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Apresentação 
 

Há quinze anos, o Encontro Nacional de Estudos da Imagem 

(ENEIMAGEM) – que ganhou, posteriormente, faceta mais ampla, o Encontro 

Internacional de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) – teve sua primeira edição 

em 2007. Desde então, de forma bienal, o evento tem sido promovido pelo 

Laboratório de Estudos dos Domínios da Imagem (LEDI) da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), congregando pesquisadores e demais interessados 

no multifacetado universo da imagem. 

Nesse sentido, o evento converteu-se num importante canal de 

interlocução para todos aqueles interessados na temática. Isso ofereceu 

condições para a progressiva consolidação de um campo de investigação que, 

há algumas décadas, era ainda lacunar. Na área da História, por exemplo, 

apenas recentemente a visualidade entrou de fato no repertório de fontes 

disponíveis aos pesquisadores, permitindo a emergência de uma história visual. 

Os livros que compõem esta coleção, decorrentes da oitava edição do 

ENEIMAGEM e do quinto EIEIMAGEM (ambos realizados em maio de 2021 em 

meio a uma pandemia mundial), constituem uma importante amostra dessas 

interlocuções acadêmicas. Além disso, oferecem um vislumbre do estado da arte 

dessas produções, voltadas para o universo da arte, da escrita, da mídia, do 

jornalismo, do cinema, da fotografia, do humor, da educação, das 

representações sobre o Oriente, do consumo, bem como do gênero em suas 

conexões com o corpo e a sexualidade. Trata-se de um amplo repertório de 

discussões que sugerem, uma vez mais, o caráter prolífico dos estudos da 

imagem. 

Desejamos a todos ótima leitura! 

 

Comissão organizadora. 
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Apresentação do livro “Imagem e Educação” 

 

 É uma satisfação refletir sobre o conjunto de textos que compuseram os 

trabalhos apresentados no Eixo Educação e Imagem no Encontro Internacional 

de Estudos da Imagem realizado na Universidade Estadual de Londrina, em 

maio de 2021. 

Esse eixo promove um diálogo interdisciplinar e transdisciplinar entre a 

educação e os estudos da Imagem em suas mais diferentes perspectivas. 

 Indubitavelmente é uma felicidade caminhar e pactuar junto com um 

projeto que acompanhamos desde o momento em que se configurava como um 

projeto, no papel, que foi idealizado no início dos anos do 2000 e que hoje está 

consolidado, estamos nos referindo a criação do Laboratório de Estudos dos 

Domínios da Imagem [LEDI].  

 Nesse momento, aproveitamos para homenagear a iniciativa do 

idealizador do Laboratório, o professor Alberto Gawryszewski que acreditou em 

um sonho. Esse sonho se materializou em uma Revista, ‘Domínios da Imagem’, 

em inúmeros projetos de cursos, em uma série de vídeos sobre Imagens, em 

uma infinidade de vídeos editados e disponibilizados ao público que possibilitam 

não só o estudo da Imagem, mas também a recuperação da memória da história 

da região, do Paraná, do Brasil. Para além das pesquisas, o Laboratório está 

consolidado por meio dos Encontros Científicos que organiza, especialmente as 

edições do ENEIMAGEM. Em virtude desse amplo leque de atividades, o Ledi 

se tornou um lugar de produção, de conservação e de disseminação de estudos 

da Imagem, inclusive por meio das pesquisas em nível de Iniciação Científica, 

Especialização, Mestrado e Doutorado. 

 Assim, não seria possível apresentar os textos do Eixo Educação e 

Imagem, sem antes evidenciar a importância de o conhecimento estar alinhado 

aos sonhos e ambições de um pesquisador e do apoio de um Grupo de 

professores e estudantes, como foi o caso do Ledi.  

 No conjunto de textos, ora apresentados, o leitor deste e-Book, poderá 

saborear estudos sobre os usos que a História, a Literatura, a Arte, a Filosofia, 

a Geografia, a Comunicação, dentre uma série de outras áreas da ciência que 
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podem fazer da imagem. A partir desses amplos campos, a imagem se torna 

fonte, objeto, método, de diálogo científico. 

 A título de exemplo mencionamos o uso de imagens fílmicas para o ensino 

de História, imagens topográficas para o ensino da Geografia, a charge para o 

ensino da linguagem e da política, a relevância das imagens para o ensino de 

Artes Visuais e Comunicações Visuais, a relevância da imagem no ensino, desde 

a Educação Básica - a exemplo da alfabetização e o ensino da matemática - até 

o Ensino Superior. Desse modo, depreendemos que as pesquisas apresentadas 

no Eixo Educação e Imagem possuem, indelevelmente, um caráter multi e 

transdisciplinar.  

 Por fim, ressaltamos que outra característica do conjunto dos textos que 

trazemos a público, é a diversidade geográfica dos autores que compõem o e-

Book, pois o leitor se deparará com estudiosos de todo o Brasil e, também, de 

países da América Latina, o que evidencia que o projeto idealizado pelo 

professor Alberto e os demais pesquisadores do LEDI, ultrapassou a muito 

tempo o local e o nacional, caracterizando-se, atualmente, como um centro 

internacional do Estudo e do Ensino da Imagem. Logo, temos a certeza que o 

conjunto de textos que compõem esse livro trará ao público um presente que 

possibilitará a conservação, difusão e produção de novos conhecimentos sobre 

a Imagem. 

 

Maringá, agosto de 2022 

 

Terezinha Oliveira 
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A arte de dialogar e o ensino de Arte: possibilidades e 
potencialidades para o ensino e aprendizagem na Educação 

Infantil 
 

Gabriela Narumi INOUE 1 
Eva Alves LACERDA 2 

 
Introdução 

 Esta pesquisa é resultado das discussões proporcionadas na disciplina 

de Tópicos Epistemológicos e Metodológicos do Ensino de Artes Visuais I sobre 

ensino de arte na Educação Infantil que é componente curricular do curso de 

licenciatura de Artes Visuais da Universidade Estadual de Maringá - UEM. A 

disciplina tem como objetivo servir de apoio ao Estágio Supervisionado na 

Educação Infantil fomentando discussões que objetivam proporcionar aos 

acadêmicos e acadêmicas ferramentas teóricas e metodológicas para adentrar 

ao campo de estágio nesta modalidade. Devido ao contexto da pandemia, a 

disciplina de Estágio Supervisionado em Artes Visuais I não pode ser ofertada 

no ano letivo de 2020, dessa forma, a disciplina de apoio ao estágio teve seu 

enfoque no desenvolvimento de pesquisas e estudos teóricos que propiciou o 

contato com autores que abordaram temas como diferenças culturais, diálogo e 

as relações entre o Eu e Outro na escola.  

É a partir destes estudos que este artigo se desdobra para pensar as 

relações possíveis entre ensino de arte e diálogo na Educação Infantil. Diante 

disso, nos questionamos: Quais as relações e as contribuições que podemos 

tecer entre diálogo e ensino de Arte dentro dos processos de ensino e 

aprendizagem propostos para a Educação Infantil? Para responder a esta 

questão, buscamos explorar as confluências entre as práticas dialógicas e as 

experiências e os conhecimentos em Arte. Ressaltamos, contudo, que nossa 

investigação não se trata de um enfoque na alfabetização precoce e preparo 

para a escolarização por meio da linguagem oral e escrita, como muitas escolas 

e educadores/as da Educação Infantil priorizam (CUNHA, 2019; MOREIRA, 

1991). Antes, procuramos nessa relação entre diálogo e arte, o atravessamento 

de significados diferentes e compreensão do outro, como apresentamos 

 
1 Graduanda do curso de Artes Visuais, pela Universidade Estadual de Maringá. 
2 Professora mestre assistente, orientadora e coautora (UEM). 
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inicialmente, a partir das linguagens artísticas e nas relações interpessoais 

cultivadas no ensino de Arte.  

 Considerando as discussões colocadas, este artigo é resultado de uma 

pesquisa bibliográfica e está organizado em três momentos. Primeiro, discutimos 

o conceito de diálogo conforme Christian Dunker3 e Cláudio Thebas (2019) e 

como este tema está contemplado como competência nos documentos oficiais 

que direcionam a Educação Infantil (BRASIL, 2018). Em seguida, destacamos 

inter-relações possíveis entre arte e diálogo por meio de Susana Rangel Vieira 

da Cunha (2017; 2019), Ana Angélica Albano Moreira (1991), Rosa Iavelberg 

(2013), Kalinka Lorenci Mallmann, Joceli Irai Sales e Andreia Machado Oliveira 

(2018) e João Paulo Baliscei e Regina Ridão Ribeiro de Paula (2020) 

considerando possibilidades para pensar o desenho infantil e o diálogo. Por fim, 

destacamos a pertinência de abordar modalidades artísticas contemporâneas 

para tratar o tema do diálogo na Educação Infantil e tecemos breves 

considerações finais. 

 

1. O que é dialogar? Por que dialogar? Para que dialogar? 

Considerando a concepção de diálogo cunhada por Dunker e Thebas 

(2019, s.p), a palavra “diálogo”, em sua etimologia, se refere ao “[...] significado 

que atravessa”, sendo, portanto, uma ação de empenho e cuidado para que o 

significado da fala e do sentimento do outro chegue até nós. Assim, para os 

autores, os diálogos operam como cooperação e construção de sentidos 

compartilhados, se desenrolando não em torno do entendimento, mas sim do 

desentendimento e do estranhamento a partir das diferenças de significados 

colocadas em interação. Nesse processo, o exercício da fala e da escuta se 

destaca como possibilidade de se aproximar, de discutir e discordar sem negar 

a existência do outro (DUNKER; THEBAS, 2019). 

 

 

 
3 Optamos por introduzir os nomes completos dos/as autores/as em suas primeiras aparições no 
texto, a fim de identificar o sexo (gênero) e, consequentemente, proporcionar maior visibilidade 
às pesquisadoras e estudiosas. 
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 Neste sentido, o conceito de diálogo e diferença convergem nas 

discussões sobre o Eu e o Outro no espaço escolar. O conceito de diferença 

diverge da concepção de diversidade que usualmente designa as 

individualidades como naturais e preexistentes aos processos culturais. Em 

discordância a este conceito, esta outra abordagem designa a diferença como 

socialmente construída na inter-relação da identidade e alteridade. Nesta 

perspectiva, o diálogo com o diferente não deve ser visto como uma questão 

externa à escola, ao contrário, deve ser entendido como parte do processo de 

aprendizagem, uma vantagem pedagógica (CANDAU, 2011).  

Candau (2011) desenvolve três abordagens de multiculturalismo para 

pensar a diferença e a relação com o outro na escola: multiculturalismo 

assimilacionista, multiculturalismo diferencialista e multiculturalismo interativo.  

A primeira vertente, denominada “assimilacionista”, está centrada em uma 

perspectiva prescritiva que objetiva integrar todos os indivíduos na sociedade e 

incorporá-los à cultura hegemônica. No âmbito da educação, essa abordagem 

promove uma política que universaliza a escolarização e convida todos/as a 

participarem do 

 

 [...] sistema escolar, mas sem que se coloque em questão o caráter 
monocultural presente na sua dinâmica, tanto no que se refere aos 
conteúdos do currículo, quanto às relações entre os diferentes atores, 
às estratégias utilizadas nas salas de aula, aos valores privilegiados 
etc (CANDAU, 2011, p. 246).  

 

Já a segunda perspectiva, caracterizada como diferencialista, propõe 

enfatizar o reconhecimento da diferença e assegurar espaços que promovam a 

expressão dos diferentes grupos socioculturais, de modo a manter suas 

matrizes. Nesse sentido, algumas das posições dentro dessa abordagem 

acabam por assumir uma visão essencialista da formação das identidades 

culturais e ao privilegiar-se a construção de comunidades culturais consideradas 

homogêneas com suas próprias organizações, “[...] terminou-se por favorecer a 

criação de verdadeiros apartheids sócioculturais” (CANDAU, 2011, p. 246). 

Por fim, em contraposição às vertentes assimilacionista e diferencialista, 

a terceira abordagem intitulada multiculturalismo interativo, sublinha a promoção 

deliberada da inter-relação entre diferentes sujeitos e grupos socioculturais e 

visa a partir da interculturalidade a construção de sociedades democráticas e 
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inclusivas que articulem políticas de igualdade com políticas de identidade. Além 

disso, rompe com a visão essencialista das culturas, concebendo-as não como 

algo puro e estático, mas, pelo contrário, como um contínuo processo de 

construção, desestabilização e reconstrução. Nesse sentido, a hibridização 

cultural, segundo essa perspectiva, é um elemento importante para dinâmica dos 

diferentes grupos e se dá de modo intenso e mobilizador para formação de 

identidades abertas (CANDAU, 2011).  

Caundau (2011) se posiciona favoravelmente ao multiculturalismo 

interativo, considerando que esta abordagem refuta as visões idílicas ou 

românticas entre as culturas e destaca-as como construções históricas 

permeadas pelas questões de poder, preconceito e discriminação. Somado a 

isso, esta abordagem propõe estimular o diálogo entre os diferentes saberes e 

conhecimentos, bem como trabalhar “[...] a tensão entre universalismo e 

relativismo no plano epistemológico e ético, assumindo as tensões e conflitos 

que emergem deste debate” (CANDAU, 2011, p. 247).  

Dessa forma, o conceito de diálogo de Dunker e Thebas (2019) relaciona-

se com o conceito de multiculturalismo interativo de Candau (2011) ao entender 

que a relação com o outro é uma relação de troca que constrói sentidos sem a 

anulação de nenhuma das partes, mas na inter-relação das diferenças. No 

âmbito da educação, a prática dialógica está presente em uma das competências 

gerais que norteiam a Base Nacional Curricular Comum – BNCC (2018), um 

documento de caráter normativo que define o conjunto de “aprendizagens 

essenciais” para todos/as os/as alunos/as na Educação Básica: 

 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e 
aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade 
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas 
e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. (BRASIL, 

2018, p. 10, grifo nosso). 

 

 Nesse mesmo documento, a Educação Infantil apresenta seis Direitos de 

aprendizagens, dentre a qual o item Expressar se refere explicitamente ao ato 

de dialogar: “Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 

necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens” (BRASIL, 2018, 
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p. 38, grifo nosso). Não obstante, a prática do diálogo também se relaciona com 

outros Direitos de aprendizagens, como podemos observar no trecho referente 

ao item Conviver:  

Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes 
grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de 
si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as 
pessoas (BRASIL, 2018, p. 38).  

 

Ainda na BNCC (2018) o diálogo está diretamente associado a dois dos 

campos de aprendizagens propostos para a Educação Infantil, a saber: O eu, o 

outro e o nós e Escuta, fala, pensamento e imaginação. O primeiro diz respeito 

à constituição da criança em sua forma de pensar, agir e sentir, a partir da 

interação e das experiências sociais, bem como da compreensão de diferentes 

modos de vida. Já o segundo assegura a importância de promover experiências 

que envolvam o desenvolvimento da fala e da escuta para a formação dos alunos 

enquanto participantes ativos de um grupo social.  

 O documento ressalta, por conseguinte, nesta modalidade da Educação 

Básica a intencionalidade educativa dos/as professores/as, responsáveis pela 

organização e proposição de experiências que permitam às crianças conhecer a 

si e ao outro, além de acompanhar as aprendizagens dos/as alunos/as “[…] 

realizando a observação da trajetória de cada criança e de todo o grupo – suas 

conquistas, avanços, possibilidades e aprendizagens” (BRASIL, 2018, p. 39). 

Assim, o diálogo se faz pertinente não só para o processo de aprendizagem dos 

alunos e das alunas, como também para o processo de ensino organizado pelo/a 

educador/a, a fim de compreender a especificidade e a singularidade de cada 

criança e seu desenvolvimento.  

Considerando o conceito de diálogo e de multiculturalismo interativo, e 

como este tema está contemplado na BNCC (BRASIL, 2018), a seguir, 

apresentamos relações entre diálogo e ensino de arte. 
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2. Entre a arte de dialogar e o ensino de Arte 

Conforme Cunha (2019), o olhar artístico e o olhar da criança se 

aproximam a partir do pensamento simbólico-poético que ambos apresentam: 

“Crianças, artistas, fazem de conta que um rabisco, um objeto, um fragmento, 

um pensamento se transforme em uma outra coisa [...] Artistas e crianças, 

percebem o mundo e dão sentido a ele através de formas singulares” (CUNHA, 

2019, p. 11). Dessa forma, o artista adulto e a criança que o simboliza se alinham 

quanto ao ato de criar, inventar e imaginar. E apesar de existirem inúmeras 

diferenças entre o adulto artista e a criança, nesta prática, é possível observar 

uma gênese da criação poética na infância que pode seguir amadurecendo na 

fase adulta a partir da estrutura de pensamento formal (MOREIRA, 1991; 

IAVELBERG, 2013; CUNHA, 2019). 

Essas capacidades de ver, imaginar e simbolizar, no entanto, necessitam 

ser cultivadas por pedagogias em arte com propostas que desafiem o imaginário 

infantil, fomentem os conhecimentos visuais das crianças, explorem a linguagem 

visual nas formas de produzir, entender e ler as imagens e investiguem as 

possibilidades do uso de materiais variados. Desse modo, longe de concepções 

pautadas no diretivismo técnico - voltado apenas para as atividades práticas 

descontextualizadas - ou no laissez-faire - atividades de expressões livres - 

Cunha (2019) defende um ensino que se baseie em uma concepção de Arte 

como impulsionadora de sentidos poéticos, ou seja, que faz com que “[...] as 

pessoas continuem buscando e dando sentido poético à vida” (CUNHA, 2019, p. 

23).  

Concordamos com Cunha (2019) e compreendemos que a prática 

dialógica proposta por nós se relaciona efetivamente com a capacidade 

imaginativa e a abertura para outras possibilidades de olhar e experienciar o 

mundo. Mais do que isso, o próprio diálogo como ação de fazer atravessar 

significados da fala e do sentimento do outro resulta em uma transformação e 

ampliação da compreensão sobre a realidade em que vivemos. Assim, o duplo 

cultivo de um ensino de Arte poético-simbólico e do diálogo florescem em uma 

mesma direção.  
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 Seguindo esse caminho, encontramos o desenho como uma das 

expressões artísticas fundamentais e frutíferas na relação entre ensino de Arte 

e diálogo. Ao versar sobre o desenho na Educação Infantil, Moreira (1991) 

entende essa prática artística como uma das formas de expressões iniciais da 

criança, a sua “primeira escrita” (MOREIRA, 1991, p. 20). Conforme a autora, a 

criança marca, designa, brinca, cria espaços, movimenta o seu corpo, se projeta, 

conta sua história, formula suas experiências, pensamentos e sentimento a partir 

do gesto de desenhar. Diante disso, a compreensão dessa linguagem é 

pertinente para a fase inicial da educação e requer um exercício de observação 

e acompanhamento atencioso.  

 

Para melhor conhecer a criança é preciso aprender a vê-la. Observá-
la enquanto brinca: o brilho dos olhos, a mudança de expressão do 
rosto, a movimentação do corpo. Estar atento à maneira como desenha 
o seu espaço, aprende a ler a maneira como escreve a sua história 
(MOREIRA, 1991, p. 20). 

 

 Partindo de outra abordagem, os estudos de Iavelberg (2013) sublinham 

a relevância de cultivar os desenhos das crianças nas práticas pedagógicas da 

Educação Infantil. Para a autora, o desenho é uma ação criativa associada não 

só ao desenvolvimento cognitivo do indivíduo, mas também à interação com a 

cultura desenhista do meio em que pertence. Dessa forma, o encontro com 

diferentes desenhos existentes - seja de outras crianças ou de adultos - e a 

interação durante a realização do desenho, promovem momentos de diálogos 

imprescindíveis para o processo de criação da criança e se consolidam como um 

fator de socialização e participação dos/as alunos/as no mundo da criação 

artística e da arte. 

 Além disso, embora o desenvolvimento da linguagem verbal não seja o 

principal ponto de nossa discussão, Iavelberg (2013) evidência como parte 

desse processo a necessidade dos/as educadores/as cuidarem com o modo 

como dialogam e abordam as crianças sobre suas criações:  

 

Em vez de se perguntar “O que é isso?”, pode-se pedir ao aluno que 
fale sobre seu trabalho. [...] Quando o aluno já falou sobre seus 
desenhos, são positivas afirmações do professor como estas: “Puxa, 
como seus dinossauros estão mudando, hein?”; “Que bacana, você 
gostou do dinossauro de hoje?”; vá buscar o de ontem para que a gente 
veja os dois juntos” (IAVELBERG, 2013, p. 25). 
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Do mesmo modo, as interfaces e a mútua contribuição com o diálogo 

podem ser subentendidas dentro das especificidades e processos criativos de 

outras linguagens artísticas, uma vez que o desenho tem embasado e 

complementado diferentes modalidades artísticas, desde aquelas mais 

tradicionais - pintura escultura ou gravura - até as tendências artísticas 

contemporâneas.  

Encontramos um exemplo de mescla entre diálogo, desenho e arte 

contemporânea em DNA afetivo kamê e kanhru — Concepção de uma prática 

colaborativa em uma comunidade Kaingang de Kalinka Lorenci Mallmann, Joceli 

Irai Sales e Andreia Machado Oliveira (2018). Dentre as diferentes artes 

colaborativas abordadas pelas autoras, a ação do coletivo Dialogue nos 

interessou pela organização de laboratórios de desenho para crianças de uma 

comunidade da Índia. Realizada por artistas participantes do coletivo, a prática 

proporcionou o alargamento de uma rede comunicacional entre artistas de 

culturas e áreas do conhecimento distintas e os jovens nativos do local.  

 Não restrito ao Dialogue, compreendemos a arte colaborativa de forma 

geral como uma potência para refletirmos acerca da convergência entre o 

diálogo e os conhecimentos em arte. Com enfoque nos modos de relação e a 

qualidade de interação entre os indivíduos, a condição hierárquica entre artista 

e público é dissolvida nessa prática artística, em prol do compartilhamento e da 

aprendizagem mútua dos saberes distintos que se complementam. Nesse 

processo, os encontros, os diálogos e as trocas assumem papéis importantes, 

sendo o diálogo, em específico, um sistema de construção compartilhada em 

todas as etapas do projeto (MALLMANN; SALES; OLIVEIRA, 2018).  

  Destacamos que a prática dialógica na abordagem de conteúdos como 

desenho e pintura na Educação Infantil pode ser trabalhada inclusive nas etapas 

iniciais como o Infantil I, cujo público são bebês de 0 a 1 ano. Baliscei e Paula 

(2020) discutem possibilidades de propostas pedagógicas para o ensino de arte 

na Educação Infantil com bebês ao intervirem no espaço da Educação Infantil 

com a produção de recursos didáticos para os/as bebês do Infantil I. A autora e 

o autor tiveram seus processos criativos embasados em algumas obras do artista 

brasileiro Aldemir Martins (1922-2006) e em vários cuidados estéticos, como por 

exemplo, na escolha das cores, das texturas e dos materiais para a criação do 

objeto. Dentre suas intervenções, destacamos as máscaras de mergulho azuis, 
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confeccionadas para as crianças colocarem em seus olhos e terem suas visões 

coloridas pela cor azul, marcante nas obras do artista. Com isso, os/as bebês 

poderiam se imaginar debaixo da água, como os peixes pintados por Martins e 

terem diferentes significados os/as atravessando e sendo criados por eles/as: 

“Como é viver dentro do mar?” “Como é ser um peixinho?” “Olha! Está tudo 

azul!!” e tantos outros pensamentos, sentimentos, sensações não verbais. Além 

disso, foi realizada uma proposta de produção coletiva de pintura em um painel 

com tinta, explorando texturas produzidas com plástico bolha.   

 Analisamos que as propostas pedagógicas apresentadas por Baliscei e 

Paula (2020) apresentam o diálogo entre o trabalho do artista adulto e as 

experimentações infantis ao trazer referências imagéticas para a sala de aula e 

fomentar experimentações que dialogam com o tema e com a estética proposta 

por Ademir Martins. Destacamos ainda as propostas de produção de painéis 

colaborativos que propõe o desenvolvimento de uma pintura coletiva na qual o 

resultado depende da interação dos demais alunos uns com os outros. 

 Observamos até aqui que o desenho pode proporcionar práticas 

dialógicas significativas na Educação Infantil, mas salientamos que o ensino de 

arte não deve restringir-se a esta linguagem e pode fomentar outras formas de 

expressar-se visualmente. A seguir, abordamos algumas possibilidades de 

pensar a relação entre diálogo e arte para além do âmbito do desenho. 

 

3. Um convite para dialogar: a arte contemporânea e o ensino de arte na 

Educação Infantil 

Inserida em uma complexa rede de produções artísticas, além de vastas 

referências que seguem no percurso da história da arte, a arte colaborativa é 

apenas uma das expressões cuja preocupação se volta ao diálogo e à abertura 

para a interação com o outro. Neste sentido, destacamos que, para além da 

prática do desenho, as modalidades artísticas contemporâneas apresentam 

significativo potencial de proposição de práticas dialógicas que podem ser 

pensadas na Educação Infantil.  
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Para Cunha (2017), as transformações que a arte vem sofrendo até os 

tempos atuais são oriundas dos movimentos vanguardistas e se referem aos 

materiais, às temáticas, aos formatos, às linguagens, ao refinamento técnico e à 

autoria, dentre outros aspectos. Ademais, não restrita apenas à temporalidade, 

a autora elenca algumas características que envolvem a arte denominada 

contemporânea, como a ausência de uma unidade formal, estética e temática; a 

postura contestatória e crítica dos grandes paradigmas de arte; a valorização e 

a documentação dos processos; a concepção da obra enquanto propulsoras de 

questionamentos sociais e políticos, sem a intenção de encerrar verdades, narrar 

eventos ou expressar sentimentos individuais, mas provocar a criação de outros 

pensamentos e narrativas sobre o mundo. 

