imagens e então fizesse uma montagem. 

A professora selecionou duas imagens de cada cena. Os alunos então 

pegaram as imagens e iniciaram a organização das cenas montando a sequência da 

nova história.  

Assim que os alunos terminaram a sequência, a professora pediu que os 

alunos sentassem em seus lugares para que todos pudessem assistir a história. 

Após a apresentação, a professora chamou a próxima equipe e esta 

reorganizou a sequência das imagens montando uma nova história. 

Enquanto a professora e os alunos aguardavam a próxima equipe, a 

explicou que a dupla precisa de silêncio e paciência da sala para organizar sua 

história. 

(Não foi feito nenhum comentário sobre a apresentação passada). 

Enquanto a dupla organizava as imagens, também já treinavam e 

improvisavam as falas e o diálogo dos personagens. 

Depois das imagens organizadas, o grupo colocou-se em posição de 

apresentação e iniciou a história. 

Após a apresentação, a professora perguntou à classe se já havia se 

esgotado todas as possibilidades de novas histórias com as imagens. Então a 
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professora acrescentou mais 2 imagens novas entre as que já estavam sendo 

usadas e pediu que uma nova dupla organizasse a história. 

Os alunos aguardaram enquanto a história não iniciava. Uns se reuniram em 

grupos e brincavam, outros ajudavam a dupla a acertar as imagens. 

Assim que o grupo terminou de organizar as cenas, a professora pediu 

silêncio e que todos retornassem aos lugares. Então ajudou o grupo a colocar as 

imagens na TV, e o grupo iniciou a apresentação. 

Depois, a professora tomou a frente da sala e chamou a atenção dos alunos. 

Em seguida, falou que tinham terminado as apresentações com as imagens 

e que iniciaria um exercício de teatro onde os personagens (atores) seriam os 

alunos. 

A professora sorteou uma menina. Esta, então, separou os papéis, sorteou e 

fez o que as cenas pediam. 

Depois, a professora sorteou outra menina e, por último, um menino. 

Assim que as ações terminaram, o sinal bateu, e a professora ficou de trazer 

as fotos para os alunos verem na próxima aula. 
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A turma fez uma saída de estudos. 
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Aula cancelada. Escola atingida pelas águas. 

 
 