Na performance Dancing with me (2018-2019), a artista visual brasileira 

transgênero Élle de Bernardini (1991--) articula, por meio de diferentes 

experiências sensoriais, um momento de diálogo com seus interlocutores ao 

convidá-los a dançarem com ela. Entre toques que unem os diferentes corpos 

convocados à sua nudez coberta de ouro, Bernardini atravessa diferentes 

significados, dentre eles a aceitação dos corpos distintos da heteronormatividade 

como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 - Registro da performance Dancing with me (2018-2019)  

 
Fonte: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra71036/dance-with-me. Acesso em: 12 dez. 

2020. 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra71036/dance-with-me


 
 

19 
 

O corpo e a experimentação de diversos meios sensoriais como uma 

ponte entre o eu e o outro também se fazem presentes nas artes participativas 

de Lygia Clark (1920-1988). Sendo o papel da artista propor e canalizar 

experiências em O Eu e o Tu (1967) um casal veste roupas confeccionadas por 

Clark e a partir do toque, sentem, exploram as aberturas dos bolsos e descobrem 

materiais variados dentro dos forros da vestimenta do seu par. Além disso, as 

roupas e os corpos são ligados por um tubo que remete ao cordão umbilical, à 

simbiose, às relações e às conexões no encontro entre pessoas. A Figura 2 

apresenta um registro da performance da artista.  

 

 

Figura 2 - O eu e o tu (1967) 

 
Fonte: https://www.moma.org/audio/playlist/181/2401. Acesso em: 12 dez. 2020. 

 

 

 

https://www.moma.org/audio/playlist/181/2401
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Ao defender que a arte contemporânea pode ser uma das principais 

referências em propostas pedagógicas na Educação Infantil, Cunha (2017) 

destaca a concepção interrogativa, crítica e lúdica que esta modalidade oferece 

às crianças, convidando-as a participarem da obra e interagirem com ela, bem 

como expressarem o mundo de forma crítica e sensível a partir das produções 

artísticas.  

Além disso, a autora ressalta que os/as alunos/as e os/as educadores/as 

podem percorrer juntos os mesmos caminhos investigativos dos artistas e 

encontrar novas experiências e invenções com os materiais, com a hibridização 

das linguagens artísticas e com a interação sensorial,  

 

[...] fazendo desenhuras (desenho + pintura), “pintusenhos” (pintura + 
desenhos), criando instalações de aromas, sons, sensações, 
extrapolando qualquer referência que temos sob a denominação de 
‘artes visuais’, indo além das linguagens tradicionais da arte  (CUNHA, 
2020, p. 18). 

 

 Outro aspecto enriquecedor no entrelaçamento da Educação Infantil e das 

produções artísticas contemporâneas, diz respeito ao entendimento das culturas 

da infância e das crianças como produtoras de cultura. Ao abrir espaço para as 

experiências ordinárias e cotidianas, as modalidades de arte contemporâneas 

propulsionam ao ambiente escolar tematizar as lógicas, as formas de pensar, as 

preocupações, as relações afetivas, os imaginários e modos de apreensão do 

mundo dos/as alunos/as.  

Desse modo, a “arte do nosso tempo” - como se refere Cunha (2017, p. 

9) à arte contemporânea - possibilita e mobiliza o atravessamento de significado 

em suas diversas linguagens e materialidades, abrindo espaços para o diálogo 

e a criação de diferentes pensamentos e narrativas sobre o mundo, inclusive 

aquelas oriundas das experiências, vivências, saberes e imaginários infantis.  

Diante dessas ações, percebemos a possibilidade de pensarmos e 

criarmos, a partir de referências estéticas das Artes Visuais, objetos com que as 

crianças possam aprender e brincar, além de estabelecerem diálogos com o 

mundo ao seu redor e transformarem significados. 
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4. Considerações finais 

Observamos até aqui que o diálogo concebido como uma ação de 

empenho e cuidado para o atravessamento de significados da fala e do 

sentimento do outro, tem sua pertinência na educação assegurada em níveis 

curriculares pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2018). Na Educação 

Infantil, em específico, destacamos dentro das proposições do documento, 

direitos e campos de aprendizagens, somada a concepção de ações 

pedagógicas que se associam à prática dialógica.   

Ao debruçarmos especificamente sobre o Ensino de Arte na Educação 

Infantil, buscamos traçar algumas linhas de confluência entre diálogo e ensino 

de Arte. Demonstramos, por meio de diferentes possibilidades, que o cultivo de 

ambos são mutuamente contribuidores e potencializadores do processo de 

ensino e aprendizagem das crianças, ao relacionarem diversos aspectos dos 

direitos de aprendizagem apresentados pela BNCC (2018).  

Analisamos que o desenho infantil pode contemplar o diálogo quando a 

prática não objetiva a uniformização estética, mas sim o compartilhamento de 

diferentes formas de produção e a troca de experiências entre os próprios alunos 

e a produção artística de adultos. Observamos ainda que as modalidades 

artísticas contemporâneas podem fomentar as práticas dialógicas na Educação 

Infantil a partir de obras que propõem interações entre os sujeitos e a 

participação ativa do espectador. 

Mais do que isso, observamos que a aproximação entre a prática dialógica 

e os conhecimentos em artes constituem e formam a ampliação de nossos 

olhares e a transformação de nossas experiências, nossas percepções, nossas 

relações com outras pessoas e suas diferenças; nos ajudam a tecer tramas entre 

significados múltiplos sobre o mundo em que vivemos e continuarmos a buscar 

e dar sentido poético à vida.   
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A pesquisa sobre leitura da imagem publicitária: 
um estudo introdutório do estado da arte 

 
Letícia FRANCEZ 1 

 
Introdução 

Este estudo parte da intenção de se elaborar uma pesquisa sobre o uso 

das imagens publicitárias no ensino da arte, de modo a contribuir com a 

educação estética, com a percepção sensível dos sujeitos. É consenso o fato de 

que as imagens ocupam um lugar de destaque no cotidiano atual e, por isso, 

entendemos a necessidade de promovermos olhares mais atentos e críticos 

diante das mensagens visuais que se apresentam, sobretudo aquelas que são 

veiculadas pela mídia e publicidade. 

A alfabetização visual, a leitura, a decodificação e a interpretação das 

figuras e formas visuais, assim como a atribuição de sentido a essas imagens, 

são processos importantes de leitura de mundo. Para Ana Mae Barbosa (2012, 

p. 28), “[...] não se alfabetiza fazendo apenas as crianças juntarem as letras. Há 

uma alfabetização cultural sem a qual a letra pouco significa. A leitura social, 

cultural e estética do meio ambiente vai dar sentido ao mundo da leitura verbal”. 

Na procura por pesquisas que apontem a relação entre este tipo de 

imagem e a educação, não encontramos nenhum estudo que revelasse de modo 

concentrado o estado das investigações com esta temática. Saber o que já se 

pesquisou acerca do assunto é fundamental para estabelecermos pontos de 

partida e conexões para a elaboração de novos saberes que possam auxiliar em 

seu entendimento. 

Seguindo por esse caminho, este artigo tem por objetivo apresentar de 

modo introdutório o estado da arte de produções acadêmicas que tratam da 

leitura da imagem publicitária no ensino fundamental escolar. Como forma de 

conduzir essa apresentação, verificamos primeiramente como o tema é 

abordado nesses trabalhos e quais as perspectivas teóricas e metodológicas que 

foram adotadas pelos pesquisadores. Em seguida, identificamos quais são os 

principais resultados evidenciados e os novos caminhos que são sugeridos a 

partir de suas constatações. 

 
1 Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de 

Santa Catarina. Orientadora: Profª Dra. Mara Rúbia Sant’Anna. 
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Na medida em que partimos da necessidade de exercitar um olhar 

sensível diante da cultura visual na qual estamos inseridos, entendemos que 

este texto pode auxiliar nas reflexões acerca das imagens midiáticas na 

educação. Ainda, por ser um assunto pertinente ao nosso tempo, acreditamos 

que também pode contribuir para a elaboração de novas pesquisas que 

aprofundem as lacunas apresentadas pelos estudos já elaborados. 

 

1. Percurso metodológico 

Tendo em vista que nossa proposta é a verificação de outras pesquisas 

já elaboradas a partir da temática aqui anunciada, este texto trata, portanto, de 

um estudo bibliográfico. De modo geral, a pesquisa bibliográfica é elaborada a 

partir de materiais já publicados, como livros, teses, dissertações, artigos de 

periódicos, materiais disponibilizados em meio eletrônico, entre outros. Uma das 

vantagens desse tipo de pesquisa é o fato de permitir ao investigador ter acesso 

a “[...] uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que ele poderia 

pesquisar diretamente” (GIL, 2008, p. 50). 

Estabelecemos, assim, alguns procedimentos que nos levaram ao 

alcance dos trabalhos observados. De início, foi realizada uma busca no 

Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) a partir da combinação dos descritores 

“publicidade”, “imagem publicitária” e “educação”. Nessa busca foram 

selecionados apenas os resultados de produções realizadas de 2011 a 2021 em 

Programas de Pós-graduação voltados à arte e/ou educação, dentro da área de 

concentração de Artes, Educação e Ensino, o que resultou em 79 trabalhos 

localizados. 

Esses trabalhos foram elencados a partir de suas informações básicas, 

como autor, título, resumo, palavras-chave, programa de pós-graduação e 

instituição de origem. Porém, dentre esse total de pesquisas, não foi possível ter 

acesso virtual a seis delas e outras 48 não se adequavam ao tema que nos 

interessa neste estudo. Algumas tratavam de questões relativas a cursos 

superiores de publicidade ou sobre a publicidade dada a programas 

governamentais de educação, por exemplo. Ou seja, utilizavam os termos 

publicidade e educação, mas não faziam relação com a leitura da imagem. 
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Dentre os trabalhos remanescentes, 13 estavam relacionados ao estudo 

da imagem publicitária na educação informal sem relacioná-lo à educação 

escolar, o que também não nos interessava. Assim, os 12 trabalhos restantes 

relacionavam o estudo da imagem publicitária com a educação formal, tanto no 

ensino básico como superior, porém foram selecionados apenas aqueles que 

tratavam da importância da leitura da imagem publicitária na educação básica, 

em sala de aula, o que resultou em quatro pesquisas a serem observadas. 

 

Quadro 1 - Pesquisas localizadas 

Pesquisas localizadas Quantidade 

Pesquisas com informações não encontradas 6 

Pesquisas que não se relacionam ao tema central deste estudo 48 

Pesquisas que tratam apenas da educação informal 13 

Pesquisas que tratam apenas da educação formal 12 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As quatro produções selecionadas foram então consideradas a partir de 

seus resumos, capítulos de introdução e considerações finais, e foram 

observadas com base nas seguintes questões: Como o tema é abordado? Qual 

a perspectiva teórica e metodológica adotada? Quais são os resultados 

evidenciados? Quais novos caminhos são sugeridos? 

Sabemos ainda que existem outras pesquisas que contemplam esse tema 

central, porém, por uma questão de limitação temporal, foi necessário 

estabelecer os critérios já elencados aqui. Desse modo, consideramos este um 

estudo introdutório e que pode abrir caminho para outras pesquisas futuras. 

 

2. A pesquisa sobre leitura da imagem publicitária 

Ler uma imagem perpassa por observar, buscar, mergulhar nos 

elementos que ela apresenta, situá-la em seu contexto, decodificar e interpretar 

suas mensagens. As imagens carregam em si a potência de emergir sentidos e 

significações, podem modificar o modo como vemos, entendemos e operamos o 

mundo. Desse modo, é necessário estabelecermos uma relação com elas. 
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As imagens de publicidade, em específico, são exemplos de imagens que 

querem representar algo para além do que está exposto. Utilizando-se de 

metáforas, possuem a tarefa de persuadir o leitor, visando não apenas vender, 

anunciar, comunicar algum produto ou serviço, mas de modo a também 

sugerirem comportamentos, atitudes e ações. São produzidas intencionalmente, 

elaboradas com atenção em cada detalhe, seja a escolha da tipografia, das 

cores, dos modelos ou da organização e hierarquia de seus elementos. 

Para Rossi (2009, p. 104), “[...] as imagens que os alunos veem no seu 

cotidiano, nas revistas, nos pôsteres, na televisão, no cinema, nos quadrinhos, 

nas vestimentas, devem estar entre os materiais analisados na sala de aula”. De 

acordo com sua investigação, os estudantes compreendem as mensagens 

apresentadas nas imagens publicitárias apenas a partir dos anos finais do ensino 

fundamental. Ao abordar a leitura estética na educação básica, a autora revela 

que não são todos os alunos que passam a interpretar essas mensagens, mas 

somente aqueles que já tinham uma familiaridade estética, ou seja, crianças e 

adolescentes habituados a visualizar imagens de arte. 

Seguindo por esse caminho, compreendemos aqui a relevância do uso da 

imagem no ensino, mas além disso, o auxílio aos estudantes nesse processo de 

leitura visual também se faz importante. É preciso provocá-los a observar e 

questionar sobre o que representam os símbolos contidos em uma imagem, visto 

que essa é sempre elaborada de modo a conter determinados sentidos, estando 

eles explícitos ou implícitos, além de poder originar outros sentidos produzidos 

pelo espectador. Assim, uma abordagem mais crítica da imagem publicitária 

tende a se tornar efetiva quando os sujeitos estabelecem um contato mais 

profundo com ela, visualizando-a não apenas em sua obviedade, mas que sejam 

incentivados a pensar sobre elas. 

Neste estudo de estado da arte encontramos quatro pesquisas que 

também revelam uma preocupação sobre o assunto: a tese de Affonso 

Henriques da Silva Real Nunes, intitulada “A educação informal para o consumo 

infantil e juvenil na televisão e na mídia [...]”; a dissertação de Livia Santos 

Brisolla, intitulada “Educação, indústria cultural e livro didático”; a tese de Pablo 

Petit Passos Sérvio intitulada “Imagens de publicidade e ensino de arte: reflexões 

para uma educação da cultura visual; e a tese de Elizabeth Carvalho Dantas 
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intitulada “Escola, criança e o mundo encantado das marcas: desafio docente e 

(con)texto de sedução publicitária”. 

 

Quadro 2 - Pesquisas abordadas 

Título Autor Tipo Ano Programa Instituição 

A educação informal para 
o consumo infantil e 
juvenil na televisão e na 
mídia 

Affonso 
Henriques 
da Silva 
Real Nunes 

Tese 2011 
Programa de 
Pós-Graduação 
em Educação 

UFRN 

Escola, Criança e o 
Mundo Encantado das 
Marcas: desafio docente 
e (con)texto de sedução 
publicitária 

Elizabeth 
Carvalho 
Dantas 

Disser- 
tação 

2012 

Programa de 
Pós-Graduação 
em Educação e 
Contemporanei- 
Dade 

UNEB 

Imagens de publicidade e 
ensino de arte: reflexões 
para uma educação da 
cultura visual 

Pablo Petit 
Passos 
Sérvio 

Tese 2015 

Programa de 
Pós-Graduação 
em Arte e Cultura 
Visual 

UFG 

Educação, indústria 
cultural e livro didático 

Livia 
Santos 
Brisolla 

Tese 2015 
Programa de 
Pós-Graduação 
em Educação 

UFG 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De modo a observarmos como tais pesquisadores tratam o tema do uso 

da imagem publicitária no ensino, passamos a verificar como o assunto é 

abordado nestes estudos e quais são seus objetivos, quais as perspectivas 

teóricas e metodológicas adotadas e os principais autores que foram utilizados 

como referência. 

Elaborada no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a pesquisa de Nunes (2011) faz 

uma relação do tema com o professor e a escola, buscando entender quais 

ferramentas podem ser utilizadas no ensino para fazer a crítica da televisão 

como fonte de educação informal para o consumo. O autor entende que a 

formação do indivíduo está permeada pelos processos ideológicos da mídia, os 

quais atingem também o público infantil. Assim, ele sugere que o professor possa 

questionar em sala de aula as mensagens midiáticas televisivas voltadas ao 

consumo, de modo a contribuir para o desenvolvimento crítico dos alunos. 
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Tendo como principal questão o processo crescente de alienação pelo 

consumo, o estudo buscou analisar os mecanismos e estratégias que são 

usados pela televisão e pela mídia com o objetivo de convencer o espectador. 

Para isso, utilizou a metodologia da observação participativa em aulas de 

Sociologia, partindo do pressuposto de que, sozinhas, as crianças não 

conseguem questionar tais mecanismos e, assim, “[...] são induzidas a repetir os 

hábitos sociais a partir de representações televisivas e midiáticas de situações 

cotidianas que privilegiam o consumo de bens como principal forma de 

satisfação e bem estar” (NUNES, 2011, p. 15). 

Nessa investigação, o tema principal é fundamentado na teoria da 

ideologia, por meio dos referenciais de Althusser, Thompson e Bakhtin. Para 

questionar as práticas autoritárias do capitalismo, o autor utiliza as contribuições 

de Karl Marx e Friedrich Engels, observadas a partir da leitura feita por Georg 

Lukács. De modo geral, e a partir de textos de Paulo Freire voltados a uma 

educação libertadora, propõe-se o desenvolvimento de um diálogo externo e 

alternativo, que possibilite às crianças compreenderem a existência de uma 

opção à narrativa midiática e ao senso comum para que, em uma fase mais 

avançada da vida, possam optar por qual caminho seguir. 

Na pesquisa de Dantas (2012), por seu turno, realizada no Programa de 

Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado 

da Bahia, também relaciona o tema da imagem publicitária com o professor e a 

escola, porém busca identificar os conhecimentos destes atores sobre a 

propaganda dirigida à criança. O objetivo principal do estudo foi identificar o que 

a escola e os professores sabem sobre os assuntos relacionados ao marketing 

e à propaganda infantil, para que seja possível realizar uma mediação e uma 

educação voltada às mídias e seus subprodutos. 

No decorrer de seu trabalho profissional como educadora, a pesquisadora 

relata que percebeu que existe uma certa simpatia por parte da escola e dos 

professores em relação à publicidade de bens de consumo dentro e em volta do 

ambiente educacional, sejam eles objetos de lazer e entretenimento ou ainda 

produtos alimentícios. Assim, passou a questionar o modo como essa 

comunicação, que utiliza artifícios para atrair adultos, pode também se mostrar 

convincente às crianças. 
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Outras inquietações também motivaram a pesquisa, como entender se a 

escola percebe o discurso intencional das marcas quando ocorre alguma ação 

promocional em seu ambiente, ou identificar os conhecimentos do professor 

sobre publicidade infantil, para que esse possa diferenciar uma ação 

promocional de uma ação educativa ou, ainda, se os educadores percebem 

como as marcas, com suas propagandas, discursos e ações, influenciam em seu 

cotidiano docente. 

Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva, a 

partir da análise de material documental, da observação sistemática e aplicação 

de questionários com coordenadores e professores da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II de duas escolas da rede particular de ensino de Salvador, no 

estado da Bahia. 

Em relação a sua fundamentação, o estudo não assume um 

encaminhamento teórico-metodológico central, porém revela utilizar como base 

os referenciais do marketing, da publicidade, da propaganda, da mídia, da 

mediação, da indústria cultural, do consumo, da infância e da formação do 

professor. Entre alguns dos autores abordados, encontramos Jean Baudrillard, 

Jesús Martín-Barbero, Philip Kotler e Alvin Toffler. 

Seguindo por outro caminho, a tese de Pablo Petit Passos Sérvio (2015), 

realizada no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da 

Universidade Federal de Goiás, busca identificar e debater a relação pedagógica 

dos professores com as imagens publicitárias e seus possíveis usos 

pedagógicos. Este pesquisador entende que o uso dessas imagens não deve 

ser pensado como uma ameaça, como se elas apenas pudessem oferecer danos 

às crianças e jovens, mas devem ser vistas a partir de sua força educativa e, 

portanto, encaradas como um desafio para a Educação da Cultura Visual. 

A investigação foi realizada com nove professores da rede municipal de 

Goiânia - GO, utilizando-se de revisão de literatura e entrevistas individuais como 

procedimentos metodológicos. Para tanto, o autor utilizou os fundamentos dos 

Estudos Culturais e da Educação da Cultura Visual, assumindo uma posição 

epistemológica com base nos pressupostos pós-estruturalistas. 
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Ao abordar o campo dos Estudos Culturais Sérvio estabelece um diálogo 

com autores como Nestor Garcia Canclini, Stuart Hall, Jesús Martin-Barbero, 

Ângela McRobbie, Michael Peters e John Storey, buscando “[...] situar 

contradições de um campo de estudo no qual vários pressupostos 

epistemológicos convivem em conflito” (SÉRVIO, 2015, p. 26). 

Para se referir aos Estudos da Cultura Visual, fundamenta sua reflexão 

em W.J.T. Mitchell, Martin Jay, John Walker e Sarah Chaplin, Nicolas Mirzoeff, 

Janet Wolff, Marita Sturken e Lisa Cartright, Paulo Knauss e Ulpiano T. Bezerra 

Meneses. Já em relação à Educação da Cultura Visual, apropria-se dos textos 

de Fernando Hernandez, Paul Duncum, Raimundo Martins, Irene Tourinho e 

Belidson Dias. Outros temas também discutidos na pesquisa são o conceito de 

cultura, no qual aborda as implicações das expressões alta-cultura e cultura 

popular, além da ideia de sujeito observador, em que trata da experiência visual 

analisando os conceitos de visão e visualidade de Hal Foster. 

Uma outra abordagem do tema é encontrada na pesquisa de Lívia Santos 

Brisolla (2015), elaborada no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade de Goiás, na qual associa a imagem publicitária ao livro didático. 

Sua tese propõe uma investigação aos livros de Língua Portuguesa de 

alfabetização e letramento, a partir de seus conteúdos, imagens e atividades. A 

autora parte da ideia de que este material possui alta relevância no contexto 

educacional tanto no Brasil quanto em Portugal e, portanto, torna-se uma 

ferramenta de formação de valores, especialmente ao se levar em consideração 

as tensões que ocorrem nas esferas políticas, culturais, educacionais, sociais e, 

principalmente, econômicas. A partir destes pontos, Brisolla estabelece uma 

estreita relação entre o livro didático e a indústria cultural. 

Dentre algumas das questões levantadas pelo estudo, estão a 

investigação das possibilidades e impossibilidades crítico-reflexivas sobre os 

conteúdos e as atividades que são realizadas a partir das imagens, além do 

intuito de se verificar o modo como as imagens artísticas e publicitárias podem 

levar a um empobrecimento e/ou esclarecimento dos conteúdos propostos 

nestes livros. Para embasar a discussão, recorreu-se então aos conceitos de 

educação, livro didático, indústria cultural, mercadoria, ideologia e publicidade. 

Neste sentido, a pesquisa utiliza os referenciais da Teoria Crítica 

Frankfurtiana, tendo como base alguns dos principais autores: Adorno, 
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Horkheimer, Marcuse, Freitag, Bittencourt, Magalhães, entre outros. Para 

contribuir na reflexão acerca do conceito de educação, buscou-se 

fundamentação teórica e histórica na Teoria Crítica com o objetivo de se pensar 

uma educação emancipatória. A partir dessa perspectiva, o estudo procurou “[...] 

compreender a importância da formação cultural para a resistência contra o 

processo de dominação, alienação, desbarbarização e, principalmente, a 

necessidade de uma postura crítica” (BRISOLLA, 2015, p. 23). 

De modo geral, podemos perceber a preocupação destes pesquisadores 

com o tema e um maior enfoque entre a relação dos professores com as imagens 

e contextos da publicidade. As pesquisas observadas, apesar de tratarem do 

assunto a partir de diferentes perspectivas, parecem evidenciar a necessidade 

da abordagem desta temática na educação. 

 

3. Resultados e caminhos que se apresentam 

Ao verificarmos estas pesquisas, procuramos identificar quais foram os 

resultados evidenciados nestes estudos e quais novos caminhos são sugeridos 

pelos autores a partir dos dados e considerações que apresentam. Dentre alguns 

dos resultados levantados pela pesquisa de Nunes (2011), observou-se que a 

mídia influencia as crianças e os adolescentes de hoje. Mesmo que pertençam 

a classes sociais distintas, as crianças e os adolescentes agem e se vestem de 

forma muito similar uns aos outros e possuem os mesmos interesses em comum. 

Outro ponto alcançado por essa investigação foi a verificação de que o 

trabalho de crítica e questionamento da mídia e da publicidade em relação à 

sociedade de consumo mostrou-se eficaz “[...] no sentido de se constituir num 

início de uma pedagogia que liberte o indivíduo do senso comum em relação às 

posses materiais” (NUNES, 2011, p. 168). O autor acredita na elaboração de um 

projeto de escolaridade mais efetivo na medida em que o professor age com 

autonomia, contribuindo para formar não apenas indivíduos para o mercado de 

trabalho, mas cidadãos mais conscientes de seu papel no mundo. Além disso, 

entende que a crítica à sociedade de consumo é um tema que poderia estar 

presente não somente na disciplina de Sociologia, mas também nas aulas de 

História, Geografia e Língua Portuguesa pois, para ele, estabelecer esta 

criticidade vai além de criticar um capitalismo pouco democrático. Esses 
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questionamentos não estão relacionados somente ao consumo, mas ainda a 

outros assuntos, como a negligência ao meio ambiente, às desigualdades 

sociais, às disputas de poder. 

Desse modo, a pesquisa identificou que os alunos se apresentaram 

capacitados para compreender e questionar os sentidos das mensagens 

publicitárias e midiáticas, entendendo que estes temas podem ser desenvolvidos 

em demais escolas que possuam o interesse de que seus educandos sejam 

formados como indivíduos abertos ao mundo e mais conscientes dos destinos 

que pretendem alcançar. 

Em relação à pesquisa de Dantas (2012), dentre alguns dos resultados 

evidenciados em seu estudo, a autora aponta que os professores demonstraram 

conhecimento superficial sobre o conceito de marketing. Além disso, revelaram 

desconhecer os aspectos que envolvem o conceito de indústria cultural, pois “[...] 

não relacionaram a questões como o esforço deliberado em colocar essa 

‘produção cultural’ à venda em supermercados, lojas de varejo, TV, cinema, 

novelas, shows, etc.” (DANTAS, 2012, p. 218). 

A pesquisa revelou ainda que os professores entendem a propaganda 

como algo voltado apenas para a ação e promoção do consumo de produtos, ou 

seja, não associaram o discurso publicitário com a influência que este pode 

exercer no comportamento e constituição dos sujeitos, seus modos de ser, 

pensar e agir. Além disso, metade dos educadores questionados desconhece o 

comportamento de consumo de seus alunos. Nesse sentido, não citaram 

nenhum produto, marca, programa de TV, grupo musical, personagem, 

celebridade, ou qualquer outro item que faça parte do universo das crianças. A 

autora aponta que essa questão mereceria uma investigação mais aprofundada 

para identificar “qual seria então o grau de percepção e de observação dos 

professores com relação a esses tópicos” (DANTAS, 2012, p. 220). 

Outro dado apresentado é que 84% destes professores não sabem sobre 

os aspectos legais da publicidade infantil. Demonstraram também estar 

sensíveis sobre o modo como a publicidade apela ao consumo mas, ao serem 

entrevistados, não mencionaram temas como bullying, erotização precoce ou 

obesidade. Em relação à mediação, os educadores reconhecem a urgência de 

se tratar de um consumo consciente e sugerem ações para despertar o senso 
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crítico, porém nenhuma resposta foi associada à mídia ou educação para as 

mídias. 

Desse modo, dentre alguns dos caminhos que são sugeridos pela 

pesquisa, está o despertar da inquietude do professor e da escola para uma 

reflexão sobre estes temas. A pesquisadora manifesta ainda a preocupação em 

ampliar o debate sobre a formação continuada dos docentes e em relação aos 

seus saberes acerca do discurso do marketing e da publicidade infantil, e das 

ações e apelos ao consumo exacerbado que estes induzem. 

Na pesquisa de Sérvio (2015), que também investigou a relação dos 

professores com a imagem publicitária, os resultados evidenciados revelam que 

foi possível perceber que a maioria dos professores possui envolvimento 

pedagógico com imagens de publicidade. Dentre os professores questionados, 

nenhum deles defendeu a irrelevância deste tipo de imagem, porém nem todos 

afirmaram ter tido uma experiência com elas. Nesse sentido, o pesquisador 

mostra ser interessante questionar o modo como estes docentes que contam 

não ter experienciado tal uso, incluem as imagens publicitárias em suas práticas 

pedagógicas. 

Sérvio destaca ainda a referência modernista de alguns professores, os 

quais veem a arte como linguagem, como comunicação. Nestes, há também uma 

preocupação profissionalizante perante seus alunos e muitas vezes não 

consideram imprescindíveis as fronteiras entre arte e publicidade, pois “[...] ficou 

evidente que eles se deslocam confortavelmente entre essas categorias de 

imagens” (SÉRVIO, 2015, p. 339). 

Dando continuidade à sua análise crítica, um outro grupo de professores 

mostrou estar preocupado sobre a publicidade e o consumo no processo de 

construção identitária dos jovens. Estes revelaram a necessidade de entender o 

modo de produção dessas imagens para, assim, refletir criticamente acerca dos 

interesses que orientam estas produções. Isto indica uma preocupação em fazer 

com que os jovens reflitam sobre suas identidades, para que não corram o risco 

de consumir algo que não esteja relacionado a eles. Desse modo, o autor 

observa que alguns destes professores acreditam que possuem a tarefa de 

alertar e aconselhar seus alunos em relação aos riscos das imagens de 

publicidade. 
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Dentre alguns dos caminhos indicados pelo pesquisador está uma 

reflexão conjunta aos alunos sobre o processo histórico que reforçou a inter-

relação entre os temas relativos ao consumo, à publicidade e à identidade e os 

valores que sustentam esse processo. Nesse sentido, o autor sugere que seria 

interessante ressaltar o fato de que “narrativas alternativas não precisam ser 

narrativas totalmente opostas” (SÉRVIO, 2015, p. 345), pois os alunos teriam o 

direito de transitar entre posições divergentes, visto que toda relação social 

possui as suas diferenças internas, da mesma forma que possui consensos e 

cumplicidades. 

Visto que neste trabalho o autor relata que não foi possível definir imagens 

específicas para o debate com os professores devido a questões 

procedimentais, outro caminho apresentado por ele ao final da pesquisa seria a 

seleção de campanhas midiáticas específicas com os educadores. Neste caso, 

o objetivo seria então analisar como elas os provocam enquanto professores de 

artes visuais, de modo a ir além de uma ideia comum do que seria o poder da 

imagem publicitária ou dos valores que pretende anunciar. 

A partir de outro caminho, a pesquisa de Brisolla (2015) também aponta 

para alguns resultados que são evidenciados. Entre eles, a autora revela que 

enquanto o livro didático possibilita uma formação cultural, sensível, reflexiva e 

estética por meio de imagens artísticas, por outro lado também reforça a marca 

de produtos, por meio de imagens publicitárias. Desse modo, a pesquisadora 

acredita que este fator pode vir a desmerecer o conteúdo imagético, visto que 

tanto o livro didático (utilizado no Brasil) ou o manual escolar (utilizado em 

Portugal) não apresentaram nenhuma atividade relacionada às contradições dos 

conteúdos ideológicos ou do contexto publicitário. 

Outra questão observada foi a organização das imagens publicitárias nos 

livros em relação ao conteúdo, as quais evidenciam que não há uma 

preocupação efetivamente crítica e reflexiva dos temas. Notou-se um viés 

pedagógico alfabetizador bastante segmentado e eivado pela indústria cultural, 

baseado em praticidade, fórmulas, erros e acertos, o que pode levar também a 

um consumo de imagens e produtos sem a reflexão necessária. 
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Na maioria dos casos, as imagens (principalmente as publicitárias) 

antecedem uma atividade composta por questões e linguagem simplista. Para 

Brisolla (2015, p. 191), “[...] em nome de uma alfabetização que almeja o 

reconhecimento das letras e palavras, os exercícios de leitura dos conteúdos 

imagéticos direcionados pelo livro didático não revelam uma reflexão crítica para 

além do que está posto”. Nesse sentido, a pesquisa mostra que a atividade do 

pensar parece estar ainda muito atrelada a técnicas e modelos prontos, que 

indicam como aprender a fazer, o que tende a minimizar o sentido e o 

fundamento da educação emancipatória. 

Diante dos resultados, para que haja um exercício de leitura crítica de 

imagens, a pesquisadora sugere o investimento de atividades voltadas às 

crianças em fase de alfabetização e letramento que estejam relacionadas à 

observação e curiosidade e que possibilitem o exercício do pensamento. Além 

disso, aponta para a necessidade de uma postura crítica por parte do professor 

na condução das atividades propostas nesses livros. Brisolla (2015) acredita na 

possibilidade de um diálogo entre o pensamento crítico e a formação humana 

por meio do livro didático, o qual estaria articulado à sensibilidade, à autonomia 

e à apreciação estética. Reitera ainda o desenvolvimento de uma formação que 

esteja imbricada no curso da história e da cultura humana e que favoreça o 

esclarecimento e a “autorreflexão crítica”. 

Percebemos nestes estudos que os dados apresentados evidenciam o 

longo caminho que ainda é preciso percorrer em relação à abordagem da 

imagem publicitária e seus contextos na educação. Parece ser consenso entre 

os pesquisadores que este tema pode e deve ser desenvolvido nas escolas de 

modo a auxiliar na formação crítica dos estudantes. Para isso, observa-se 

também a necessidade de uma postura ativa e perceptiva também por parte dos 

professores, para que possam contribuir na ampliação destes olhares. 

 

4. Algumas considerações 

Abordar a imagem publicitária na educação, atrelada aos demais 

conhecimentos curriculares, vai muito além de apenas perceber seus elementos 

visuais. As imagens carregam em si muito mais significações do que aparentam, 

são agentes que nos convidam a mergulhar em suas camadas, de modo a 
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interpretarmos suas formas, figuras e cores, conhecendo e produzindo novos 

sentidos. Podem ainda provocar diálogos e pensamentos, sugerir outras formas 

de ver e entender o mundo a partir do momento em que estabelecemos uma 

relação com elas. Percebemos assim a importância de um olhar atento perante 

as imagens produzidas e veiculadas pelas publicidade, visto que possuem o 

objetivo de não somente comunicar suas mensagens, mas de induzir 

comportamentos. 

Contudo, apesar de as teses e a dissertação aqui apresentadas 

reforçarem este mesmo pensamento, foi possível identificar que há uma carência 

de pesquisas em torno da temática apresentada, especialmente voltada à 

importância da leitura crítica dessas imagens na educação básica. Ainda que os 

estudos verificados tenham sido produzidos na última década, observamos que 

nos últimos cinco anos não apareceu em nossa busca nenhum trabalho relativo 

ao tema. Sabemos que existe a possibilidade de terem sido realizadas outras 

investigações acerca do assunto em programas de pós-graduação relacionados 

à educação, porém o fato de que, por algum motivo, não tenham sido 

cadastradas no sistema da Capes, acaba refreando uma constatação mais 

apurada do estado deste conhecimento. 

Outro ponto observado é que as pesquisas utilizam referenciais teóricos 

distintos para pensar o assunto, como a Teoria Crítica, os Estudos Culturais ou, 

ainda, não evidenciam uma perspectiva teórico-metodológica definida. Desse 

modo, o uso da imagem publicitária no ensino é visto sob diferentes óticas, com 

base em diferentes autores. 

Por fim, fica evidente nas produções aqui apresentadas que existe uma 

preocupação dos pesquisadores sobre esta temática. Percebemos também que 

a relação dos professores com as imagens publicitárias e com os discursos 

voltados ao consumo são o foco da maioria destes estudos. Observa-se aí uma 

lacuna de pesquisas que foquem na potência específica dessas imagens ou no 

modo de recepção dos estudantes perante elas. 

São trabalhos que revelam a existência de um percurso que ainda precisa 

ser trilhado em relação à leitura da imagem publicitária e à consideração de seus 

encadeamentos na educação. Abordar este tema nas aulas do ensino 

fundamental seria também um modo de contribuir para a percepção sensível e 

formação crítica de crianças e adolescentes nessa fase escolar. Uma educação 
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que se preocupe com o aguçamento desses olhares pode viabilizar outros 

alcances de compreensão estética e visual que auxiliem no entendimento dos 

sujeitos em relação a si mesmos, seus pares e o mundo. 
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A formação do aluno ativo e propostas educativas para seu 
aprendizado em sala de aula 

 
Mayara Pereira KUSAKAWA 1* 

Eva Alves LACERDA 2* 
 

Introdução 

Este artigo é resultado das discussões realizadas durante a disciplina de 

Tópicos Epistemológicos e Metodológicos do Ensino de Artes Visuais I que integra o 

currículo do curso de Artes Visuais da Universidade Estadual de Maringá - UEM. A 

disciplina em questão tem por objetivo fornecer apoio a disciplina de Estágio 

Supervisionado em Artes Visuais I e visa dar instrumentos teóricos e metodológicos 

aos acadêmicos/as para a prática docente na modalidade do Ensino Infantil que 

abrange a faixa etária de 0 a 5 anos. Ao longo do semestre, a disciplina em questão 

propôs questionamentos sobre as práticas educativas: Que tipo de cidadão a escola 

busca formar? Que tipo de formação as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores e professoras fomentam ou coíbem? De que maneira os professores e 

professoras trazem para sua prática docente seu projeto de formação? Os estudos e 

discussões proporcionados pela disciplina, levaram a uma concepção de formação 

para a autonomia como uma possível resposta.  O termo autonomia é entendido aqui 

não em um sentido de empreendedorismo voltado à formação para o mercado de 

trabalho, mas como a capacidade de aprender de variadas maneiras, observar, 

significar e interferir no mundo ao seu redor. Isto é, a capacidade de produzir sentido 

sobre o meio em que vive e ser agente transformador deste. 

Para pensar na formação desse cidadão autônomo, o artigo busca promover 

uma reflexão, por meio de uma pesquisa de delineamento bibliográfico, sobre o 

processo de criação artística dos/as alunos/as do Ensino Infantil e como as propostas 

que levamos para sala de aula influenciam na relação que terá com seus/suas 

colegas, em seu desenvolvimento e participação em sala de aula e nas suas 

interações com o mundo.  

 
1* Graduanda de Artes Visuais pela Universidade Estadual de Maringá. 
2 Professora mestre assistente, orientadora e co-autora (UEM). 
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O problema a ser investigado é: quais direcionamentos pedagógicos em Artes 

Visuais contribuem para a formação da autonomia no/a aluno/a?  Para isso, partimos 

da discussão sobre propostas pedagógicas para desenvolvimento de trabalhos 

artísticos que fomentem a autonomia nos/nas educandos/as. Os objetivos traçam um 

caminho linear em que, primeiro refletimos a respeito do ato de aprender na sociedade 

contemporânea, pensando em como o/a aluno/a aprende, como esse aprendizado 

pode ser significativo para ele/a e como ele/a pode se tornar um agente ativo nesse 

processo. Junto a isso, o artigo se volta a entender a interação entre os/as alunos/as 

e suas produções. Neste momento será discutido sobre a produção artística de cada 

aluno/a de modo individual e de forma coletiva, pensando em como ocorre essa 

interação com o outro no campo artístico; adiante discutimos o uso dos referenciais 

imagéticos e como a criança interpreta as informações que chegam até ela por meio 

de referências como obras de arte, imagens da mídia e imagens reais. Para finalizar 

esse caminho, serão oferecidos exemplos e propostas artísticas que visam a 

participação ativa dos/as alunos/as, pensadas previamente para constituir um plano      

de aula. 

A leitura de Freire (2002) contribui como referencial teórico para o 

desenvolvimento das ideias aqui presentes, o autor que já é de grande renome na 

área da pedagogia é então aplicado no campo das artes. Além de Freire (1996), 

também utilizamos as leituras de Silva (2007), Cunha (2019), Vianna (1995), entre 

outros. Além disso, ao longo de todo o artigo os estudos de Iavelberg (2013) serão 

utilizados como referência principal, sendo que sua abordagem sobre o desenho 

infantil será majoritariamente explorada no último tópico do artigo que contém os 

exemplos de propostas. 

Além dos autores/as citados, nos respaldamos na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), para pensar sobre as interações sociais e sobre o conteúdo 

escolar na área da arte para Educação Infantil. 

Considerando isso, este artigo está organizado em três momentos: primeiro 

discorremos sobre aprendizagem e autonomia a partir de Freire (2002) e Iavelberg 

(2013). Em um segundo momento, discutimos sobre práticas pedagógicas no ensino 

de arte na Educação Infantil que fomentam a interação entre educandos/as e sua 

participação ativa no processo de aprendizagem. Em seguida, abordamos o uso de 

amplo referencial imagético nas propostas pedagógicas e sua relação com formação 

ativa dos/as educandos/as. Por último, apresentamos possibilidades e 
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direcionamentos para pensar propostas pedagógicas em artes na Educação Infantil 

que fomentem a formação para autonomia 

 

2. O aprendizado do aluno ativo 

O/a professor/a quando entra em sala de aula para lecionar, busca 

proporcionar aos estudantes novos aprendizados e como diz Freire (2002, p. 28):  

 

Somos os únicos em quem aprender é uma aventura criadora, algo, por isso 
mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender 
para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem 
abertura ao risco e à aventura do espírito. 

 

Com efeito, ensinar é promover situações de aprendizagem que possibilitem a 

construção do conhecimento a partir da incitação da curiosidade epistemológica no/a 

educando/a. Neste sentido, ensinar nada tem haver com transferir conhecimentos, 

aprender é um ato de construção e criação, que por sua vez, é um ato ativo e não 

passivo.  

Freire (2002) destaca que é a condição de inacabamento do ser humano que 

permite a aprendizagem. É essa condição, a sua própria inconclusão, que possibilita 

a mudança, a transformação e a intervenção no suporte, que, por sua vez, se 

transforma em mundo. Sendo o ser humano dotado da capacidade de interferir no 

espaço em que vive, ele é capaz de criar, construir, modificar.  

A consciência da condição de inacabado é o que permite ir além do 

condicionamento, isto é, entender que sua presença no mundo é de alguém que está 

inserido nele e não de alguém que se adapta a ele. Esta condição, de percepção da 

sua potencialidade transformadora, permite ser não um objeto do mundo, mas um 

sujeito transformador da história. Ser e perceber-se como sujeito é tomar para si uma 

condição de autonomia na construção da história e do mundo e de um papel ativo 

frente à aprendizagem.  

A escola, portanto, tem um papel central de possibilitar ao/à educando/a 

conscientizar-se de seu inacabamento, estimulando a curiosidade epistemológica 

dos/as alunos/as. É sob esta perspectiva de formação que se sustentam as 

discussões deste artigo. 
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Pensando no aprender como uma aventura criadora de construção por parte 

do/a aluno/a, discorreremos sobre como ocorre a aprendizagem na produção artística 

e a relação que os/as educandos/as estabelecem com ela. 

Iavelberg (2013) observa que o que o/a aluno/a expressa em suas produções 

é como se “[...] fosse uma janela por intermédio da qual se vê o mundo” (IAVELBERG, 

2013, p.02). Desse modo, a prática artística não deve ser entendida como restrita 

apenas a folha de papel, a massa de modelar, ou as colagens, mas como um 

processo complexo pelo qual é possível conhecer mais sobre a criança, sobre sua 

vida, seus valores, experiências e memórias, ou seja, sobre o que compõe quem ele/a 

é. Esta noção de processo e percurso artístico enquanto forma de projetar-se e 

exprimir sua visão de mundo na arte é corroborada na BNCC (2018, p. 193), “[...] é 

no percurso do fazer artístico que os alunos criam, desenvolvem e percebem uma 

poética pessoal”. 

Iavelberg (2013) ressalta que a atuação docente que objetiva a formação 

dos/as educandos/as para autonomia deve considerar o processo de aprendizado de 

cada aluno/a de modo individual. 

 

Acompanhando as particularidades com que cada aluno trabalha, o que fala 
enquanto desenha, como interage com seus pares, o que desenha, que 
materiais usa, sua segurança ou insegurança para desenhar, o professor 
poderá se relacionar com ele em particular. O aluno, por sua vez, sentirá o 
valor que está sendo atribuído à sua dedicação, aos seus esforços e aos 
seus desenhos (IAVELBERG, 2013, p.24). 

 

Esse cuidado com os/as estudantes, cria vínculos e reforça a confiança do/a 

aluno/a no/a professor/a. Quando o/a educando/a sente que é visto/a e ouvido/a e 

que o/a professor/a atribui valor ao seu trabalho, há possibilidade de desenvolvimento 

de uma dedicação maior ao produzi-lo. 

Ainda sobre este tema, Iavelberg (2013) destaca que o 

 

[...] desenho do aluno é fruto de seu esforço, trabalho e criação. Portanto, 
gostar do desenho das crianças é gostar das crianças; atacar seus desenhos 
com críticas negativas é incompreensão sobre desenho infantil e descaso 
com as crianças, assim como com a lógica própria de seu mundo. 
(IAVELBERG, 2013, p.31). 
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É importante que tenhamos compreensão sobre as fases do desenho da 

criança para que não cobremos um desenho pré-esquemático ou esquemático de 

uma criança que ainda se encontra na fase da garatuja, desdenhando com o desenho 

dela por meio de críticas negativas. 

A expressão artística e o tempo de aprendizagem do/a aluno/a devem ser 

respeitados, independentemente da fase que ele se encontra, pois, o respeito é um 

dos elementos que contribui para o desenvolvimento da autonomia da criança. 

Um exemplo de uma ação que desencadeia resultados negativos no 

aprendizado do/a aluno/a ocorre quando reprovamos um desenho que avaliamos não 

estar de acordo com nossas expectativas e pedimos para que o/a aluno/a refaça. Ao 

tomarmos essa atitude, estamos retirando sua autonomia de desenvolver seu 

desenho de acordo com suas próprias curiosidades, interesses e questões poéticas. 

Junto ao respeito pelo modo e tempo de produção artística do/a aluno/a, 

trazemos como respaldo teórico os estudos de Freire (2002) que vão de encontro às 

ideias de Iavelberg (2013) e dos direcionamentos da BNCC (2018), que entendem 

que um/a aluno/a autônomo/ma aprende melhor quando ele tem seu espaço e 

esforços reconhecidos, e quando ele tem uma liberdade para experimentar, observar 

e se expressar no fazer artístico, fazendo disso uma prática significativa e social, onde 

ele assume o papel de criador. 

 

3. A interação coletiva entre os/as alunos/as e suas produções 

No tópico anterior foram abordados o aprendizado e a produção artística 

dos/as alunos/as de modo individual, mas nem só de produções individuais um 

planejamento é feito. Atividades realizadas em duplas, trios ou grupos colaboram na 

formação do aluno/a autônomo/a e é por meio delas que ocorre uma relação direta 

entre as crianças, na qual elas podem observar os trabalhos uma das outras e 

estabelecem trocas de conhecimento e formas de expressão artística, ampliando seu 

repertório de conhecimentos sobre o tema a partir da troca com a diferença nos 

trabalhos artísticos. 

A criança está o tempo todo em contato com o outro, seja este outro, o/a 

professor/a, os/as alunos/as, a comunidade externa à escola, a família ou outros 

adultos, ela não se desenvolve sozinha. Silva (2007, p.21) afirma que produzimos “[...] 

significados, procuramos obter efeitos de sentido, no interior de grupos sociais, em 
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relação com outros indivíduos e com outros grupos sociais”. Assim, a criança precisa 

do outro para se desenvolver artística e socialmente e produzir sentidos sobre a sua 

prática artística e as demais obras com as quais tem contato. 

Pensando no fazer artístico do/a aluno/a, como já foi visto, ele pode se 

desenvolver por meio de produções individuais. Mas como o desenho e outras formas 

de fazer arte podem se desenvolver no coletivo? Como a autoria e a poética pessoal 

podem ser pensadas coletivamente? 

Ao refletirmos sobre as questões que envolvem o desenho infantil autoral na 

relação com outro, trazemos a seguinte citação de Iavelberg (2013): 

 

O desenhista é desequilibrado pela ação educativa intencional, por outros 
desenhos que observa de crianças e adultos e, ainda, pela interação com 
outros enquanto desenha. O seu reequilíbrio, em níveis mais elevados do 
saber desenhar, só pode ser realizado pela própria criança (IAVELBERG, 
2013, p.20).  

 

Desse modo, a interação com o outro durante a prática pode ser vista como 

construtiva, ela ajuda a desenvolver a percepção do/a aluno/a sobre as ações que 

os/as outros/as estão realizando ao seu redor durante as práticas, assim como os/as 

outros/as também o/a observam e interagem por meio do diálogo e da atividade que 

está sendo desenvolvida. Essa interação influi diretamente no desenho de cada um, 

assim, algo que uma criança produziu naquele momento pode ser visto logo em 

seguida no desenho de outra, uma escolha de cores, um elemento que chamou sua 

atenção ou o uso de algum material aparece nos desenhos das crianças que 

interagem como uma espécie de contágio. Mas ainda assim, essa apropriação entre 

os desenhos não pode ser vista como uma cópia em seu sentido pejorativo, visto que 

por meio dessas apropriações e das desequilibrações causadas pela troca social, o/a 

aluno/a aprende e amplia suas possibilidades produtivas na relação com o outro. 

Sobre esse contágio entre as artes que estão sendo produzidas em conjunto, 

Iavelberg (2013, p. 32) comenta que a, 

 

[...] situação favorece a aprendizagem porque a criança percebe diferenças 
entre as suas soluções e as dos colegas, e encontra saídas para os seus 
desenhos nos dos colegas enquanto observa, conversa, pede ajuda ou 
escuta os comentários sobre os desenhos que estão sendo feitos.  
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Com isso podemos concluir que a realização de trabalhos coletivos pode ser 

benéfica se bem utilizada em sala de aula. O intermédio do/a professor/a é essencial 

para isso, ele/a, conhecendo a rotina dos/as alunos/as, pode deixá-los/as mais livres 

para criarem seus próprios diálogos e observações enquanto produzem, ou pode 

incitar perguntas e comentários, que estimulem a observação dos/as estudantes 

sobre a produção do grupo.  

 

4. O uso de um amplo referencial imagético  

Discorremos, até aqui, sobre como a troca social e a interação com o outro 

constituem um importante fator potencializador da aprendizagem na prática artística, 

no desenvolvimento da autonomia do/a aluno/a, cabe ressaltar, ainda, que o 

intercâmbio social e cultural está presente também nas imagens que são utilizadas 

como recurso didático na sala de aula. A construção do referencial imagético a ser 

levado à sala de aula deve ser entendida como uma parte significativa da promoção 

da relação de troca com o outro e deve ser pensada do ponto de vista do seu potencial 

para fomentar a aprendizagem e o desequilíbrio no desenho dos/as alunos/as. Para 

isso, é preciso selecionar, previamente, as imagens que serão levadas aos/as 

educandos/as por meio de uma pesquisa. 

Um referencial imagético que visa fomentar a aprendizagem e a autonomia 

do/a aluno/a em detrimento da estereotipização e da cópia de modelos vazios deve 

partir da diversidade estética, técnica e de conteúdo a serem trabalhados. Dessa 

forma, o referencial imagético pode conter obras de outros/as alunos/as, obras de arte 

de artistas locais e estrangeiros de diversos períodos históricos e que fizeram parte 

de diferentes movimentos artísticos. Pode também ser composto por uma infinidade 

de fotografias que melhor se adaptem a intenção do/a professor/a em relação ao que 

será lecionado e que trabalhem com cores, ângulos, movimentos e quaisquer outros 

princípios da Gestalt e de Elementos de linguagem presentes na BNCC (2018). 

Trazer obras de arte, para a sala de aula no Ensino Infantil pode potencializar 

a ampliação do repertório das crianças, conforme argumenta Iavelberg (2013): 

 

 

 

 



46 
 

As obras de arte são incluídas como fontes que colaboram no 
desenvolvimento do desenho porque, quando um educador mostra desenhos 
de artistas, também ocorrerá um processo de desequilíbrio e reequilíbrio dos 
pequenos desenhistas. Eles continuarão fazendo desenhos infantis que 
dialogam com outros mundos poéticos a partir do que eles são capazes de 
ver e compreender (IAVELBERG, 2013, p.21). 

 

Assim, trazendo diversos/as artistas com estilos diferentes, é possível oferecer 

referências para que o diálogo com o mundo adulto aconteça, e a criança incorpore 

isso a sua poética. Aliás, pensando no diálogo da obra da criança com o mundo 

adulto, Iavelberg (2013) reforça que o/a aluno/a não busca copiar o que lhes é 

mostrado, mas sim entender e assimilar os conteúdos artísticos por meio destes, ou 

seja, colocar a criança em contato com obras de artistas de adultos, não é estabelecer 

um modelo ao qual a criança deve almejar atingir, mas sim propor o contato com 

outras formas de ver e expressar o mundo.   

É justamente este exercício de construção do referencial diverso que fomenta 

a aprendizagem, e é na valorização da diferença imagética que está relação com as 

imagens se torna construtora e agregadora no Ensino Infantil. Partindo desta linha de 

raciocínio, entendemos que quando esta diferença não aparece no referencial 

imagético, o contato com as imagens pode favorecer a criação de modelos prontos 

que levam a uma prática artística estéril.  

A repetição imagética e estereotipada é recorrente na Educação Infantil, seja 

por meio das imagens que enfeitam as salas de aula, o espaço escolar, seja por meio 

de atividades que, por vezes, apresentam desenhos prontos que apresentam pobreza 

de diversidade estética. Destacamos que não há um tipo de imagem ou estética 

específica que não sirva para compor o referencial imagético das crianças, mas que 

a problemática está na forma como determinadas imagens são apresentadas aos/às 

educandos/as, como único modelo ou alternativa de produção prática impostos 

aos/às alunos/as pela repetição exaustiva. Vianna (2012) e Cunha (2019) concordam 

que o desenho estereotipado é aquele desenho simplificado, que valoriza a cópia do 

que já existe, ou seja, não fomenta o/a aluno/a conhecer o mundo e se expressar, 

mas sim reproduzir de forma padronizada os mesmos traços e formas com objetivo 

de decorar o espaço escolar de acordo com um gosto pessoal que é muitas vezes 

alheio ao seu. Ou seja, os desenhos estereotipados expostos pelos corredores e 

salas de aula, em geral, atendem ao gosto dos/as adultos/as mais do que o das 

crianças.  
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Cunha (2019) ainda ressalta que quando aplicamos este tipo de imagem 

estereotipada “[...] as crianças perdem a possibilidade de conhecer, ver e representar 

o mundo a partir de outras referências e repertórios imagéticos” (CUNHA, 2019, p. 

20). Dessa forma, considerando que este tipo de imagem simplificada e estereotipada 

já está muito presente no cotidiano do/a aluno/a e faz parte da cultura visual por ele/a 

consumida, não há necessidade de trazê-la no referencial imagético, já que a criança 

já consome estas imagens em diversas ocasiões. Assim, cabe à escola proporcionar 

o contato da criança com as imagens e formas de produzir arte que ela pode não ter 

acesso de outra forma, a fim de ampliar suas possibilidades produtivas e evitar que 

seu repertório imagético fique restrito às imagens estereotipadas que cerceiam sua 

imaginação e poética, e a faz entendê-las como única forma de desenho aceito e 

correto, socialmente. 

 

5.  Propostas artísticas que visam a participação ativa dos alunos 

Neste último tópico do artigo buscamos trazer exemplos de propostas artísticas 

pensadas para um plano de aula desenvolvido para a disciplina de Tópicos 

Epistemológicos e Metodologias do Ensino de Artes Visuais I. O plano em questão foi 

proposto para o Ensino Infantil 5 (crianças de 4 a 5 anos) e traz como conteúdo a 

representação artística de animais. 

Quando se pensa em práticas em que o/a aluno/a pode participar ativamente 

e que irão o/a ajudar a aprender de modo significativo, Iavelberg (2013) afirma que é 

“[...] preciso criar intervenções didáticas, como as de sugerir meios e suportes 

diferentes, oferecer imagens da arte para a criança trabalhar a partir delas ou vincular 

seus desenhos à suas experiências” (IAVELBERG, 2013, p. 30). 

Oferecer imagens para que as crianças trabalhem a partir delas foi o tema 

central do tópico anterior sobre as referências imagéticas, a importância da vinculação 

com suas experiências também esteve presente em nossas discussões. A partir 

destas considerações, neste momento de nosso artigo, buscamos pensar exemplos 

de propostas pedagógicas e direcionamentos didáticos em que as questões 

apresentadas anteriormente voltam a ser pensadas agora sob uma abordagem 

prática que visa evidenciar possibilidades metodológicas para pensar o ensino de arte 

na Educação Infantil. 
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Ao apresentar atividades que objetivam a interação com os/as alunos/as, 

podemos nos utilizar das quatro áreas de conhecimento da arte que são descritas na 

BNCC (2018), sendo elas as Artes Visuais, a Música, a Dança e o Teatro. 

Para o planejamento da aula sobre os animais, a inter-relação entre as artes 

visuais e o teatro foi proposta por meio da narrativa de uma história infantil de autoria 

própria de cada professor/a, representada por fantoches, na qual perguntas são feitas 

para as crianças sobre as personagens e sobre os sons que elas emitem. Além desta 

proposta o/a professor/a também pode trabalhar diretamente com a atuação dos/as 

alunos/as, durante a narrativa de uma história em que os/as educandos/as podem 

expressar com os seus corpos os animais. Essa atividade tem a função de oferecer 

um primeiro contato com a temática, ao mesmo tempo que com as perguntas avalia-

se o conhecimento prévio das crianças sobre o conteúdo a ser trabalhado. 

Em relação ao conteúdo de artes visuais, com a prática artística coletiva 

propõe-se uma nova organização para a sala de aula: sugere-se a retirada das 

carteiras para privilegiar um espaço livre em detrimento da restrição que os limites 

das carteiras oferecem ao/a aluno/a. Como alternativa pode-se utilizar o chão como 

base de apoio para trabalhar com papel craft, onde será desenvolvido um desenho 

coletivo. Este exemplo de atividade pode ser utilizado em diversas temáticas, se 

tratando dos animais, cada criança desenhará o animal de sua preferência, formando 

um grande painel que conta com a poética de cada aluno/a que trabalhou nele. Nessa 

atividade, os/as alunos/as e professores/as poderão experienciar e fomentar a 

interação coletiva entre os/as alunos/as e suas produções, nela pode-se avaliar e 

observar a contaminação entre o desenho de um/a aluno/a no de outro/a, o respeito 

ao espaço de trabalho de cada um/a, o compartilhamento de materiais e a escolha 

deles. 

Para que esta atividade coletiva seja realizada, sugere-se que seja 

apresentado aos/às alunos/as um referencial imagético que apresente o tema da aula, 

neste caso, que apresenta variedade de imagens e obras que representam animais. 

Sugerimos algumas possíveis obras para serem trabalhadas: El Toro de Pablo 

Picasso (1945) O Galo de Aldemir Martins (1977), Portrait of Maurice de Andy Warhol 

(1976) ou 25 Cats Named Sam and One Blue Pussy (1954) do mesmo artista, 

Cachorro Deitado na Neve de Franz Marc (1911) e Lebre Jovem de Albrecht Dürer 

(1502). Sugerimos ainda que, para aproximar a arte da realidade da criança. Sejam 

apresentadas obras de artistas locais, para quem mora em Maringá-PR. Por exemplo, 



49 
 

pode-se trazer os grafites do artista Nuno Skor (2019) que se relacionam com a 

temática da aula. A figura 1 apresenta os exemplos de obras citadas. 

Figura 1 - Obras de arte que representam animais. 

 Fonte: Compilação das autoras.3  

 

Nos exemplos citados presentes na figura 1, é possível observar a presença 

da pluralidade de estéticas trazidas como possível referencial imagético. A partir dela, 

buscamos destacar a pertinência de explorarmos a arte de diversos artistas, e 

oferecer opções às crianças. Aqui, a variação e a pluralidade de estéticas aparecem 

nas escolhas de obras muito coloridas, monocromáticas, realistas, estilizadas, em 

forma de grafite, entre outras possibilidades. Acrescentando ainda a esse referencial 

 
3 Montagem a partir de imagens coletadas em: 
https://arteref.com/arte/as-etapas-de-el-toro-de-picasso-do-academico-ao-abstrato/ 
https://www.escritoriodearte.com/artista/aldemir-martins/galo-5164 
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/41712/portrait-maurice 
https://skotforeman.com/art/25-cats-named-sam-and-one-bl-by-andy-warhol 
https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Franz-Marc/731017/Cachorro-
deitado-na-neve.html 
https://pt.artsdot.com/@@/8XZE6F-Albrecht-Durer-lebre-jovem 
https://www.instagram.com/p/CCCKjdcgwXG/ 

https://arteref.com/arte/as-etapas-de-el-toro-de-picasso-do-academico-ao-abstrato/
https://www.escritoriodearte.com/artista/aldemir-martins/galo-5164
https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/41712/portrait-maurice
https://skotforeman.com/art/25-cats-named-sam-and-one-bl-by-andy-warhol
https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Franz-Marc/731017/Cachorro-deitado-na-neve.html
https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Franz-Marc/731017/Cachorro-deitado-na-neve.html
https://pt.artsdot.com/@@/8XZE6F-Albrecht-Durer-lebre-jovem
https://www.instagram.com/p/CCCKjdcgwXG/
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fotografias dos animais, obtemos uma boa diversidade, que auxiliará na produção 

artística das crianças. 

Como última sugestão pedagógica, buscamos apresentar uma proposta 

didática que visa fortalecer a percepção em relação ao espaço e o trabalho em dupla 

dos/as alunos/as, esta proposta pode ser realizada em duas etapas: na primeira o/a 

professor/a espalha previamente a silhueta de animais - que pode ser confeccionada 

em feltro, tecido, EVA, ou qualquer outro material bidimensional que seja maleável - 

por toda sala de aula e pede aos/às alunos/as que se reúnam em dupla e encontrem 

uma das silhuetas. Na segunda etapa, o/a professor/a distribui para cada dupla partes 

dos animais, como olhos, rabos, patas e bicos - que podem ser confeccionados com 

olhos móveis artesanais, EVAs atoalhados, algodão, pompons e outros materiais com 

texturas diversas - que cada dupla pode colar na silhueta correspondente do animal 

encontrado na primeira etapa. Nessa parte da proposta, além da cooperação entre 

os/as alunos/as da dupla, também intenciona-se propor situações de aprendizagem 

relacionadas ao controle motor fino, ao reconhecimento de formas básicas, percepção 

de diferentes texturas e a identificação dos animais trabalhados na aula. 

Estas três sugestões de propostas são algumas das múltiplas possibilidades  

de ações pedagógicas que potencializam a formação para a autonomia no campo das 

artes e a aprendizagem significativa para o/a aluno/a. Na primeira sugestão buscamos 

propor ações que investigam  os conhecimentos prévios dos/as educandos/as e 

estimula a participação ativa deles/as, na segunda, buscamos expandir o referencial 

imagético do/a aluno/a e fornecer espaço para  produção artística colaborativa e 

interativa, por fim, a última proposta convida o/a aluno/a a explorar o espaço, os 

materiais e a relação com sua dupla para explorar o tema da aula. Cada proposta tem 

um objetivo distinto, mas em comum, todas objetivam fomentar a relação com o outro 

e a autonomia na aprendizagem artística. 
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6. Considerações finais 

As teorias da educação e da aprendizagem estão em constante mudança e 

com isso, também a prática docente deve estar em constante transformação. Neste 

sentido, para que a aprendizagem ocorra de modo significativo, o trabalho docente 

deve entender a sala de aula como um campo de pesquisa no qual não cabe a 

repetição. A repetição tende a ser estéril, seja ela metodológica, de repertório 

imagético, ou de abordagem com os diferentes alunos/as, é a multiplicidade e a 

diferença que direcionam o ensino para autonomia. 

Em cada tópico abordamos discussões que visam a construção contínua da 

autonomia do/a aluno/a por meio da aprendizagem. No primeiro, destacamos o 

respeito e a valorização da produção e expressão criativa do/a estudante, incitando a 

curiosidade epistemológica deste/a e sua inserção na sociedade a qual pertence, de 

modo que ele/a seja capaz de transformar, construir, criar e interferir no mundo ao 

seu redor. 

No segundo tópico, é acentuada a produção coletiva dos/as alunos/nas e sua 

importância para construção da autonomia. É por meio de relações diretas com o 

outro, que a criança se desenvolve artística e socialmente, lidando com desequilíbrios 

e reequilíbrios gerados por trocas sociais, seja com adultos/as, com o/a professor/a 

ou com outros/as colegas de sala e também se torna capaz de perceber e aceitar 

diferenças 

No terceiro tópico, o referencial imagético se torna uma ferramenta capaz de 

auxiliar o/a professor/a, a potencializar o desequilíbrio e aprendizagem dos/as 

estudantes oferecendo diversidade estética, e possibilidade de conhecer novas 

imagens e meios de se expressar. E no último, pensamos direcionamentos didáticos 

que auxiliam o/a professor/a a realizar a docência em artes visuais no Ensino Infantil. 

Muitas mudanças transcorreram ao longo da história com os diversos 

movimentos de ensino e teorias pedagógicas no campo da Educação e do Ensino de 

Arte. Ao longo do artigo, citamos alguns autores e autoras que entendemos 

apresentar abordagens contemporâneas para pensar as práticas pedagógicas de 

forma ampla e específica no campo da Arte e da Educação Infantil. Entretanto, 

destacamos, também as teorias de diversos outros/as autores/as que abordam temas 

contemporâneos e pertinentes para pensar a educação e o ensino de arte como Jean 
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Piaget, Lev Vygotsky e Fernando Hernández, que aqui não foram trabalhados, mas 

que trazem discussões significativas para o ensino contemporâneo. 

Para concluir, a discussão aqui proposta buscou mostrar a relevância de 

pensarmos o ensino considerando o/a aluno/a, como agente ativo de seu aprendizado 

a fim de fomentar uma formação para a autonomia, além disso, outros temas foram 

abordados no artigo de forma paralela, como a importância do planejamento e ações 

prévias a aula, como a coleta dos materiais, as ideias de narrativas a serem utilizadas 

durante a aula, o planejamento do espaço para as atividades, as relações das 

crianças com os/as adultos/as e com os/as artistas, entre muitos outros, afinal o papel 

do/a professor/a deve considerar diversos fatores e assuntos, que vão além do 

período de aula em si. 

Objetivamos que a reflexão sobre a temática abordada neste artigo ajude o/a 

leitor/a a pensar na formação ativa de seus/suas alunos/as, tendo em mente que a 

aprendizagem ocorre de modo contínuo, com respeito ao/à estudante, que práticas 

artísticas individuais e coletivas são necessárias na formação da criança para o 

mundo e que conteúdos significativos juntamente a um amplo referencial imagético 

fomentam a criação e contribuem para um aprendizado significativo e ativo destes. 
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A construção da ideia de solidão: Edward Hopper e a semiótica 
Peirceana 
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Marilu Martens OLIVEIRA 3 
 

Introdução 

Há pesquisas relacionadas à semiótica e às artes visuais, mas poucos 

trabalhos se debruçaram na relação entre a semiótica e a pintura de Hopper. 

Essa análise é importante, pois evidencia um possível método de análise de 

obras de arte e de imagens no geral. Diante de um mundo tecnológico cada vez 

mais carregado de imagens, voltar-se para um método de análise imagética se 

torna urgente. Pretendemos fazê-lo a partir da ideia de signo, para alcançar o 

processo comunicacional significativo do texto não-verbal.  

Então, faremos uma reflexão sobre os principais conceitos da semiótica 

e, posteriormente, aplicaremos esses conceitos na análise das pinturas 

propostas. 

O trabalho objetiva, dessa forma, verificar três pinturas de Edward Hopper 

sendo elas: Nighthawks, Office at Night, Summer Interior e Automat. 

Pretendemos verificar a construção da ideia de solidão calcada nos conceitos da 

semiótica, de Charles Sanders Peirce.  

A escolha das obras de Hopper foi motivada pelo intenso processo de 

individualismo da sociedade contemporânea, trazendo uma reflexão sobre esse 

processo de isolamento social, solidão, ansiedade, depressão, que são cada vez 

mais comuns neste momento de pandemia. 

 

 
1 Graduado em Artes Visuais; Especialista em Artes Visuais pela Universidade Estadual de 

Maringá; Mestrando pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e professor de 
Artes no Instituto Federal do Paraná. 
2 Doutora em Letras (UEM). Professora do Departamento de Teoria e Prática da Educação, no 

curso de Artes Visuais da Universidade Estadual de Maringá (UEM).  
3 Doutora em Letras (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- UNESP). 

Docente do PPGEN - Programa de mestrado profissional em ensino da UTFPR; professora 
aposentada da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) e da UTFPR.  
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2.  A semiótica peirceana 

A principal base do trabalho é a semiótica. De acordo com Lucia Santaella 

(1983), ela pode ser definida como a ciência que investiga as mais diversas 

linguagens, examinando a produção de sentido produzido pelos fenômenos 

comunicacionais. Há diversas abordagens semióticas, no entanto a que será 

utilizada neste trabalho é a desenvolvida por Peirce. Santaella (1983) afirma que 

a peirceana se desenvolve dentro do conceito filosófico da fenomenologia, que 

analisa os fenômenos por meio da observação e postula propriedades universais 

a partir do que foi observado. Essa forma de produção de conhecimento gera 

conceitos universais e pode ser aplicada a qualquer experiência e pensamento.  

Assim, a semiótica apoiada na fenomenologia é uma das possibilidades 

válidas de análise das imagens, sejam elas fotográficas ou fílmicas. Tal método 

é bastante interessante no processo de análise de imagens, pois é muito comum 

acontecer de um sujeito ter contato com uma imagem sem ter conhecimentos 

prévios sobre o artista, ou sobre o contexto de produção da obra analisada. No 

entanto, é importante ressaltar que, mesmo sem tais conhecimentos, o leitor tem 

possiblidades de analisar uma obra, considerando seu conhecimento de mundo 

e suas vivências em constante diálogo com o objeto em pauta. 

De uma forma mais prática, a análise imagética acontece dentro de três 

passos expostos por Santaella (1983): o primeiro é observar de maneira direta o 

que se coloca diante dos olhos; o segundo é diferenciar aquilo que se está 

observando; e o terceiro é categorizar as observações por meio da 

generalização.  

Segundo a supracitada autora, cada etapa acima descrita foi chamada por 

Peirce de categoria fenomenológica. A primeira categoria, primeiridade, é o 

primeiro contato com as coisas, o primeiro sentimento que nos acomete diante 

de um fenômeno. A segunda categoria, denominada secundidade, é a 

materialização da qualidade. Ou seja, o processo de existir exige uma 

manifestação material, onde a qualidade se manifesta. A terceiridade, por sua 

vez, é a síntese das duas anteriores. “Finalmente, terceiridade, que aproxima um 

primeiro e um segundo numa síntese intelectual, corresponde à camada de 

inteligibilidade, ou pensamento em signos, através da qual representamos e 

interpretamos o mundo” (SANTAELLA, 1983, p.11). 
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Santaella (1983, p. 11) ainda afirma que Pierce também desenvolve a 

noção de signo, que ‘‘[...] é uma coisa que representa uma outra coisa: seu 

objeto”. É sempre importante destacar que o símbolo não é o objeto em si, mas 

a representação do mesmo. O signo está no lugar do objeto.  

Os objetos de análise deste artigo são obras de arte, ou seja, são signos. 

Como signos, essas obras expressam sentidos passíveis, portanto, de serem 

interpretados. Além disso, as pinturas são signos porque representam outros 

objetos, colocam-se no lugar deles como uma representação da realidade. 

É importante ressaltar ainda os conceitos de ícone, índice e símbolo, 

desenvolvidos por Peirce, tal como relacioná-los a cada categoria 

fenomenológica. 

A experiência de primeiridade leva em consideração o signo em si 
mesmo; é a impressão de qualidade, a captação do fenômeno de 
maneira espontânea ou imediata. Então, a ideia é a primeiridade 
(ícone). Já a experiência de secundidade é a construção do signo, a 
consciência da parte inserida no todo, a relação com a materialidade, 
com a exterioridade; o signo é considerado na sua relação com o objeto 
e este é a secundidade (índice). A terceiridade (símbolo) faz a ligação 
entre a primeiridade e a secundidade, permitindo uma interpretação do 

mundo (MOIMAZ, 2009, p. 579). 

 

O quadro abaixo exemplifica os conceitos apresentados até aqui: 

 

Quadro 1 – a tríade sígnica e as categorias fenomenológicas. 

Categoria Natureza Figura Características 

Primeiridade Quali-signo 

 

Refere-se ao ícone, pertence à natureza da 
qualidade de sentimento. A haste na figura 
representa o estado de ser, o que é sem estar 
ligado a mais nada. Associa-se a expressões 
como intuição, instante, sentimento, espontâneo. 

Secundidade Sin-signo 

 

Refere-se a índice; tem as características do real. 
A haste na figura neste caso representa algo 
“conectado” a alguma coisa. Aqui o sentimento 
se corporifica ou se encarna em algo. 

Terceiridade Legi-signo 

 

Símbolo.  O desenho faz referência a uma 
representação mais ampla, em que algo pode 
estar com uma multiplicidade de relações, 
apontada pelas hastes em várias direções. É a 
instância em que se formam os conceitos. 

Fonte: Alves, 2007, p. 6 

Desta forma, analisaremos as obras de Edward Hooper a partir das três 

categorias fenomenológica citadas acima, e sempre considerando os elementos 

das imagens como signos.  
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3. Semiótica aplicada às obras de Hooper 

 De acordo com Ivo Kranzfelder (1996), Edward Hopper foi um artista 

plástico americano (pintor, ilustrador e artista gráfico) que nasceu em Nyack 

(Nova Iorque), em 1882, e morreu em 1967, em Nova Iorque. Ao longo de sua 

vida escolar, passou a desenvolver seu talento artístico, tendo sido influenciado 

por Robert Henri, no tocante às descrições realista da vida urbana. Tendo 

trabalhado em uma agência de publicidade, logo que terminou os estudos em 

nível de ensino médio, essa atividade sustentou Hopper até que suas pinturas 

ganhassem destaque. 

 Gail Levin (1995) expõe que Hopper pintou lugares comuns da vida em 

Nova Iorque, estado em que nasceu e viveu a maior parte de sua vida, apesar 

de ter vivido um período em Paris. Em suas obras, destacam-se pessoas 

anônimas, paisagens citadinas, evocando uma sensação de solidão em função 

de como dispõe as cenas. Em 1910, ele fez parte da exposição de artistas 

independentes e, em 1913, do internacional Armory Show, durante o qual vendeu 

sua primeira pintura, Sailing. A esposa de Hopper, Josephine, também era 

pintora e, após se casarem, passou a ser a modelo para todas as mulheres 

pintadas por ele. Além disso, ela o influenciou a fazer uma transição da pintura 

a óleo para o uso de aquarela, o que foi importante para que ele conseguisse 

viver somente de pintura. 

 Em relação ao fazer artístico de Hopper, é bastante difícil enquadrá-lo em 

um estilo específico. Alguns historiadores da arte, como Ivo Kranzfelder e Gail 

Levi, o aproximam do realismo4, também mencionando uma semelhança com a 

pintura metafísica5. Como influência, citam Degas, que era um artista 

impressionista6. 

 
4 O realismo é um estilo artístico que surge entre 1850 e 1900, diante de um contexto de 

crescente industrialização na Europa. Este estilo buscava retratar o cotidiano de uma maneira 
mais objetiva, destacando principalmente as condições de vida das camadas menos favorecidas 
da sociedade. 
5 A pintura metafísica caracteriza-se pelo aspecto misterioso, melancólico e perturbador. A luz 

presente nas obras provoca a imaginação e transmite uma sensação de estranhamento.  
6 O Impressionismo foi um movimento artístico que se desenvolveu no final do século XIX. Os 

pintores buscavam observar diretamente como a luz incidia nos objetos e representar esse efeito 
luminoso nas obras. No caso específico de Edgar Degas, uma característica que se destacava 
neste pintor é que buscava retratar não somente a luz, mas também o instante da vida das 
pessoas. 
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Começaremos nossa análise focando uma das obras mais famosas de 

Edward Hopper: Nighthawks, de 1941, exposta na: 

 

Figura 1 - Nighthawks, Edward Hooper, 1942. 

 

Fonte: Óleo sobre tela. 84.1 x 152.4. Art Institute of Chicago, Chicago. 
museumsyndicate, 2019. 

 

 Segundo Santaella (2008), quando uma pessoa observa uma obra de 

arte, é muito comum que comece identificando elementos ali presentes 

comparando-os com os existentes na vida. Porém, neste processo, dentro de 

uma proposta de análise semiótica, analisaremos os elementos visuais básicos 

da obra, que estão no nível da primeiridade. São observadas as cores, linhas, 

volume, dimensão, textura, luminosidade, composição. Para analisar as três 

obras sugeridas neste trabalho no nível da primeiridade, é preciso analisar esses 

elementos visuais básicos, associando-os a qualidades abstratas como leveza, 

força, monotonia. Tais signos são chamados de qualissignos.  

No caso da obra Nighthawks (Notívagos), percebe-se o uso de formas 

geométricas para compor a cena, o que denota a ideia de rigidez e frieza. As 

formas geométricas, ao fundo, apresentam o interior escuro, remetendo à 

sensação de vazio, de tristeza e de melancolia.  A forma geométrica onde estão 

as pessoas tem uma leve curvatura, entrando em contraste com o restante da 

cena. Essa está ligada à ideia de isolamento, clausura, solidão.  Ainda existe um 
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contraste de cores na obra, tanto na oposição entre luz e sombra, quanto na 

oposição entre cores quentes e cores frias. Esses elementos sugerem variações 

de sensações entre alegria e tristeza, amor e ódio, paz e perturbação.  

Para Santaella (2008), esse nível de análise está calcado nas sensações 

que a imagem provoca no observador a partir dos seus elementos visuais mais 

básicos. Os efeitos produzidos pelas qualidades não podem ser definidos com 

precisão, sendo mais pertinente chamá-los de hipóteses levantadas a partir das 

impressões que a obra provoca no observador. 

De acordo com a autora, no nível da secundidade, o signo é chamado de 

sinssigno. Tem-se aqui a realidade do quadro como quadro. É importante 

destacar que nas três obras que serão analisadas neste trabalho, estamos diante 

de reproduções fotográficas digitalizadas das pinturas do artista, e não diante 

das obras em si. Desta forma, quando o suporte muda, a forma de apreensão 

dos qualissignos também muda. A mudança do tamanho da obra, da textura, do 

seu local de exposição altera a apreensão de sentido, e quem se propõe a fazer 

tal análise deve ter em mente tais fatores. 

Ainda na secundidade, passamos a pensar a imagem como índice, ou 

seja, a analisar aquilo que ela representa. Neste momento deve-se buscar 

reconhecer e identificar na pintura os elementos a que ela se refere no mundo 

real. 

Assim, podemos identificar um bar ou uma lanchonete, inserido(a) em 

uma cidade vazia. Em segundo plano, há a representação de lojas no térreo e 

de possíveis quartos, no primeiro andar. Nos dois casos, há a sugestão de que 

são espaços com poucos objetos ou até mesmo vazios, e temos a sensação de 

uma cidade praticamente abandonada, solitária. Na pintura, o bar aparenta não 

ter porta de entrada, isolando as pessoas que estão nele do mundo exterior. 

Identificamos algumas pessoas que estão ali dentro, desconectadas umas das 

outras, em função da postura como se apresentam. Se o receptor da obra se 

colocar como um voyeur atento, perceberá a propaganda, na placa acima do 

prédio, anunciando charuto a 5 dólares. 

Ao adentrarmos no nível da terceiridade observamos que os signos são 

chamados de legissignos, pois formulam efeitos que levam a interpretações dos 

signos. 
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Na face da interpretação, a análise semiótica nos habilita a examinar 
os efeitos que as mensagens podem despertar no receptor. Esses 
efeitos são de três tipos: os primeiros são os efeitos emocionais, 
quando o receptor é tomado por um sentimento mais ou menos 
definido; os segundos são os efeitos reativos, quando o receptor é 
levado a agir em função da mensagem recebida; os terceiros são 
mentais, quando a mensagem leva o receptor a refletir (SANTAELLA, 
2008, p. 60). 

 

Para Santaella (2008), é neste momento que o signo passa ser chamado 

de “símbolo”, e entra em cena a análise do estilo da pintura, bem como em qual 

movimento artístico pode ser inserido, e os diversos elementos culturais 

envolvidos, tanto na época da produção da obra quanto do contexto cultural de 

quem a interpreta. O símbolo está, por conseguinte, relacionado aos aspectos 

culturais da pintura. Neste caso, cada interpretante terá uma referência dela 

conforme sua bagagem cultural. Assim, a interpretação da obra em nível de 

terceiridade dependerá da história de vida da pessoa, do contexto histórico e 

cultural em que ela está inserida, de sua visão de mundo. 

Logo, de acordo com Ramos Flores (2017), pode-se perceber na obra 

Nighthawks/ Falcõesnoturnos a ideia de solidão. Mas não é qualquer solidão: 

aqui se destaca aquela de quem vive nas grandes cidades. Mesmo diante de 

tantas pessoas, não existe conexão entre elas. ‘‘Se há algum pintor americano, 

que tenha representado a solidão de forma mais precisa, esse pintor é 

definitivamente Hopper [...]’’, ressalta Flores (2017, p.33). 

A escolha desse tema possui relação com o contexto no qual o artista 

esteve inserido e também com suas experiências individuais. O período histórico 

da obra é o cenário da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando várias 

pessoas deixaram os Estados Unidos da América do Norte (EUA) para nela lutar. 

Desta forma, o sentimento de solidão se intensificou nas pessoas, que acabaram 

se distanciando de seus amigos e familiares, muitos deles envolvidos no conflito 

ou trabalhando no chamado esforço de guerra, a população sendo marcada 

então pela tristeza e pela introspecção. 

Kranzfelder (1996), observa também que Hopper apresenta em suas 

obras um aspecto de solidão presente nas grandes cidades.  Seus personagens 

estão isolados do mundo e das demais pessoas por meio da forma como o artista 

usa a luz (sua incidência) e as janelas. Mesmo quando os personagens estão 

próximos uns dos outros, a sensação é que não estão conectados, cada um 
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centrado em si mesmo, em seus próprios problemas. A impressão é que eles 

estão isolados, mesmo vivendo em uma cidade com muitos habitantes.  

Em relação às experiências individuais do artista, vale destacar que ele 

morou na Europa entre 1906 e 1910, onde ficou constantemente solitário, 

passando a experimentar o sentimento que tanto expressa em suas obras.  

“Durante seu período em Paris, Hopper não viu nem conheceu ninguém – Quem 

eu encontrei? Ninguém, respondeu a um jornalista. À noite eu ia aos cafés e me 

sentava. Depois, caminhava sozinho pela cidade desenhando e pintando” 

(KRANZFELDER, 1996, p. 84). 

Com a forma geométrica pela qual apresenta a lanchonete, em 

Nighthawks, há a impressão de não existir portas de entrada e de saída, o que 

isola ainda mais as personagens da realidade. Isso pode representar uma 

metáfora da própria mente humana, solitária e ausente do mundo. Kranzfelder 

(1996) propõe ainda duas influências essenciais, patentes, nas obras de Hopper: 

a principal foi Edgar Degas (1834-1917), que fixava os movimentos de cenas 

íntimas de maneira insólita como, por exemplo, bailarinas em uma aula de dança, 

consumidores de absinto em um estado deplorável, cavalos correndo na hípica 

e lavadeiras no seu métier. Ao citar o pintor francês, vale ressaltar que ele era 

considerado impressionista, mas tinha um estilo e temas muitos pessoais, 

características também presentes em Hooper. Este desenvolveu um estilo muito 

particular, único no seu gênero, tanto sob o ponto de vista formal como temático. 

Outra característica bastante notória nas obras pintor americano, é seu 

aspecto cinematográfico. O enquadramento, as cores, a luz nos faz pensar em 

uma cena de filme. Além disso, ao olhar os personagens presentes na pintura, 

passamos a imaginar quem são essas pessoas, o porquê de estarem ali, quais 

são suas angústias, suas histórias de vida, remetendo a uma narrativa fílmica. 

Segundo Kranzfelder (1996), Hopper utiliza uma técnica pela qual suas 

obras sugerem uma história, como se fixasse toda uma estrutura 

cinematográfica que levaria horas para ser apresentada. Suas pinturas indicam 

caminhos diversos, a partir de signos pictóricos, levando o observador a construir 

em sua mente uma narrativa que une passado, presente e futuro.  
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Conforme aponta Gerd Gemunder (1998), Hooper era frequentador ávido 

do cinema, além de ter se dedicado à fotografia por um certo tempo, e várias de 

suas pinturas podem ser relacionadas à estética dos filmes de gangster dos anos 

trinta e até mesmo dos filmes noirs. Caso de Nighthawks (Aves/Falcões da 

Noite), com a luz fluorescente, sempre presente na citada estética, além do 

ambiente sombrio e de se tratar de um bar/lanchonete. Vale lembrar que a obra 

coincidiu com o ataque a Pearl Harbor, e o medo de uma ofensiva às cidades 

americanas, sendo Josephine a modelo para a figura feminina presente no 

quadro e o próprio Hopper retratando-se nas duas figuras masculinas. 

Para Santaella (2008), é possível observar que no nível da terceiridade, a 

interpretação da obra depende do repertório individual, do período histórico e do 

contexto social dos sujeitos que estarão lendo as obras de arte. A interpretação 

final realizada é, de certa maneira, sempre aberta, ou seja, não é possível prever 

com exatidão os impactos que o signo produzirá no futuro.  

Passaremos agora a analisar a segunda obra: 

Figura 2 - Office at Night (Escritório à noite), de 1940 

 

Fonte: Óleo sobre tela. 56.3 x 63.8. Museumsyndicate, 2019. Walker Art Center, Minneapolis. 

 

Para analisar essa pintura pelo viés da semiótica, partiremos de cada nível 

fenomenológico proposto por Pierce. Desta forma, começaremos pela primeira 

idade. 
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Na obra citada, destacam-se novamente os aspectos geométricos na 

composição dos elementos.  A cor predominante é o verde, que é uma cor fria, 

e transmite a sensação de melancolia, de tédio, de monotonia. Os elementos da 

obra estão muito próximos uns dos outros, como se estivessem amontoados e 

isso coloca, a quem observa a pintura, uma ideia de pressão e de ansiedade. 

Como fica evidente na análise dos qualissignos, a descrição verbal de 

seus elementos perde o sabor da sensação visual pictórica. Para Santaella 

(2008), tal fato ocorre porque o impacto da linguagem verbal é diferente do 

impacto visual. Além disso, esse nível de análise se concentra nos elementos 

formais, ignorando a relação entre a obra e os objetos presentes na vida. 

Em nível de secundidade, pode-se dizer que ela faz referência a um 

escritório de dimensões reduzidas, com duas escrivaninhas e um arquivo, no 

qual duas pessoas estão trabalhando. Não é possível distinguir se o escritório é 

o de um profissional liberal ou o de uma empresa comercial.  

O homem sentado parece ser mais velho e está concentrado no que faz, 

sugerindo-se que ele seria o chefe do escritório. A mulher, por sua vez, parece 

ser sua assistente, e, como foi retratada – roupa colante, vestido de mangas 

curtas-, transmite uma ideia de sensualidade. 

A janela aberta, presença marcante nas obras do artista, mostra que é 

noite, via iluminação, assim como a lâmpada em cima da mesa do senhor, e que 

os dois estão trabalhando em um horário fora do expediente. Também é possível 

perceber que uma aragem entra pela janela, balançando a cortina e derrubando 

uma folha de papel ao lado da mesa, entre as duas pessoas. Esse vento também 

parece fazer com que o vestido marque o corpo feminino, voluptuoso, revelando 

suas curvas. Também a luz contribui para esse aspecto sensual da pintura, 

iluminando os seios e as nádegas da mulher. 

Passaremos para a terceira idade. A mulher, ao olhar para o homem, 

sugere buscar uma interação social, mas lhe é negada tal possibilidade, pois ele 

está extremamente focado no trabalho. 

Segundo afirma Flores (2017), essa obra também apresenta uma 

característica presente em várias outras de Hopper, que é a ideia de silêncio. O 

silêncio impera na iconografia, no cromatismo, nas figuras, mesmo quando elas 

tentam esboçar uma intenção de diálogo. A cena representa um elemento da 

vida cotidiana, na qual as relações interpessoais são bastante comuns, e Hopper 



64 
 

coloca o espectador da obra em uma posição de voyerismo, de alguém que espia 

pelo buraco da fechadura. Porém, sua forma de mostrar o cotidiano acaba por 

evidenciar a fragilidade das relações humanas.  

O verde do chão (carpete), presente ainda em outros objetos, pode ser 

uma referência à cor do dinheiro, e também um símbolo de busca por 

enriquecimento. O trabalho noturno, juntamente com o aspecto concentrado do 

homem sentado, leva o observador a pensar a obra como uma metáfora que 

prenuncia o american way of life. O verde predominante contrasta com a cor forte 

dos móveis de madeira, de um marrom avermelhado, que sugerem vida e calor. 

Na sequência partiremos para uma análise da terceira obra do artista: 

Summer interior, de 1909, apresentada na figura 3: 

Figura 3 - Summer interior, Edward Hooper, 1909. 

 

Fonte: Óleo sobre tela. 71.4 x 91.4. Whitney Museum of American art. New York. 
museumsyndicate, 2019. 

 

 

 No caso da obra Summer interior, podemos mais uma vez perceber a 

tendência em organizar o ambiente da obra predominantemente com formas 

geométricas, e o ângulo de tomada da cena está na diagonal, passando uma 

sensação de desordem e confusão. Há um contraste entre o geometrismo nas 

formas em segundo plano com o corpo da mulher, que é apresentado com 
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curvas sensuais. Esse aspecto realça sua emotividade e denota tristeza, 

melancolia, abandono. 

 A composição da obra é assimétrica, concentrando os elementos da cena 

no lado direito, e sentimos tensão e desequilíbrio. Em relação  às cores (amarelo, 

vermelho, branco azulado e verde), novamente o artista trabalha com contrastes 

entre cores quentes e frias, criando peso, dramaticidade e desequilíbrio. E a luz 

presente na obra reforça uma certa acidez, provocando uma sensação de mal-

estar, dor e sofrimento. A cor branca azulada do lençol e da camiseta usada pela 

mulher remetem a uma ideia de pureza em contraste com sua seminudez. 

 Já no nível da secundidade, percebe-se na obra a referência a um quarto 

simples e pequeno com uma mulher sentada no chão, parecendo desconsolada, 

sobre uma parte do lençol que escorrega da cama, e ela nela está apoiada.  A 

jovem está com o corpo solto e torto, com a cabeça baixa, numa posição de 

abandono. O quarto está fechado, indiciando clausura, prisão, isolamento, ainda 

eu pela janela entre a luz que parece ser do sol, refletida numa figura retangular, 

no chão.  

 No nível da terceiridade, podemos definir as obras de Hooper dentro do 

universo das pinturas, como um exemplo de pintura a óleo, com um estilo que 

não se encaixa em uma corrente artística definida. 

Segundo Sennet (1998 apud ROMITI, 2017), a obra faz menção, também, 

às técnicas fotográficas na forma de sua composição. A fotografia marcou as 

obras vários artistas, desde a sua criação e difusão, e com Hooper não foi 

diferente.  Ele a utilizou para fazer estudos sobre modelos e também sobre 

arquitetura. Além disso, é importante ressaltar que suas pinturas também 

influenciaram posteriormente o trabalho de diversos fotógrafos, justamente pela 

compatibilidade da sua obra com a fotografia. O fotógrafo Joel Meyarwitz, por 

exemplo, se inspirou em New York City Interior, para pensar sua técnica 

fotográfica, principalmente no que tange à pose, aos efeitos de luz e exposição 

fotográfica.  

Segundo Flores (2017), uma marca das obras de Hopper é a ideia de 

solidão, e em Summer interior (Verão interior), mais uma vez a figura feminina 

simboliza essa ideia de solidão da vida moderna. A forma como seu corpo é 

apresentado pode evidenciar o vazio que uma mulher sente após ter relações 

sexuais e ser abandonada por seu parceiro. Seu corpo curvado é símbolo de 
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uma realidade em desencanto, e nele vemos a oposição entre a liberdade da 

vida moderna e o peso dos dramas e sofrimentos íntimos, a oposição entre a 

vida coletiva e os devaneios solitários.  

Flores (2017) afirma ainda que há nas obras do pintor um 

descontentamento em relação à vida moderna, remetendo a um passado 

glorioso, onde não existia esse vazio.  

A seguir analisaremos a quarta obra do artista, Automat, de 1927, 

apontada na figura 4: 

Figura 4 - Automat, Edward Hooper, 1927. 

 

Fonte: Óleo sobre tela. 71.4 x 91.4. Des Moines Art Center, Des Moines. 
wikiart.org, 2021. 

 

A análise dos elementos visuais básicos da obra, que estão no nível da 

primeiridade, nos levam novamente a notar elementos geométricos ao fundo, 

que, combinados com a utilização de tons escuros, causam a sensação de vazio, 

melancolia, tristeza, solidão e rigidez. A análise no nível de primeiridade busca 

levantar hipóteses a partir das impressões que a obra provoca no observador. A 

mesa circular desperta uma sensação de repetição, de ciclo, o que faz referência 

ao próprio título da obra. 
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Há um contraste entre a fruteira, colorida, e a parede escura, assim como 

o que aparenta ser mármore branco, do tampo da mesa, e o escuro da madeira 

dos seus pés e também da cor densa das cadeiras. 

No nível de secundidade, a obra parece retratar uma cena noturna, onde 

uma mulher muito bem vestida, usando um casaco de lã verde, com gola e 

punhos de pele, é a figura central da narrativa pictórica. Usando um chapéu de 

feltro amarelo, ela parece olhar para uma xícara e divagar, perdida em seus 

pensamentos. A cena provavelmente acontece em um bar ou um café, que 

parece estar vazio. Por suas vestes, a mulher aparenta estar indo ou voltando 

do trabalho, ou ainda, estar arrumada para um encontro, esperando alguém. 

No nível da terceiridade, podemos notar como a obra tem diversas 

características presentes em outras pinturas de Hopper. O enquadramento não 

centralizado da mulher sentada faz clara menção às técnicas cinematográficas, 

onde se busca valorizar o ambiente em que a cena acontece. O bar parece estar 

vazio, sem outras pessoas. No reflexo do vidro só é possível ver luminárias, e a 

cadeira na frente da mulher está desocupada, ressaltando a ideia de solidão ou 

de espera, também presente em outras obras do artista. Não há qualquer 

menção a atividades sociais, movimento, interação entre pessoas, tanto do lado 

de dentro quanto do lado de fora do café.  

A obra também apresenta a ideia de voyeurismo, fazendo o observador 

imaginar uma história por trás da cena retratada. Fica evidente a sugestão do 

retrato da vida de uma pessoa apática e solitária. Possivelmente há uma 

reificação da figura feminina, justamente por haver uma maior iluminação sobre 

suas pernas. 
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4. Considerações finais 

 Diante do exposto, conclui-se que a análise semiótica das pinturas de 

Hooper possibilitou-nos uma compreensão mais aprofundada sobre os sentidos 

das suas obras. Neste caso, a ideia de solidão ficou evidenciada em nosso 

percurso, passando pelos três níveis fenomenológicos propostos pela semiótica 

peirceana.  

Com o desenvolvimento desta investigação, foi possível ainda constatar 

uma lacuna no que diz respeito à produção e publicação de artigos, textos, sites 

ou mesmo livros didáticos que versam sobre o artista americano, destacando-se 

a preferência dos autores na análise de obras de artistas europeus. Há, assim, 

a necessidade de se desenvolver estudos sobre os artistas americanos, bem 

como a publicação em nosso idioma.  

Pretendemos, portanto, possibilitar a aplicação da técnica de análise da 

semiótica no contexto escolar, a fim de compreender o nível de aprofundamento 

de percepção dos estudantes perante a arte. Sugere-se que outros estudos sob 

tal viés sejam realizados com diferentes artistas, que usem diferentes linguagens 

visuais, criando um corpus de análise mais consistente dentro desta relação 

entre semiótica e arte, e acessível aos estudantes. 
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Introdução 

 

Desde a sua invenção no século XIX, a fotografia percorreu um longo 

caminho na História, registrando momentos importantes e acompanhando as 

mudanças de cada tempo que seguiu, de sua materialidade aos seus usos. O 

movimento historiográfico da Escola dos Annales, no final da década de 1920, 

buscou a superação do positivismo historiográfico a partir de uma História que 

dialogasse com outras áreas do conhecimento, adotando como fontes de 

pesquisa documentos para além dos escritos oficiais. A revolução documental 

na década de 1960 introduziu um alargamento das fontes de pesquisa e buscou 

uma nova escrita da História que olhasse para outros grupos sociais e outros 

tipos de documentos.  

A criação do Museu Escolar DE Londrina (MEL) surgiu da necessidade de 

um espaço e lugar de memória da educação escolar da cidade de Londrina. A 

partir da percepção dessa lacuna na história escolar da cidade, foi elaborado o 

projeto de extensão, intitulado “MEL – Museu Escolar Londrinense: modos de 

construir, ensinar e viver culturas na Escola Municipal “Urandy Andrade Correia”, 

O projeto, em um primeiro momento, previu a desmontagem da casa da Escola 

Municipal “Urandy Andrade Correia” ou “Casa-Escola” que se localizava numa 

propriedade privada rural no Distrito Guaravera, em Londrina. Tal “Casa-Escola” 

foi transferida, via termo de doação para a Universidade de Londrina (UEL) e se 

encontra desmontada, sob a custódia do Sistema de Arquivos da Universidade 

(SAUEL), aguardando o processo de construção da escola no campus da UEL.  

 

 

 
1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de 
Londrina (PPEdu/UEL). Instituição financiadora: CAPES.  
2  Professora Associada do Departamento de Educação/Programa de Pós-graduação em 
Educação/PPEdu (UEL). Orientadora e coautora deste trabalho. 
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A partir do projeto de criação do museu foi estabelecido um acordo com a 

Secretaria Municipal de Educação de Londrina (SMEL) e Prefeitura de Londrina 

para o trabalho com o acervo da documentação escolar da cidade, antes sob 

custódia da SMEL. A partir desse acervo, ainda não contabilizado3, foi firmada 

uma parceria para tratamento, pesquisa e investigação do acervo com o apoio 

do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica (NDPH). O segundo momento 

do projeto consiste no trabalho com a documentação do acervo. Porém, o início 

do trabalho foi suspenso em março de 2020 devido à pandemia da COVID19, 

após a transferência do acervo para o campus da UEL. Devido à limitação física 

do atual momento, não foi possível a ida ao campus para reconhecimento total 

do acervo da SMEL. Dessa forma, o contato com este acervo aconteceu 

parcialmente e por meio de fotografias digitalizadas em um momento anterior da 

pesquisa. 

O MEL pretende atender à demanda de um lugar de memória voltado à 

educação na cidade de Londrina, visto que há um grande volume de documentos 

escolares localizados em locais variados da cidade, possibilitando conhecer a 

cultura escolar da cidade desde a sua fundação. Dominique Julia define a cultura 

escolar como  

[...] um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 
transmissão desses conhecimentos; normas e práticas coordenadas a 
finalidades que podem variar segundo as épocas” (JULIA, 2000, p. 10).  

 

 Assim, o acervo do MEL, localizado no Centro de Pesquisa da História e 

Memória da Educação Escolar Londrinense (CPHMEEL) será composto pelos 

documentos advindos da SMEL e que ficarão alocados nas dependências da 

UEL, durante o período de execução do projeto. A sala que abriga tais 

documentos foi denominada de CPHMEEL – Centro de Pesquisa da História e 

Memória da Educação Escolar Londrinense e possibilitará o desenvolvimento de 

pesquisas sobre as práticas, normas e costumes escolares na cidade. 

 

 
3 No mês de março de 2020 foi feito um mutirão para a transferência dos documentos que 
estavam armazenados em condições inadequadas nas instalações do Instituto Brasileiro de Café 
(IBC) para a sala 164 do CLCH na UEL, base do Projeto. Em maio de 2021 a transferência dos 
documentos restantes foi concluída. 
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Dentre os documentos do acervo, consta uma caixa contendo mais de 

1094 fotografias. Este conteúdo, dentro do projeto MEL, foi digitalizado por 

outras pesquisadoras no ano de 2019, proporcionando o contato com tais 

documentos neste momento em que não foi possível ter contato físico com o 

acervo, devido à pandemia da COVID19. Dessas fotografias, foram selecionadas 

de um álbum fotográfico cinco fotografias em preto e branco e legendadas 

retratando mulheres de um “clube de mães” fazendo cursos voltados ao 

ambiente doméstico, como corte e costura, ministrados por normalistas da 

Escola de Educação Familiar de Londrina e uma imagem de introdução à seção 

do álbum. A imagem dessas mulheres, possivelmente mães, o conteúdo dessas 

aulas e da existência da Escola de Educação Familiar de Londrina levantaram 

diversos questionamentos sobre a questão da educação da mulher em Londrina 

e por meio de quais formas essa educação se dava. Assim, esta pesquisa parte 

dessas seis fotografias encontradas no acervo do CPHMEEL/MEL que serão 

apresentadas no tópico 3. 

 

2. Fotografias na pesquisa em História da Educação 

 

Como fonte histórica, o uso de fotografias apresenta um grande potencial 

de colaboração na pesquisa em História da Educação, permitindo maior 

compreensão da cultura escolar. A fotografia é mais um artifício que possibilita 

o conhecimento do passado, mas não basta em si mesma: é necessário 

aprofundamento sobre os contextos da fotografia analisada. Burke aponta que 

as “[...] imagens nos permitem imaginar o passado de forma mais vívida [...]” 

(BURKE, 2004, p. 17): a fotografia atesta a existência dessa realidade, se 

apresenta como uma forma de conhecer o passado, mas não pode ser a única. 

Para Kossoy, “[...] a fotografia é indiscutivelmente um meio de conhecimento do 

passado, mas não reúne em seu conteúdo o conhecimento definitivo dele” 

(KOSSOY, 2014, p. 121).  

A fotografia é um recorte de um momento em um tempo e contém muitos 

elementos a serem analisados para além do que se pode ver: a sua 

materialidade, o tema, a intencionalidade da produção da fotografia. É 

fundamental o senso crítico na análise dessas fotografias para que se reconheça 

que há sempre a subjetividade do fotógrafo – conhecido ou não, profissional ou 

amador-, a intencionalidade por trás da necessidade de retratar determinados 



74 
 

momentos e o contexto histórico e social de produção da fotografia em seu 

tempo. Entre o que é visível na imagem e a realidade representada há múltiplas 

possibilidades de interpretação. Abdala (2013) afirma que: 

 
 
Toda fotografia é um testemunho de que o fato retratado existiu, mas 
não exatamente como aparece no registro fotográfico, pois o olhar do 
fotógrafo, o recorte operado por ele da realidade e enquadrado na 
composição fotográfica, o manejo das técnicas da fotografia, e outros 
elementos e recursos tais como iluminação e posicionamento da 
câmara, contribuem para o resultado final, compondo um relais do real, 
mas sempre uma representação dele, e não um decalque exato 
(ABDALA, 2013, p. 48). 

 

As fontes imagéticas na pesquisa em História da Educação, como 

Bencostta coloca, guardam a memória das instituições e das personagens, 

servem como testemunhos, podendo nos trazer 

 

[...] informações sobre a cultura material escolar, como os arranjos 
espaciais (arquitetura), as relações sociais, os contextos humanos 
(professores, alunos, diretores e suas respectivas posturas) e sobre as 
práticas escolares (festas de encerramento do ano letivo, entrega de 
diplomas, desfiles e comemorações cívicas, solenidades, etc.) 
(BENCOSTTA, 2011. p. 400). 

 

 Esses testemunhos imagéticos possibilitam ainda levantar novas 

informações por meio de outras fontes, como depoimentos e entrevistas 

utilizados na História Oral, para reconstruir e verificar as informações fornecidas 

pela fotografia, servindo como um recurso para o resgate da memória escolar. 

As fotografias acabam criando, em torno de si, uma aura de verdade indiscutível 

sobre o que é visível estabelecendo uma memória em torno do seu tema. 

A memória coletiva, de acordo com Le Goff, é um elemento de identidade, 

e “[...] também um instrumento e um objeto de poder” (LE GOFF, 2013, p. 435). 

A fotografia é imagem-monumento, pois se configura como uma herança do 

passado, e é ainda imagem-documento, por ser uma escolha do historiador que 

escreve aquela História. “O documento não é qualquer coisa que fica por conta 

do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de 

força que detinham o poder” (LE GOFF, 2013, p. 495). Assim, é dever do 

historiador não ser ingênuo e realizar uma crítica ao monumento que encontra 

em sua pesquisa. 
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Dessa forma, Vidal e Abdala apontam que “[...] a importância da fotografia 

como fonte para a história e a história da educação residiria nesse seu dom de 

permitir visualizar o ontem e o outro em seus contornos de verdade” (VIDAL; 

ABDALA, 2005, p. 178). 

 

3. O álbum de fotografias da Secretaria Municipal de Educação de Londrina 

e as fotografias da Escola de Educação Familiar 

As fotografias selecionadas foram o ponto de partida para a pesquisa 

sobre a Escola de Educação Familiar. A partir delas foi possível reconhecer a 

existência da escola e das atividades desenvolvidas na mesma, assim como 

possibilitou a busca de outras fontes e metodologias para desvendar a escola. 

Além das fotografias, para esta pesquisa, parte de minha dissertação de 

mestrado em desenvolvimento, foram realizadas entrevistas com ex-aluna e ex-

professor da escola, possibilitando um maior entendimento sobre esta instituição 

e sobre a relação com a cidade no século passado4. Partindo da premissa de 

que as fotografias não bastam por si mesmas, as entrevistas apresentam-se 

como possibilidade para levantamento de informações sobre a escola e a cidade 

nas décadas de 1960 e 1970, preservando a memória desta instituição.  

Para uma compreensão do contexto educacional da cidade, é essencial 

apresentar a cidade na segunda metade do século XX. O marco temporal inicial 

da história política da cidade de Londrina é o ano de 1929, quando o território 

ainda fazia parte do município de Jataizinho, e Londrina servia como posto 

avançado da Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP) que tinha o intuito 

de expandir a fronteira agrícola no norte do Paraná5. Em 1934, Londrina é 

elevada à categoria de município. Desde o momento de colonização da região, 

Londrina se desenvolveu como uma cidade cafeeira, o que trouxe para a região 

pessoas de diversas partes do país e de países estrangeiros. Entre as décadas 

de 1950 e 1960 houve um crescimento populacional de 112% (LONDRINA, 

2010) na cidade, apontando novas necessidades de uma Londrina insurgente. 

Londrina se modificou: de uma mata a ser explorada pelo capital cafeeiro ao fim 

 
4 Serão realizadas outras entrevistas. 
5 A região não configurava um vazio demográfico e as terras do norte do Paraná eram habitadas 
pelos indígenas das etnias Kaingang, Xetá e Guarani, o que foi desconsiderado no processo de 
colonização da região imposto pela CTNP. 
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dos anos 1920, nos anos 1940 se transformou em uma cidade planejada pela 

CTNP, mas que não comportou o aumento populacional a partir da década de 

1950. Com a industrialização do campo, muitos trabalhadores rurais se viram 

obrigados a se estabelecer na cidade, despreparada para tamanha demanda. A 

cidade crescia no mesmo ritmo da desigualdade social e a cidade planejada se 

expandia, encontrando-se com uma cidade periférica e desordenada. 

Para atender as demandas de uma nova cidade que se estabelecia, foi 

necessário a abertura de estabelecimentos essenciais, como mercearias e 

escolas. Antes mesmo de sua municipalização, em 1931 colonos alemães 

criaram a primeira escola de Londrina, ato replicado por outras comunidades 

imigrantes, como a comunidade japonesa. Apenas em 1937 se instala a primeira 

escola pública da cidade, o Grupo Escolar de Londrina – atual Colégio Estadual 

Hugo Simas -, para atender ao crescimento populacional e desafogar as escolas 

isoladas. De acordo com da Silva e Muzardo (2014, p. 6), entre 1934 e 1936 a 

população aumentou de 7.500 para 20.527 habitantes e “[...] logo no primeiro 

ano de funcionamento, a nova escola contava com 587 alunos”. Na década de 

1970, o cenário educacional da cidade de Londrina havia se modificado e 

contava com grupos escolares, escolas rurais, escolas públicas e de iniciativa 

privada, caso da Escola de Educação Familiar. 

O momento de criação da escola se dá no contexto dos anos 1950, “[...] 

um período de ascensão da classe média [...]” e em meio a um processo de “[...] 

crescimento urbano e à industrialização sem precedentes que conduziram ao 

aumento das possibilidades educacionais e profissionais para homens e 

mulheres” (BASSANEZI, 2002, p. 608). Sobre a instituição, Fuckner (2000) 

observa que a Escola de Educação Familiar de Londrina foi fundada no ano de 

1957 por Rosa Shizuka Mykizaki para atender ao público feminino e, de acordo 

com matéria publicada no jornal O Estado do Paraná, em 19 de março do mesmo 

ano,  

 
A primeira Escola de Formação Familiar, no Paraná foi fundada em 
Curitiba. Dali saíram as primeiras educadoras, das quais, muitas 
começaram, já a dar amplitude a ideia, disseminando-a também no 
interior. (...) [saudações à sua fundadora] imbuída daquele mesmo 
espírito de moral elevada, da disciplina e de respeito que são dotados 
os nipônicos, quanto a formação do lar, verdadeiro alicerce da família, 
por ter implantado entre nós uma escola de cuja modalidade há muito 
Londrina vinha precisando (ESTADO DO PARANÁ apud FUCKNER, 
2000, p. 60). 
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 De acordo com um levantamento realizado no arquivo do Núcleo Regional 

de Educação de Londrina (NRE)6, a Escola de Educação Familiar passou por 

algumas denominações além deste: Escola Normal de Educação Familiar de 

Londrina, Escola de Educação Familiar Dom Barreto e Escola de Formação 

Familiar. Pode-se apreender que a escola, em sua gênese, estaria de alguma 

forma relacionada com a comunidade nipônica da cidade. Em entrevista 

realizada com o ex-professor da escola, que atuou entre os anos de 1967 e 1970 

como professor da disciplina de Psicologia da Educação, este afirmou que a 

escola se localizava em uma casa pertencente à uma paróquia conhecida como 

a “paróquia dos padres japoneses”, na região central da cidade. Quando do início 

de sua atividade docente nesta instituição, o entrevistado afirmou ser a escola 

dirigida pela congregação das Irmãs Missionárias de Jesus Cristo Crucificado7, 

voltada para a educação da mulher de acordo com os princípios cristãos. 

A instituição foi fundada na década de 1950 no mesmo contexto da 

fundação do Colégio de Educação Familiar do Paraná, em Curitiba, em que se 

tinha a imagem da mulher como a cuidadora do lar, ocorrendo o que Louro 

chamou de “escolarização do doméstico” e acaba por transformar os afazeres 

domésticos em disciplinas escolares, passando 

 

[...] por um processo de racionalização e tecnificação de tarefas como 
o ‘lavar’, o ‘cozinhar’, o ‘passar’ e o ‘limpar’, minuciosamente 
desdobradas em passos e sequências, de forma a atender dois 
requisitos básicos: eficiência e economia na administração do serviço 
doméstico (LOURO, 1993, p. 52). 

 

Fuckner observa que:  

 
O ensino das disciplinas voltadas para o lar era portanto, recomendado 
e inclusive justificado no discurso da época, tanto pela sociedade, 
quanto no meio educacional, e na imprensa em geral. Esta situação 
era constante nas propostas de educação feminina no Brasil; para as 
camadas privilegiadas através de propostas específicas como a do 
Colégio de Educação Familiar ou nas escolas públicas através de 
disciplinas de Economia Doméstica ou Técnicas para o Lar 
(FUCKNER, p. 39). 

 

 
6 Foi realizada uma visita e busca prévia nos documentos do acervo do NRE. Porém, ainda está 
em negociação o acesso aos mesmos. 
7 Não foi possível, ainda, compreender como se deu o processo de criação da escola, o que está 
em fase de investigação. 
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As fotografias selecionadas para a pesquisa constam em um álbum do 

arquivo concedido pela Secretaria Municipal de Educação de Londrina, em uma 

seção intitulada “Clube das mães – DNERU nas escolas8”, conforme consta na 

figura 1. 

 

Figura 1 - Clube das mães DNERU nas escolas - divisão de seção do álbum 
onde constam as fotografias da Escola de Educação Familiar 

 

Fonte: Acervo do CPHMEEL/MEL 

 

 O álbum contém fotografias em preto e branco que registram cenas 

diversas, separadas por seções como a já mencionada que anunciam o 

conteúdo registrado nas imagens, como “Merenda escolar”, ‘Concursos 

realizados pela SEC” e “Professores em cursos”. Assim, esse álbum contém uma 

variedade de registros da Secretaria de Educação do município das atividades 

escolares da cidade no final dos anos 1960 e durante os anos 1970, de acordo 

com as fotografias que estão datadas. Este álbum foi organizado – 

provavelmente pela SMEL, não se sabe quando - em uma pasta tipo catálogo 

com envelopes de plástico e as fotografias estão coladas em folhas sulfite. Não 

há uma catalogação padrão das imagens: algumas não trazem informações, 

outras apenas legendas do que se registrou e outras datadas e com legenda 

informando o contexto da ocasião registrada. A identificação do turno em que 

 
8 DNERU é a sigla para Departamento Nacional de Endemias Rurais, órgão federal que atuou 
de 1956 a 1970 no combate a endemias como malária e doença de Chagas (SILVEIRA; 
PIMENTA JUNIOR, 2011). 



79 
 

decorreram os cursos é comprometida pelo fato de se tratar de fotos em preto e 

branco, visto que algumas fotografias apresentam um fundo escuro e outras não. 

Considerando que mães eram o público das aulas, é uma possibilidade que o 

curso tenha acontecido ainda em um horário de transição entre tarde e noite. 

Outro fato é que não consta informações referentes ao fotógrafo que registrou 

esses momentos, uma prática comum neste acervo. Essas fotografias per se 

atestam a existência da escola, ainda que não indiquem o tempo em que foram 

produzidas, e permitem um levantamento de informações sobre o seu contexto 

a partir da análise das legendas. 

As legendas apontam que as aulas retratadas foram ministradas pelas 

normalistas da Escola de Educação Familiar, tendo como público um clube de 

mães possivelmente da zona oeste da cidade de Londrina, local onde o curso foi 

ministrado. Kossoy classifica as legendas em dois tipos para as fotografias: as 

técnicas e as contextuais. As fotografias que são objetos desta pesquisa 

apresentam legendas contextuais, que remetem “[...] às etapas da análise 

iconográfica e da interpretação iconológica” (KOSSOY, 2014, p. 109). Esta 

análise transcende a mera observação do exposto na fotografia, vai além do 

simples processo de ver e descrever. Ainda de acordo com Kossoy,  

 

É este o momento de uma incursão em profundidade na cena 
representada, que só será possível se o fragmento visual for 
compreendido em sua interioridade. Para tanto, é necessária, a par de 
conhecimentos sólidos acerca do momento histórico retratado, uma 
reflexão centrada no conteúdo, porém, num plano daquele que é dado 
ver apenas pelo verismo iconográfico”. (KOSSOY, 2014, p. 110) 
 

 As fotografias não aparentam uma encenação, e sim parecem terem sido 

feitas de maneira espontânea, com algumas mulheres aparentemente distraídas, 

e com a intenção de retratar a atividade realizada naquele momento. Essas 

fotografias apresentam uma descrição da cena retratada e uma breve 

contextualização, sem entrar em detalhes quanto ao ano em que foi tirada ou 

quem eram especificamente as mulheres ali presentes e por qual motivo essas 

atividades foram registradas.  

Na figura 2, lê-se a legenda “Escola Municipal Jardim do Sol_Clube da 

Mães_ Aula de corte e costura ministrada pelas normalistas da Escola de 

Educação Familiar”. Na fotografia estão retratadas mulheres, que aparentam ser 

de idades distintas, em um espaço aberto – uma cerca ao fundo e de chão batido, 
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e estão atentas ao trabalho sendo realizado. Estas mulheres estão com 

instrumentos de costura, como fita métrica, tesoura e molde de papel apoiados 

em uma mesa de madeira aparentemente improvisada ou ao menos mais 

precária. De acordo com a legenda, o curso aconteceu na antiga Escola 

Municipal do Jardim do Sol, inaugurada em 19709, na zona oeste da cidade de 

Londrina. Pode-se supor que este curso aconteceu na escola em um momento 

próximo à sua inauguração, levando em consideração o depoimento fornecido 

em entrevista por uma ex-aluna da escola. A partir desta entrevista, ela localizou 

sua irmã em uma das fotografias, afirmando que estes cursos foram ministrados 

no ano de 1970 – ano em que concluíram o ensino básico na Escola de 

Educação Familiar. O curso retratado era um entre vários que faziam parte da 

carga horária do currículo do secundário da Escola de Educação Familiar de 

Londrina. Estes cursos eram realizados em espaços emprestados por 

instituições da cidade, como igrejas e escolas, visando atender populações mais 

carentes da cidade. 

 

Figura 2 - Escola Municipal Jardim do Sol_ Clube da Mães_ Aula de Corte e 

Costura ministrada pelas normalistas da Escola de Educação Familiar. 

 

Fonte: CPHMEEL/MEL 

 

 
9  Fonte: https://portal.londrina.pr.gov.br/menu-oculto-educacao/conheca-a-escola/e-m-rev-
odilon-goncalves-nocetti. Acesso em 20 de maio de 2021. 
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As figuras 3 e 4, abaixo, apresentam uma legenda similar à fotografia 

anterior, retratando a aula de corte e costura. As mulheres estão com réguas, 

tesouras, e, à frente se destacam duas mulheres, uma mais jovem que sorri para 

a câmera e uma senhora com um olhar talvez desconfiado para o fotógrafo ou 

seu flash. Ao fundo tem-se a parede do local, de madeira. Pode-se observar 

crianças no canto esquerdo da figura 4, possivelmente filhos ou parentes das 

mulheres do clube das mães. A criança maior carrega a menor, cuidando da 

mesma enquanto a sua mãe/responsável participa do curso. Tal ação 

representada na fotografia pode levar a uma reflexão sobre a carga de trabalho 

e funções exercidas pelas mulheres que cuidavam das crianças e tinham que 

levá-las consigo para onde fossem, pois eram as encarregadas para tal função. 

De acordo com os entrevistados, esses cursos ministrados pelas normalistas da 

Escola de Educação Familiar de Londrina forneceriam uma possibilidade para 

as mães periféricas aprenderem um novo ofício para sustentar suas famílias. 

 

Figura 3 - Escola Municipal do Jardim do Sol_ Clube das mães. Aula de Corte 
e Costura ministrada pelas normalistas da Escola de Educação Familiar. 

 

Fonte: CPHMEEL/MEL 
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Figura 4 - Aula de Corte e Costura ministrada pelas normalistas da Escola de 
Educação Familiar. Escola Municipal do Jardim do Sol_ Clube das Mães.

Fonte: CPHMEEL/MEL 

Na figura 5, abaixo, está registrada a aula de culinária. Pouco mais de dez 

mulheres estão posicionadas ao redor de uma mesa de madeira, coberta com 

um tipo de toalha e com vários utensílios e ingredientes para a elaboração do 

prato que preparam. Não é possível reconhecer que alimento está sendo 

preparado no registro, porém identifica-se uma lata de achocolatado Toddy, que 

poderia guardar outro ingrediente em seu interior. O local em que é realizado o 

curso parece ser um espaço fechado, pois está cercado por paredes. Outras 

duas mesas estão no local e é possível ainda identificar uma lata de óleo e alguns 

livros e ou cadernos, possivelmente de receitas, ao lado esquerdo da fotografia. 

A distinção entre quem são as normalistas e quem são as cursistas é algo 

impossível de determinar por meio da observação das fotografias, mas algumas 

usam lenço nos cabelos, outras não; e há a diferença de idade entre elas que 

pode significar que as moças mais jovens seriam as normalistas. 
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Figura 5 - Escola Municipal do Jardim do Sol_ Clube das mães. Aula de 
culinária, ministrada pelas normalistas da Escola de Educação Familiar. 

 

Fonte: CPHMEEL/MEL 

 

A figura 6 (“Escola Municipal do Jardim do Sol_Clube das Mães_ Aula de 

bordado e crochet, ministrada pelas alunas da Escola de Educação Familiar”) é 

a primeira fotografia dentre as selecionadas a apontar a presença de alguns 

homens no local, ainda que afastados e aparentemente alheios ao que se 

passava com as mulheres. Por se tratar de um curso voltado às mulheres, os 

homens não eram o público do curso. 
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Figura 6 - Escola Municipal do Jardim do Sol_ Clube das Mães_ Aula de 
bordado e crochet. Ministrada pelas alunas da Escola de Educação Familiar. 

 

 

Fonte: CPHMEEL/MEL 

 

 De acordo com Almeida, no século XX, “educar o sexo feminino passou a 

ser uma necessidade que se impunha cada vez mais diante da sociedade 

urbanizada que ditava novas regras de convivência no espaço citadino” 

(ALMEIDA, 2006, p. 75), principalmente em uma Londrina que despontava como 

um centro urbano. E as normalistas, em seus papéis de futuras educadoras, 

instruíam por meio de cursos de curta duração as mulheres excluídas do 

mercado de trabalho formal. 

As fotografias permitem uma aproximação do passado escolar ali 

representado e as atividades desenvolvidas pela Escola de Educação Familiar 

de Londrina nos anos 1960 e 1970. Nesta pesquisa em desenvolvimento 

entende-se que cabe ao pesquisador “compreender a imagem fotográfica 

enquanto informação descontínua da vida passada, na qual se pretende 

mergulhar” (KOSSOY, 2014, p. 129), buscando fontes além das fotografias para 

alcançar tal objetivo de forma a compreender as realidades presentes nas 

imagens. 
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5. Considerações finais 

Durante muito tempo, desde sua criação no século XIX, a fotografia teve 

como marca principal a afirmação de que seria uma cópia da realidade. A partir 

da Nova História Cultural compreende-se que a utilização de fotografias como 

fonte histórica para se conhecer o passado é possível, desde que se tenham 

perguntas a serem feitas. A fotografia, um produto do homem, expressa a cultura 

de um determinado espaço e tempo e contém uma mensagem a ser 

comunicada, cabendo ao historiador ou pesquisador dessas imagens fazer os 

questionamentos pertinentes para que se compreenda o quadro ali 

representado. Assim, Mauad destaca que: 

 

[...] a imagem fotográfica permite a presentificação do passado, como 
uma mensagem que se processa através do tempo, colocando, por 
conseguinte, um novo problema ao historiador que, além de lidar com 
as competências acima referidas, deve lidar com a sua própria 
competência, na situação de um leitor de imagens do passado 
(MAUAD, 1996, p. 82). 

 

As atividades escolares registradas pelas fotografas exibem cursos e 

atividades que remetem ao ambiente doméstico, como culinária e bordado, 

instigando uma reflexão quanto ao tipo de ensino oferecido pela Escola de 

Educação Familiar. O processo de escolarização do doméstico, de acordo com 

Louro, “[...] não iria se constituir, no entanto, numa mera transposição de 

conhecimento do mundo doméstico para a escola; implicaria sim uma 

reelaboração de tais saberes e habilidades [...]” (LOURO, 2002, p. 458), com 

objetivos que visavam educar a mulher para cumprir o seu papel de boa esposa 

de acordo com a mentalidade cristã. 

A partir das fotografias da Escola de Educação Familiar localizadas no 

álbum da Secretaria de Educação de Londrina foi possível iniciar o resgate da 

memória escolar da instituição e elaborar interpretações sobre as diferentes 

realidades escolares do século XX na cidade de Londrina. As fotografias 

apresentadas neste artigo se configuram como um ponto inicial para a pesquisa 

sobre tal instituição escolar, sendo necessárias “[...] outras fontes que possam 

transmitir informações acerca dos assuntos que foram objeto de registro em 

dado momento histórico” (KOSSOY, 2014, p. 70). 
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“Apaga a luz, acende a vela”: representações femininas na 

cultura canábica  

Layla Magalhães WALTENBERG 1 

Introdução 

Linda Nicholin, em 1971 iniciou institucionalmente o debate “Por que não 

houve grandes mulheres artistas?” que lançou o olhar sobre as produções e 

representações das mulheres nas imagens que integram o universo artístico, 

revelando o desequilíbrio entre a quantidade de artistas homens e mulheres, e 

ainda assim, que a representação da figura feminina é predominante nas obras. 

É verdade que a representação estética da feminilidade varia de acordo 

com o período artístico-histórico, contudo os parâmetros midiáticos ocidentais e 

eurocentrados que ditam as vias institucionais da arte apagam uma série de 

perspectivas e reduzem as artes produzidas por mulheres brancas e negras a 

‘arte de gênero’ ou ‘arte negra’, promovendo uma guetização das temáticas e 

estigmatização de símbolos da cultura visual que perpetua formas rígidas e 

definidas do que é ‘feminino’.  

Esses símbolos, reivindicados pelas feministas norte-americanas e 

europeias (enquanto isso no Brasil, anos de chumbo da ditadura), podem ser 

observados na apropriação na cultura canábica2, por exemplo, ao associar 

corpos femininos (ou símbolos associados à feminilidade, como unhas, cabelos 

longos, atributos físicos, magreza, brancura) aos utensílios de consumo, como 

bongs ou vaporizadores. Essas associações, assim como as pin-ups nas 

propagandas de carros dos anos 50 (MELONI, 2013) objetificam os corpos 

femininos na promessa satisfação amorosa através do consumo do produto.  

1 mestre em Ensino de Arte do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (PPGARTES/UERJ) 
2 Segundo Veríssimo (2017) a cultura canábica pode ser entendida como o conjunto de 
consumos, práticas e representações apropriadas em um vasto conjunto de padrões de 
interações entre humanos e não humanos, que incluem desde manifestações artísticas até 
potentes mercados (lícitos em alguns lugares do mundo, ilícitos em outros), tudo isso em torno 
de uma planta, a maconha. 
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Propagada em fóruns e expressa na atualidade nas redes sociais, a 

cultura canábica parece abranger desde ilustrações botânicas da erva até 

propaganda de papel de seda3, passando por referências do repertório pop 

internacional e as polêmicas cam girls. As artes canábicas majoritariamente 

difundidas parecem ser feitas por ou para os homens. Por isso a figura da mulher 

(e por isso, a sua representação ideal) aparece para ser contemplada, para 

agradar e satisfazer, ao dispor dos homens, integrando o imaginário do estilo de 

vida canábica falocentrada, tornando-se mais um símbolo da cultura do 

consumo, este, à serviço do patriarcado capitalista. 

Cultura, do latim, remete ao cultivo, a tratar e venerar, no sentido físico e 

moral. Assim a cultura pode ser entendida como hábitos e costumes reiterados 

nas práticas sociais, que perpassam gerações, se atualizam e disseminam 

dentro dos grupos praticantes e/ou implicados nessas interações, criando 

sistemas de disputas discursivas de poder entre esses grupos. O uso da 

maconha se evidencia na contracultura e une atores de diversos segmentos: 

cultivadores, usuários, pacientes, ativistas, políticos, empresários, advogados, 

pesquisadores, influenciadores digitais, entre tantos outros, que movimentam a 

cena canábica mundial e debatem narrativas, sendo a permanência desse 

debate- e a sua invisibilização também- a confirmação da cultura canábica 

enquanto um terreno desigual e movediço.  

A origem africana das palavras relacionadas à cannabis no Brasil 

(maconha, liamba, diamba, ganja, pango, entre outros) indica a relação entre a 

planta e a população negra escravizada trazida para o Mundo Novo, muito 

embora os portugueses já tivessem contato com a planta e seu cultivo, voltado 

para fins industriais através do beneficiamento de suas fibras para a fabricação 

de cordas, lonas e tecidos, atividade esta que remonta há milhares de anos 

(FRANÇA, 2015). O primeiro lugar do mundo a criminalizar a maconha foi a 

cidade do Rio de Janeiro, em 1830, com a proibição da venda e uso do Pito do 

Pango*, em seu código de posturas municipal. Bem como outros elementos 

associados à cultura africana como o candomblé e a capoeira, a erva teve seu 

uso “reprimido e criminalizado no período pós-abolição”. A medida aplicava 

penas mais severas para escravizados consumidores e mais brandas para os 

 
3 Papel utilizado para enrolar fumígeros cuja capa pode conter ilustrações das marcas 
produtoras. 
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boticários comerciantes, revelando seu aspecto racista que permanece como 

característica central das leis de drogas atuais. A primeira lei antirracista do 

Brasil veio mais de cem anos depois. A lei Afonso Arinos, de 1951, deixava 

intacta a estrutura do racismo e restaurava o mito da democracia racial, o que se 

revelou na sua revogação durante a redemocratização, com pouquíssimos 

presos ao longo de mais de trinta anos de sua promulgação. 

Velho conhecido da mídia impressa, seja nas páginas policiais ou de 

cinema, o discurso construído (em grande parte importado) sobre a maconha 

mudou algumas vezes na história da sociedade brasileira. Enquanto no século 

XIX era vista como fonte de fibras de qualidade superior às demais e matéria 

indispensável para todas as marinhas de todos os estados marítimos, além de 

um medicamento eficaz para diversas condições clínicas, sendo recomendada 

em jornais da época, no século XX, a maconha torna-se a ‘erva da morte’, que 

leva à loucura, ao suicídio e à degeneração moral e física, tendo suas vítimas 

diferentes abordagens dependendo do estrato social/racial ao qual pertenciam.  

Na primeira metade do séc. XX, a construção midiática da maconha 

enquanto um perigo imprimiu também caráter pejorativo aos seus usuários, 

sendo estes constantemente associados a hábitos violentos, perversos e 

delinquentes. Embasada e sustentada no discurso médico-sanitarista de 

Rodrigues Dória, a visão racista e eugenista da época associava o uso da 

maconha principalmente às classes economicamente vulneráveis, escravos 

alforriados, e a sustentação midiática nas páginas policiais corroborava o 

imaginário de agressividade e criminalidade que envolve a droga e o usuário. Na 

segunda metade do século a maconha surgia travestida no imaginário da 

burguesia, desta vez associada à criatividade, espiritualidade, e outros conceitos 

importados por uma juventude que bebeu em fontes estrangeiras e estabeleceu 

outro sentido ao uso das drogas, fato crucial para agregar a classe média à 

construção de uma luta antiproibicionista4. 

 

 
4 Segundo Leal (2017) no contexto internacional o antiproibicionismo surge no final da década 
de 1960, de forma mais consistente nos EUA a partir do movimento da contracultura que 
começou a contestar a proibição das drogas, e nacionalmente o movimento passa a se constituir 
como ações mais organizadas no início da década de 1980 e se inicia com o debate sobre a 
descriminalização da maconha. 
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No século XXI, surgem no Brasil revistas especializadas na temática da 

planta, inspiradas em publicações estrangeiras e com a possibilidade de 

divulgação das recém-criadas tabacarias e lojas de cultivo. Segundo Allana 

Santos (2018) a troca de informações e o interesse por ensinar e aprender a 

partir das experiências sobre o cultivo de maconha no blog/forum Growroom, em 

2002, pode ser considerado o ponto de partida da constituição de uma 

comunidade de maconheiros dentro do ciberespaço e, com isso, uma identidade 

em comum (VIDAL, 2010). 

Seja para compartilhar a experiência vivida, o processo de cultivo ou a 

intimidade com a planta, as interações produziram e se apropriaram de símbolos 

e sentidos da cultura também importada do machismo e do consumo.  

A primeira marcha da maconha mundial ocorreu em 1994, e desde 2002 

ocorre no Rio de Janeiro, entre proibições e decisões judiciais. Em 2011, o STF 

garantiu a legalidade da Marcha da Maconha ao votar a ADPF 187.  

2. As imagens que a história conta 

A construção imagética replicada pela mídia tem poder de 'porta-voz' da 

opinião pública, constrói e valida argumentos, sugere tendências, e 

historicamente antecipa fatos num sistema de retroalimentação cultural do 

consumo: aquele deseja o que consome ou consome o que deseja?  

Paremos para pensar na relação entre as palavras e as imagens. Quando 

Confúcio sugeriu, antes da era comum, que 'uma imagem vale mais do que mil 

palavras' muito provavelmente estava associando os ideogramas, que 

comunicam e relacionam conceitos complexos, ou seja, ‘mais do que palavras’. 

Contudo, não contava que milhares de anos depois seria criada a indústria da 

propaganda que utilizaria suas palavras (traduzidas dos ideogramas) para lucrar. 

Imagens são uma forma de comunicação mais imediata e direta do que a escrita, 

afinal qualquer um pode ‘parar de ler’ algo no meio, mas não dá pra ‘parar de 

ver’, ou ‘desver’, uma imagem fixa, e, com isso, rapidamente a mídia se apropriou 

de símbolos que ‘criavam sentido’ aos seus produtos. Assim como as pin-ups 

nas propagandas de carros nos Estados Unidos da América na década de 1950, 

a fetichização da imagem da mulher (ideal) foi massificada na propaganda, 
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criando um vínculo imaginário entre o consumo do produto comercializado e a 

realização amorosa (MELONI, 2013). 

As narrativas tecidas continuam vivas através das imagens (também 

aquelas criadas por palavras) e reforçam esses estereótipos, conferindo 

relevância histórica para as imagens reproduzidas. 

‘Relevância’ no dicionário é um substantivo feminino e é dito do que tem 

importância, do que tem relevo. Curioso é que a origem de ‘relevância’ é o verbo 

‘relevar’, o qual parece possuir definições antagônicas, como sobressair e 

dispensar; porém, se considerarmos o oposto enquanto ‘aquele que está em 

frente de’- resistindo aos julgamentos dualistas e reducionistas- podemos 

reconhecer o valor de cada experiência de manifestação e o engajamento dos 

sujeitos da interação corpo/pensamento enquanto expressividades que 

ultrapassam o corpo, excedem-no e, consequentemente, estendem-no. 

Podemos assim povoar o imaginário social com possibilidades reais, mais do 

que cristalizar expectativas irreais.  

A partir daqui construiremos uma narrativa visual de imagens (ilustrações, 

capas de revistas, fotografias, propagandas), sabendo que estas não podem ser 

analisadas dissociadas dos grupos que as produziram, questionando-nos 

constantemente o uso dos signos associados à condição da feminilidade, que 

mensagem passam, e o porquê da escolha daquelas personagens com 

determinadas características. 

3. As histórias que as imagens contam 

 

A história da arte no Brasil é ensinada nas escolas de acordo com os 

períodos históricos associados aos movimentos artísticos proeminentes nas 

épocas, técnicas e práticas artísticas. Essa história da arte passa rapidamente 

pelas representações do cotidiano do homem pré-histórico nas paredes de 

cavernas, brevemente pela arquitetura da Antiguidade e perdura longamente nos 

debates pictóricos até a criação da fotografia e a iminência da perda da aura do 

objeto artístico pela sua reprodutibilidade. No Brasil a história da arte pré-

colombiana não é abordada obrigatoriamente segundo o BNCC 2020 

(documento que indica as competências por área do saber no ensino básico), 

então a arte aqui parte da Missão Artística Francesa no Brasil no início do século 
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XIX, já que desde a colonização as missões jesuíticas dedicavam-se a 

alfabetizar os filhos da elite e a capacitar mão-de-obra dos nativos com ensino 

profissionalizante. A Missão ficou conhecida por trazer reconhecidos artistas 

franceses para fundar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, o que revelaria 

um viés eurocentrado nas origens do ensino de arte no Brasil. 

Azoilda Trindade (2005) teceu um aparato teórico para a leitura e 

compreensão das imagens sobre a mulher negra na sociedade brasileira, que 

passa pela importância e naturalização de referências positivas e transbordam 

para além da sexualidade e trabalho doméstico para a mulher negra. No estudo 

a autora analisa exaustivamente as imagens veiculadas entre os séculos XVIII e 

XX de mulheres negras em revistas, filmes, novelas, pinturas, no cotidiano 

escolar e também na opinião dos formadores de opinião e percebe que a 

perspectiva de formação midiática opera através de uma falsa democracia racial, 

e resulta num processo que atualiza ideias racistas e associa a posição dos 

indivíduos à cor da pele, o que delimita o papel social da mulher negra na arte à 

coadjuvância.  

Dado o histórico racista no Brasil, buscamos aqui imagens de mulheres 

negras no universo canábico para analisar sua participação. Contudo, a simples 

ausência destas em lugares de destaque, como capas de revistas, já corrobora 

a tese de Azoilda: protagonistas no ativismo, caricatas (sexualizadas, exóticas 

e/ou resistentes) e coadjuvantes na representação artística. Um fato interessante 

é que dentre as revistas buscadas e disponíveis eletronicamente (Revista 

Maconha Brasil, High Times Magazine, Haze e THC) poucas tinham mulheres 

na capa (mormente quando o assunto era maconha e sexo) e somente uma 

edição de 1996 da Hight Times apresentou uma mulher negra, Figura 1, 

aparecendo com adornos étnicos ao lado da referência ao país Marrocos, 

conhecido pela qualidade do haxixe (derivado da maconha), e apresenta a(o) 

leitor(a) um prato com flores de maconha. Qual universo imaginário canábico é 

designado à mulher negra habitar?  
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Figura 1 - Edição de Janeiro 
de 1996 da revista 

estadunidense High Times 
Magazine 

 

Fonte: https://archive.hightimes.com/issue/19960101 
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A seguir analisaremos duas capas da Revista Maconha Brasil, duas 

propagandas de um banco de sementes dentro da revista Haze e algumas 

aparições da representação de mulheres nas mídias sociais (perfil do Instagram 

da Revista Maconha Brasil) e um trecho do blog Hempadão, sobre um evento de 

concurso de beleza, promovido por eles. 

A imagem da Figura 2 é da capa da Revista Maconha Brasil, fundada em 

2014 e primeira revista exclusiva da temática no Brasil que unia a opinião de 

ativistas, pesquisadores, cultivadores e políticos simpáticos à causa. Na 

fotografia vemos uma mulher branca, maquiada enquanto lambe a seda de um 

baseado. A modelo é Mila Spook,  alt model (modelo alternativa) e na reportagem 

de 8 de dezembro de 2015 do portal Smoke Buddies, intitulada “Revista 

Maconha Brasil #6: Apertando a proibição” consta que: “devido ao seu visual 

excêntrico já trabalhou em alguns filmes da produtora pornô Brasileirinhas. Foi o 

olhar determinado da Camila ao apertar o beque associado ao visual legal dela 

que garantiu sua posição à frente da edição.”  

Para quem olha?  

A moça apresenta signos da 'irreverência' associada à cannabis, como 

cabelos tingidos (rosa) e piercings. Os signos de irreverência se associam 

irrefutavelmente a outros de liberdade, que no contexto da crescente aquisição 

de direitos civis pelas mulheres pode ser livremente associado a liberdades 

sexuais. O fato da moça lamber a seda, usar o cabelo tampando parte do rosto 

evocam sensualidade? A ausência de tensão na fotografia parece apontar para 

uma certa tranquilidade ao apertar o seu baseado, sem medo aparente de 

abordagem policial, de forma que a imagem da guerra às drogas ou da proibição 

da droga consumida é completamente afastada e transmutada num cenário que 

convida ao relaxamento. 
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Figura 2 - 

Capa da edição #6 do ano II 
da Revista Maconha Brasil 

 

Fonte: 
https://www.revistamaconhabrasil.com.br/ 
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O mesmo perfil (mulher, branca, maquiada), desta vez de cabelos longos 

e escuros, se apresenta na capa de outra edição da revista, Figura 3. Desta vez 

a moça aparece utilizando um utensílio canábico, o bong5, o qual segura com 

uma mão tatuada, esta com unhas pintadas. A tatuagem cumpre o papel dos 

piercings na imagem anterior, a manifestação corpórea da contracultura e a 

expressão da individualidade. As unhas e os cabelos longos podem ser 

entendidos como signos de uma feminilidade aceita (SOMENTE) para mulheres 

cisgênero, aquela mesma que dita as regras para controle dos corpos femininos.  

A moça da fotografia olha para o utensílio, o qual transborda uma 

envolvente fumaça.  

Salta aos olhos do leitor desavisado a forma fálica do bong e do cigarro 

de baseado (na Figura 3)? 

É curiosa a forma desinibida que os apetrechos circulam na boca delas? 

Retornaremos a essas questões mais à frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 É um aparelho purificador utilizado para inalar fumaça de ervas ou tabaco, de forma que a 
fumaça passa pela água antes de chegar à boca, como no narguilé.  
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Figura 3 - 
Capa da edição #12 
do ano V da Revista 

Maconha Brasil 

 

Fonte: https://www.revistamaconhabrasil.com.br/ 
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 A semiótica é o estudo da construção dos significados a partir dos signos, 

de forma que não existe pensamento sem mediação destes. Esses signos são 

estudados em várias esferas (linguística, estética,etc) e assumem diferentes 

complexidades, ainda assim todos se diferem da coisa significada pois se 

relacionam com o pensamento acerca do signo, de forma dialógica. 

A intenção aqui não é fazer um estudo quantitativo sobre as 

representações das mulheres em condições objetificantes na mídia da cultura 

canábica (o que seria interessante, ainda que exaustivo), o objetivo aqui é 

apresentar uma percepção de que na cultura canábica certos padrões de 

exposição e reprodução da imagem da mulher se mantém (exemplo das Figuras 

4 e 5), mesmo que, paradoxalmente, esta cultura se apresente em muitos 

momentos de forma subversiva e contestadora. A manutenção do protagonismo 

de mulheres brancas e a coadjuvância da mulher negra, muitas vezes num 

contexto associado à sexualidade,  são flagrantes em publicações canábicas e 

mídias sociais nacionais e internacionais, contudo, dadas às particularidades do 

processo histórico  brasileiro- e também econômico-, essa insistência na 

manutenção de um status quo estético escancara o racismo estrutural 

palimpsesto, que esconde as subjetividades femininas num processo de 

apagamento através da hipersexualização compulsória.  
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Figura 4 - 
Capa da edição de Julho de 1977 

da revista estadunidense High 
Times Magazine. 

 

Fonte: 
https://archive.hightimes.com/issue/19770701 
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Figura 5 - 
Capa da edição de Janeiro de 2016 da 

revista estadunidense High Times 
Magazine. 

 

Fonte: 
https://archive.hightimes.com/issue/20160101 
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Esse debate da sexualização e objetificação do corpo feminino não é 

simples, envolve diversos atores, sentimentos aparentemente contraditorios, 

movimenta a indústria do sexo, da pornografia e, o principal, envolve as 

mulheres, não só as suas imagens e representações. Afinal, muitas mulheres 

têm e exercem a liberdade ao exporem midiaticamente seus corpos, não apenas 

sendo representadas por homens, como nas pinturas de outrora, mas assumindo 

o protagonismo, escolhendo os ângulos, a forma de interação, enfim, o trabalho 

de criarem a representação que querem de si mesmas, outras mulheres e suas 

representações. Esse aspecto, da ‘vontade’ feminina parece também 

complexificar as análises: fatores psicológicos, condições econômicas, relações 

abusivas por figuras masculinas, vivências individuais e coletivas, entre outros 

aspectos culturais, parecem afetar a disponibilidade de expor-se fisicamente. 

Tomemos como exemplo os comentários da Figura 6, retirados de um post de 

explicação do blog Hempadão ao texto de Ingrid Farias, Luana Malheiro e Well 

Leal, sobre o concurso ‘Miss Marijuana’, 2014.  
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Figura 6 -  
Captura de tela de matéria no blog Hempadão em dezembro de 2014. 

Fonte: https://hempadao.com/texto-feminista-antiproibicionista-sobre-o-concurso-miss-
marijuana/ 
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O texto das autoras é uma crítica ao concurso e faz apontamentos 

completamente pertinentes do ponto de vista feminista, como a origem e público 

dos concursos de beleza, a funcionalidade da competição feminina e a 

coadjuvância da planta em relação às participantes. O comentário sublinhado 

assinado pelo Hempadão apresenta signos (estes, linguísticos) diferentes 

daqueles que nós, mulheres, gostaríamos de receber ao criticarmos qualquer 

medida que se pretende feminista, como a não responsabilização pelas ações, 

hostilidade, retórica defensiva e culpabilização da vítima sobre o que a assola. 

De fato, ocorrem inúmeras ações “feministas” (não há aspas suficientes) feitas 

por homens com intuito de dar visibilidade à luta feminista por igualdade, e a 

quantidade de mulheres que disputaram pelo título ‘Miss Marijuana’ revela o 

interesse de segmentos de mulheres no concurso, contudo um imaginário de 

expectativas e beleza massificado foi criado sobre nós e parece que qualquer 

debate nesse sentido está fadado à dicotomia individualidade do desejo X 

padrões introjetados. 

Selecionamos abaixo algumas imagens retiradas do instagram, sob a 

hashtag ‘#artecanabica’ e variações para exemplificar alguns outros signos 

recorrentes nas representações femininas, visando ao máximo reduzir o 

universo analisado ao universo brasileiro. 

A imagem da Figura 7 faz referência a uma capa da revista já mencionada 

High Times que estampava o ícone da cultura pop da década de 2010, a cantora 

Rihanna. A versão original da fotografia faz menção à utilização da maconha em 

práticas de yoga, daí a postura em retroflexão e a fumaça. A imagem está 

disponível no perfil do Instagram do portal jornalístico MaryJuanaBr 

(@maryjuanabr), que é também um dos nomes da maconha em inglês, e em 

destaque à direita, há a ilustração da logo ‘maryjuana.com.br’, com uma figura 

feminina loira de chapéu, óculos e fumando. No centro da fotografia há uma 

mulher, novamente, branca, tatuada, de cabelos longos e escuros, com 

maquiagem, fumaça e pouca roupa. O detalhe que chama a atenção, dada a 

quantidade de pele exposta, é justamente a escolha oportuna da inserção das 

plantas, neste caso enquanto uma pintura corporal, dando destaque às formas 

desnudas da moça enquanto esta, por sua vez, dá corpo à planta; e a escolha 

das peças que não a deixam nua de vez: uma calcinha com detalhes associados 

à sedução (fio-dental, renda, transparência) e uma tornozeleira que escorregou 
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na canela na modelo. Quais mensagens podem ser lidas na imagem? O que 

parece importar mais em ser representado? Qual o papel da planta nessa 

fotografia, especificamente? Qual relação simbólica é exercida pelo acúmulo 

desses signos enquanto acessórios de gênero? São perguntas que não temos 

respostas, apenas nos apontam os vácuos presentes e constantemente 

reiterados na cultura visual. 

 

Figura 7 - Fotografia publicada no perfil do portal MaryJuana Br no Instagram. 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CK4_jxbAO68/ 
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O que particularmente nos salta aos olhos é a disparidade constante na 

necessidade de representar signos da feminilidade que remontam à sexualidade, 

reforçando que esta- a sexualidade feminina- está ao dispor do homem. Como 

se não houvesse subjetividades entre as mulheres, como se a feminilidade se 

resumisse a cabelos longos, unhas e maquiagem perfeitas, como se não 

fossemos perceber que a personagem é mulher se não ostentar esses signos. 

 

 

 

Fonte: https://www.instagram.com/p/CNL8MegHlQX/ 

 

Figura 8 -  
Ilustração do perfil artístico 
@calluna_art repostada no 
perfil do portal MaryJuana 

Br no Instagram. 
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Aos artistas, parem de subestimar seu público e desafiem a si mesmos na 

criação de novos símbolos, na esperança de que estes não reforcem ainda mais 

outras desigualdades. 

A ilustração da Figura 8 foi retirada do mesmo perfil acima e é uma 

repostagem do perfil artístico @calluna_art no Instagram. A ilustração parece ser 

digital e traz no centro uma moça deitada de ponta-cabeça em um sofá, de forma 

que seus longos cabelos verdes possivelmente tocam o chão enquanto suas 

pernas se estendem na vertical oposta. Na ilustração também percebemos 

destaque para os signos de marcação de gênero, como características 

‘tipicamente’ femininas acentuadas: as unhas, o batom, a maquiagem, a pouca 

roupa, a postura de descontração e relaxamento, e o fato de não parecer saber 

(ou se importar em) estar sendo observada. Esse fato reforça esse caráter 

voyeur na arte feita por homens. Homens que ficam horas olhando, retocando, 

esfumando, detalhando, acertando luz e sombra, recriando moldes e símbolos 

da feminilidade. Faça você, leitor, o exercício de imaginar a mesma imagem se 

a figura representada fosse masculina: roupa curta e íntima valorizando a 

sensualidade ao colocar a mão entre as pernas, e de olhos fechados. Por que 

os signos, ao mudarem os atores, se modificam também?  

Quais pensamentos inundam o nosso imaginário ao visualizarmos um 

homem hétero e cisgênero portando tais signos? 

A última imagem do Instagram a ser analisada é a Figura 9, um print do 

perfil @revistamaconha do Instagram, um conjunto de fotografias que datam de 

2020, onde podemos perceber alternadamente fotos de mulheres magras 

posando para fotografias em roupas íntimas ou de banho, contrastando com 

fotografias de homens vestidos, distraídos e sem aparente produção. Se a 

exposição delas (supondo que são fotografias com reprodução autorizada) é 

empoderadora ou objetificante não é o cerne da questão.  

Enquanto existirem mais de uma mulher no mundo vão existir diferentes 

formas de experienciar a condição feminina. A questão da vontade das moças 

em retirarem as suas roupas foi superada lá em cima, nos resta saber o por que 

a divulgação da página da primeira revista de maconha no Brasil (aquele mesmo 

Brasil racista estrutural e misógino) escolhe imagens que em sua maior parte 
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reduzem mulheres à objetos: sexuais, a serem contemplados, a serem 

consumidos, que valorizem seus produtos. 



109 
 

 

Fonte: @revistamaconha 

 

Figura 9 - 
Captura de tela do perfil da 
Revista Maconha Brasil no 

Instagram. 
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Para finalizar essa seção, dois anúncios que povoaram a primeira revista 

digital com a temática da maconha no Brasil, a Haze disponibilizou online em 

2013 edições de aproximadamente 50 páginas cada, contendo entrevistas com 

personagens da cena canábica, matérias sobre cultivos, artigos de opinião, 

indicações de leituras, chamadas de participação e propagandas, desde 

sementes, utensílios canábicos até lojas de cultivo. O foco da revista é o cultivo 

e isso fica evidente na quantidade de imagens da planta, que se sobressai em 

relação à quantidade de representações humanas. Nas cinco edições 

disponibilizadas online identificamos duas peças publicitárias que apontam a 

nossa suspeita, também na propaganda. 

As imagens das Figuras 10 e 11 são da empresa holandesa ‘Dutch 

Passion’, segunda Companhia Europeia de Sementes de Cannabis, fundada em 

1987 em Amsterdã, Holanda.  

Ambas as peças publicitárias são anúncios de novas variedades 

disponíveis no banco de sementes da companhia. As três variedades descritas 

no lado esquerdo aparecem representadas por fotos das flores acompanhadas 

por dados do cultivo de cada uma, abaixo. Do centro ao lado direito nas imagens 

há ilustrações de sementes, fumaça e silhuetas humanas, fumando, que emulam 

a feminilidade. A primeira das silhuetas, Figura 10, tem cabelos lisos longos, está 

em uma pose descontraída, vestida com algo que parece com uma blusa de 

mangas longas, e roupa justa ou sem roupas na parte de baixo. Seu rosto está 

de perfil na direção que seu cigarro aponta, o que evidencia uma silhueta fina e 

destaque para a sutileza e detalhes dos dedos da mão que segura o cigarro. A 

segunda silhueta, Figura 11, tem cabelos lisos, porém com mais volume do que 

a primeira, o que é evidenciado pela presença da sombra de uma franja e um 

corte repicado na parte de trás do cabelo. Sua postura é levemente mais contida 

e não se percebe marcas de vestuário, apenas saltos altos, o que nos indicam 

que ou ela está nua, ou com poucas roupas ou, ainda, com roupas justas no 

corpo.  
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Os signos de aparente descontração e poucas roupas são remetidos ao 

signo do cigarro e das sementes, associados a um contexto de contracultura, 

criam um ambiente subversivo propício às interpretações sobre a peça. Um 

detalhe chama a atenção ao observar as imagens comparativamente: na 

primeira imagem há silhuetas de sombras apenas abaixo das imagens de 

sementes, na segunda imagem esta sombra aparece embaixo da personagem, 

junto com a semente, que associadas aos signos anteriores (pouca roupa, saltos, 

descontração) remetem ao imaginário as dançarinas de pole-dance, a sombra 

Figura 11 - 
propaganda do banco de 

sementes Dutch Passion na 
revista Haze n° 1 ano 1. 

 

Figura 10 - 
propaganda do banco de 
sementes Dutch Passion 

na revista Haze n° 1 ano 1. 
 

Fonte: 
https://issuu.com/hazebrasil/docs/haze_br

asil_1final 

Fonte: 
https://issuu.com/hazebrasil/docs/haze

_brasil_1final 
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sendo o queijo onde dançam, uma vez que a sede da empresa mencionada é na 

terra do Distrito da Luz Vermelha, conhecida por descriminalizar a prostituição. 

A imagem da Figura 12 pode ser encontrada em mais de uma edição da 

revista Haze Brasil e é uma tirinha de propaganda de uma headshop paulista, a 

PoPipe, que nasceu em 2008 e conta em seu site: 

 

Essa história começa nos anos 60, com o surgimento dos conceituais 
HeadShops nos EUA, que nasceram com o intuito de comercializar e 
dar suporte aos produtos da chamada Contra Cultura, como por 
exemplo o Movimento Hippie. Diferente dos conhecidos Coffee Shops, 
os Headshops não comercializam a Cannabis ou qualquer tipo de 
substâncias psicoativas, mas sim produtos como Pipes, Bongs, Sedas, 
entre outros itens relativos à essas culturas. Em tese, o objetivo dessas 
lojas é “Cultivar as Mentes” dos seus consumidores, oferecendo 
produtos legalmente permitidos que proporcionem as melhores 
experiências de consumo aos seus usuários. Com o passar do tempo, 
esse novo conceito foi crescendo e se expandindo para os demais 
continentes. (Trecho retirado do website da tabacaria. Grifo nosso. 
Disponível em: https://www.popipe.com.br/popipe/). 

 

A tirinha da Figura 12 não é assinada e é constituída por 4 partes, no 

sentido horário: a) a lateral superior esquerda é a ilustração de uma cachorro, 

com a língua pra fora, em frente a uma máquina de assar frangos, com o dizer 

acima “Diversão do cachorro”; b) a lateral superior direita é a ilustração de três 

moças (multiétnicas, aparentemente) de costas, com cabelos longos, biquínis 

pequenos e derriéres voluptuosos na praia, e em primeiro plano uma cabeça 

calva, de um homem branco e grisalho, de óculos, que observa a debandada 

das moças, com o dizer acima da cabeça das moças “Diversão do vovô”; c) 

quase metade da página é a ilustração de um ambiente interno de headshop, 

com utensílios coloridos e um sofá rosa. Ao fundo uma figura feminina com blusa 

justa amarela, penteado de maria-chiquinha nos cabelos coloridos de lilás e 

óculos vermelhos. Em primeiro plano há um rapaz de pele branca com feição 

alegre, dreadlocks, touca e cavanhaque escolhendo itens da prateleira da loja. 

Ao centro da imagem há informações sobre endereço físico e eletrônico da loja 

e, acima aparece escrito, para completar a tríade “Diversão da galera”; e d) logo 

da marca, no centro da página, constituída por uma lata aberta, referenciando 

tanto ao personagem Popeye quanto ao lendário ‘verão da lata6’. 

 
6 Em agosto de 1987 um navio australiano (Solana Star) passava pela costa do Brasil e, ao 

perceber que era perseguido, liberou a carga com 22 toneladas de maconha em 15 mil latas, que 
chegaram ao litoral carioca e paulista e marcaram a população local. 

https://www.popipe.com.br/popipe/
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Fonte: 
https://issuu.com/hazebrasil/docs/haze_brasil_1final 

Figura 12 - 
propaganda da Head 
Shop Popipe na Revista 

Haze, N°1 ano 1. 
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Bem, nesse exemplo as mulheres são comparadas à comida, no caso do 

cachorro, e aos utensílios canábicos, no caso da ilustração da loja. Em ambos 

os exemplos os objetos de desejo (frangos assados e itens da loja) não são seres 

vivos, logo a tríade satírica só se concretiza se admitirmos que as mulheres são 

também objetos de satisfação (como escrito no quadrinho com o senhor 

observando as moças). E é aí que este humor se revela sádico: entretém um 

grupo seleto, que não se identifica com aqueles corpos objetificados, ou com a 

sensação de ser observada enquanto caminha, pelo contrário, o grupo seleto 

está ali para consumir a imagem desses corpos despretensiosamente 

aglutinados com outros símbolos já associados à cultura canábica como a cultura 

rastafari e a larica7.  

Desta forma, através da associação de signos previamente associados à 

feminilidade, importou-se e reproduziu-se também na cultura canábica brasileira 

um caráter machista que, mesmo se mostrando subversiva, ainda recai na 

manutenção de estereótipos que reforçam estigmas sobre mulheres. Deixando 

claro que o debate sugerido no segundo quadrinho (‘Diversão do vovô’) é 

exaustivo e não será abordado aqui, muito embora possa ser encarado como 

evidência da ‘cultura do estupro’, que muito se relaciona com a temática até aqui 

abordada. 

A arte não precisa ser meramente entretenimento ou ornamentação, ela 

pode significar algo, e segundo Toni Morrison, precisamos conceber esse 

significado, já que há um impulso histórico de produzir e reverenciar a arte, 

ansiamos por nos expressarmos. E os artistas, que sempre lutaram com os 

estigmas da loucura e do exílio, lembra a autora, lutam também contra a 

romantização da sua produção, que muitas vezes existe apesar das dificuldades, 

e não por causa delas. 

 

 

 

 
7 termo coloquial associado à fome ou vontade de comer após a utilização de maconha. 
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4. Considerações finais 

Os avanços e conquistas da causa canábica se inserem num contexto de 

reivindicações de ativistas, principalmente aliados às conquistas da ‘cannabis 

medicinal’ e seus usos. Cada vez mais descobrem-se que mais doenças podem 

ser tratadas com compostos da maconha, ou ainda outros compostos da 

maconha (que não os famosos THC e CBD) que têm propriedades terapêuticas, 

mas não podem ser estudados a fundo em vários lugares por causa da proibição. 

No momento, tramita na Câmara Federal o Projeto de Lei 399/2015, apresentado 

em 2015 como proposta de alteração da Lei de Drogas de 2006 (Lei nº 

11.343/2006) a fim de regulamentar o cultivo de cannabis para fins medicinais e 

industriais no país. O PL é controverso, sendo alvo de críticas tanto de opositores 

tradicionais da maconha, como conservadores e religiosos, quanto de 

apoiadores e ativistas da causa, que reivindicam a inclusão do autocultivo e 

políticas de reparação histórica e social aos impactados pela guerra contra a 

maconha no projeto, pontos estes que não são contemplados.  

Sem a pretensão de (re)contar a história da maconha e nem mesmo a 

história da arte, o ensaio acima faz um recorte nas manifestações da droga mais 

consumida no mundo a partir da visão de grupos majoritariamente masculinos 

que, seja em propagandas ou em outras peças publicitárias, fazem referência ao 

gênero feminino, seja pelos símbolos de identificação femininos ou situações que 

de alguma forma envolvem o cotidiano da mulher brasileira. Não se trata de um 

estudo histórico e tampouco sociológico, mas um ensaio que se baseia em 

elementos gráficos presentes em algumas capas de revistas e mídias sociais 

que fazem alguma alusão à conexão entre o universo feminino e o universo 

canábico.  

A amostra é aleatória e considerando que o ensaio foi escrito no contexto 

pandêmico do Sars-CoV-2, as virtualidades foram impositivas e vale dizer, para 

efeito de conclusão, que o presente ensaio não busca atacar nem unificar tais 

representações/manifestações em um único e simples rótulo 

(objetificante/empoderadora). Buscamos aqui indicar aspectos que às vezes são 

naturalizados na sexualização da figura feminina na cultura canábica e isso em 

nada livra as dimensões preconceituosas que dizem respeito ao universo 

feminino e canábico no Brasil.  
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Essas imagens povoam à exaustão as referências que temos de mulheres 

na cena canábica, nos mostrando como homens idealizam mulheres usando 

maconha, ditando como deveríamos nos portar ao usar a erva, o que esperam 

de nossos corpos, quais papéis estamos fadadas a encenar nos contextos 

canábicos e, pior, essa massificação ‘faz a cabeça’ e naturaliza representações 

de mulheres em papéis sexualizados, projeta expectativas de beleza e também 

de performance em nós mesmas.  

Conforme observamos, infelizmente os protagonismos possíveis às 

mulheres na arte ainda estão muito associados às questões de privações 

histórico-sociais (materiais e morais), por isso ainda dependemos dos acessos 

‘permitidos’ e convenientes  àqueles em posições de poder, seja no âmbito legal 

ou no âmbito dos costumes e práticas. Os veículos midiáticos e de propaganda 

acabam se comportando não apenas enquanto difusores dos estereótipos, mas 

como produtores e mantenedores de estigmas, e, justamente por isso não só 

podem ser cobrados de terem atitudes que promovam igualdade dentro da 

comunidade, como devem chamar para si a responsabilidade de repovoar os 

imaginários sociais com representações alternativas, que não se proponham 

hegemônicas e nem imprimam opressões àquelas representadas.  

Buscamos assim estimular a produção/compartilhamento de novas 

formas de representação de mulheres por parte das(os) produtoras(es) de 

conteúdo, artistas em geral, publicitárias(os) e demais formadores de opinião da 

cultura visual, na expectativa de que o desafio encoraje esses atores a serem de 

fato visionários e quebrarem paradigmas impostos e reforçados por tanto tempo. 
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Direcionamentos contemporâneos para o ensino de desenho 
na educação infantil 

 
Vanessa Cristina de JESUS 1 

Eva Alves LACERDA 2 

 

Introdução 

 

Este artigo decorre das discussões proporcionadas pela disciplina de 

Tópicos Epistemológicos e Metodológicos do Ensino de Artes Visuais I que 

integra o currículo do curso de Artes Visuais da Universidade Estadual de 

Maringá – UEM. A disciplina em questão tem por objetivo fornecer aos/às 

acadêmicos/as apoio teórico e recursos metodológicos para a prática docente 

na disciplina de Estágio Supervisionado em Artes Visuais I relativa ao campo de 

estágio na Educação Infantil. Em função do contexto da pandemia da covid-19, 

a disciplina de Estágio Supervisionado I não pôde ser ofertada no ano letivo de 

2020, o que acarretou um direcionamento teórico voltado à pesquisa em lugar 

do conteúdo de apoio ao estágio.  

Neste contexto, a disciplina proporcionou debates acerca de temas como 

currículo escolar, identidade docente, ensino de desenho na Educação Infantil e 

Cultura Visual. Várias foram as questões suscitadas pelas discussões sobre 

ensino de arte na modalidade da Educação Infantil, dentre elas, destacamos as 

problematizações acerca do ensino de desenho: é possível falar em ensino de 

desenho para crianças? Como se desenvolve o desenho infantil? Como 

organizar e pensar propostas de prática de desenho para crianças? Não 

objetivamos responder cada uma destas questões neste artigo, mas sinalizar as 

problematizações que nos moveram a nossa questão problema: como organizar 

e aplicar propostas pedagógicas contemporâneas que possibilitam o 

desenvolvimento do desenho infantil em espaços formais da educação?  

A fim de responder a esta questão, elaboramos uma pesquisa 

bibliográfica com objetivo de investigar possíveis direcionamentos 

contemporâneos para o ensino de desenho na educação infantil.  

 
1 Granduanda do curso de Artes visuais - UEM 
2 Graduada do curso de Artes visuais - UEM 
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Considerando isso, este artigo está organizado em dois momentos: 1) 

discutimos concepções de infância e de desenho hegemônicas na Educação 

Infantil por meio de Moreira (1993) e Vianna (2010), em seguida, 2) levantamos 

abordagens pedagógicas contemporâneas para o ensino de desenho na 

Educação Infantil, baseando-nos nos estudos de Iavelberg (2013). Por último, 

tecemos breves considerações finais.  

 

 

2. O desenho infantil e a escola maternal 

 

As atividades pedagógicas que abordam o desenho na Educação Infantil 

são bastante recorrentes. Todavia, frequentemente, as práticas artísticas são 

vistas como recurso para entretenimento ou produção de atividades manuais, ou 

seja, como um descanso das atividades consideradas sérias e pertinentes, como 

aquelas relacionadas à alfabetização.  

Esta valorização da linguagem verbal em detrimento da linguagem 

artística corresponde a uma perspectiva escolar obsoleta. Se em um primeiro 

momento a escola tinha como única e exclusiva função alfabetizar e ensinar o 

conhecimento científico escolar, quando a mulher adentrou o mercado de 

trabalho, a função de cuidar das crianças pequenas se tornou social. Mais do 

que apenas alfabetizar e aproximar as crianças do mundo adulto vinculado aos 

conhecimentos científicos, a escola, na modalidade da Educação Infantil, passou 

também a fazer a função proporcionar os espaços lúdicos e de interação social 

que anteriormente eram possibilitados pelo convívio com amigos/as, primos/as 

e irmãos/as, com as ruas e os quintais das casas. Conforme as cidades 

cresceram e a dinâmica da vida contemporânea se estabeleceu, os espaços 

lúdicos, que antes eram dominados pelas crianças, diminuíram e as famílias 

passaram a ter menos filhos/as, tornando a socialização das crianças sem a 

supervisão dos/as adultos/as cada vez mais escassa (MOREIRA, 1993).  

Neste contexto, a Educação Infantil, mais do que desempenhar uma 

função assistencialista ou antecipar a introdução da criança no mundo adulto por 

meio da alfabetização, deve ampliar as vivências das crianças do ponto de vista 

social, comunicativo, lúdico, expressivo e cognitivo. Para Moreira (1993, p. 65), 

“A escola ocupa assim o espaço do quintal e da rua, com a vantagem de ter 
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pessoal preparado para acolher e desafiar as brincadeiras, podendo promover o 

desenvolvimento de forma mais adequada”. 

Apesar das discussões teóricas afirmarem a relevância desta função das 

escolas maternais, na prática, as escolas infantis estão sujeitas a força de uma 

ideologia dominante social: de que são escolas fortes aquelas que alfabetizam 

seus/suas alunos/as mais cedo. É a partir desta pressão social exercida pelos 

pais, mães e responsáveis que as escolas maternais acabam suprimindo 

práticas artísticas e lúdicas, dentre elas o desenho infantil, em detrimento da 

valorização da alfabetização precoce.  

Estas questões sinalizam não apenas a necessidade de repensar o papel 

do desenho na sala de aula, como também refletir sobre as funções pedagógicas 

da Educação Infantil, a fim de que os/as professores/as de arte e pedagogos/as 

passem a se preocupar com o desenvolvimento pleno nessa fase da vida 

considerando as características dessa etapa de ensino. 

É neste contexto que destacamos a pertinência de pensar o ensino de 

desenho na modalidade da Educação Infantil, não apenas como uma atividade 

de descanso e lazer, mas como prática construtora de saberes e conhecimentos 

que são parte do desenvolvimento e das vivências necessárias a esta etapa da 

vida, fator que vem sendo cada vez mais discutido pelas Ciências Psicológicas 

e Pedagógicas.  

Antes de apropriar-se dos códigos verbais do mundo adulto, é nas 

linguagens lúdicas e artísticas que a criança encontra sua forma de relacionar-

se com o mundo. De certo, as linguagens artísticas estão presentes no mundo 

das crianças e dos/as adultos/as, e há significativas semelhanças entre as 

atividades lúdicas de brincar e de produzir arte. Contudo, cabe ressaltar que a 

produção artística das crianças é diferente da dos/as adultos/as. Apesar de o 

caráter lúdico da prática artística estar presente na criação do/a adulto/a como 

da criança que desenha, do ponto de vista das estruturas mentais, o/a artista 

adulto/a produz a partir do pensamento formal.   

Outras diferenças se estabelecem em relação a forma como as crianças 

e os/as adultos/as percebem as atividades lúdicas e artísticas. Em uma 

perspectiva de senso comum, os/as adultos/as percebem a prática do desenho 

como exclusiva das crianças, e que por esta razão, não é adequada a conduta 

dos/as adultos/as. Ainda nesta perspectiva, as práticas artísticas podem ser 
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percebidas como atividades praticadas apenas pelos/as adultos/as que se 

tornaram artistas, e apreciada e entendida como aquilo que está nos museus, 

chancelado como arte: as pinturas, esculturas, gravuras e outras formas de arte 

clássicas.  

Por outro lado, as crianças estabelecem com o desenho uma relação de 

brincadeira, menos rotulada pelas percepções sociais do desenho enquanto 

atividade de menor importância. Quando as crianças estão desenhando, se 

entregam completamente, cantam, dançam, conversam com o seu desenho. O 

corpo todo participa. Mãos e olhos são partes importantes, mas não funcionam 

sem a dinâmica do corpo completo (DERDYK, 1994; IAVELBERG, 2013). Ou 

seja, para a criança, não interessa somente o resultado de sua prática, mas o 

próprio processo. Ao fazer uma garatuja, por exemplo, busca primeiro dominar 

o material que está em suas mãos equilibrando-o e manipulando-o, é assim que 

ela descobre que aquele material pode produzir uma linha e marcar uma 

superfície. Nesta situação, a criança está mais interessada em compreender e 

explorar a gestualidade e a ação do que simbolizar um determinado objeto. O 

desenho e a brincadeira se misturam, e neste espaço lúdico, se mistura também 

a possibilidade de se projetar. Aquele desenho contém em si toda sua entrega 

gestual e poética.  

É devido a esta possibilidade de projeção que destacamos aqui a função 

comunicativa e expressiva do desenho infantil. As crianças usam o desenho para 

falar sobre suas experiências, e por conta disso, os temas cotidianos 

frequentemente aparecem em suas produções: entes queridos, professores/ras, 

brinquedos favoritos, programas de televisão, entre outros temas são 

recorrentes nos desenhos infantis. Considerando esta capacidade comunicativa,  

“O desenho é a manifestação de uma necessidade vital da criança: agir sobre o 

mundo que a cerca; intercambiar, comunicar” (DERDYK, 1994, p. 51) Moreira 

(1993, p. 20) corrobora com Derdyk (1994) quando destaca que o “[...] desenho 

é para a criança uma linguagem como o gesto ou fala”. Ou seja, o desenho 

funciona como uma possibilidade da criança lançar-se para a frente. É este 

sentido de projeto, que possibilita a compreensão do desenho infantil enquanto 

uma primeira linguagem da criança: a maneira como ela se expressa antes de 

dominar o código escrito.  
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Neste sentido, a criança desenha para se comunicar com os/as 

adultos/as, com outras crianças e também para registrar seus pensamentos. Nas 

palavras da autora, a criança “[...] desenhando cria em torno de si um espaço de 

jogo. [...] Lúdico, a criança desenha para brincar” (MOREIRA, 1993, p.15).  

Considerando esta perspectiva de desenho como espaço de jogo, a 

noção de desenho infantil é entendida aqui de forma ampla. As crianças 

desenham com qualquer material que possa deixar uma marca sobre uma 

superfície: desenham no chão com um graveto, na parede com o giz, a 

amarelinha na quadra, na forma como organizam seus brinquedos.  

Este desenho lúdico, expressivo e comunicativo que a criança produz, vai 

sendo paulatinamente silenciado conforme ela se apropria das percepções 

adultas do desenho como conduta inadequada e ou de importância secundária 

(MOREIRA, 1993). A vista disso, objetivamos, no próximo tópico, pensar 

direcionamentos pedagógicos para fomentar um ensino que cultiva o desenho 

em lugar de silenciá-lo.  

 

3. Direcionamentos pedagógicos e metodológicos para o ensino de 

desenho na Educação Infantil 

 

Discutimos anteriormente a relevância do desenho no desenvolvimento 

da criança enquanto possibilidade de projetar-se, comunicar-se, registrar seus 

pensamentos e sentimentos e se relacionar com o mundo. Partindo desta 

abordagem do desenho infantil, destacamos algumas possibilidades de 

direcionamentos contemporâneos para pensar o desenho na Educação Infantil.   

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) elaborada em 2017, 

reestruturou orientações anteriormente descritas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) reformulados em 1997, sinalizando continuidades e 

descontinuidades com os pressupostos educacionais contidos de arte nesta 

modalidade no que diz respeito aos conteúdos relacionados ao desenho. 

Estruturada em diferentes modalidades de ensino, o documento da BNCC 

(2018) sinaliza que a Educação Infantil deve ter como pressuposto a formação 

de um sujeito atuante na sociedade. Para isso, o documento destaca a 

necessidade da promoção de habilidades voltadas para cumprimento destes 
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objetivos de aprendizagem, dentre as quais figura o desenvolvimento do 

desenho.  

Nos campos de experiência Traços, sons, cores e formas e Escuta, fala, 

pensamento e imaginação a linguagem do desenho se faz presente enquanto 

forma de comunicação e expressão artística. Destacamos o objetivo presente na 

competência (EI01TS02) “Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, 

usando instrumentos riscantes e tintas” (BRASIL, 2018, p. 48), e na competência 

(EI03TS02) “Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais” 

(BRASIL, 2018, p. 48).  A competência (EI03EF01), denota ainda a necessidade de 

expressar “[...] ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de foto, desenho e outras formas 

e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade” 

(BRASIL, 2018, p. 49).  

Outros campos de experiência como Corpo, gestos e movimentos ainda 

destacam o objetivo de aprendizagem de habilidades manuais e de controle para 

desenhar e pintar. Observamos assim, que a prática do desenho está presente 

enquanto competência a ser desenvolvida nas diversas faixas etárias que 

compõem a Educação Infantil. É, portanto, assegurado pela BNCC (2018) que 

o/a docente/a promova propostas pedagógicas que exercitem a curiosidade 

artística recorrendo às linguagens próprias da arte, a partir do fomento à 

investigação, reflexão, imaginação e criatividade para o desenvolvimento do 

desenho nesta modalidade de ensino. 

A escola é um espaço que objetiva propor situações desafiadoras que 

levam a criança ao desenvolvimento de habilidades motoras, criativas, sociais e 

cognitivas. A instituição escolar alcançar estes objetivos por meio da promoção 

de propostas pedagógicas que correspondam aos desafios específicos de cada 

etapa da escolarização. Considerando isso, quando se trata de promover ações 

que fomentem a prática do desenho na Educação Infantil, é fundamental que 

os/as professores/as conheçam aspectos do desenvolvimento do desenho 

infantil, a fim de promover propostas pedagógicas que dialoguem com as formas 

e expressões artísticas das crianças. 
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Quando utilizamos o termo desenho infantil, nos referimos à produção 

autoral da criança que está atrelada ao desenvolvimento de estruturas de 

pensamento e de relações sociais. Neste processo de desenvolvimento do 

desenho, cabe aos/as professores/as fornecerem aos/as alunos/as experiências 

que ampliem as vivências das crianças com a prática do desenho e promovam 

situações de desequilibradoras das formas de desenhar da criança. Para 

Iavelberg (2013, p.15) “os professores que conhecem o desenho infantil têm 

respeito pelas crianças e permitem que ela seja protagonista dos seus 

trabalhos”.  

 Considerando isso, no tópico seguinte, destacamos possibilidades para 

pensar direcionamentos voltados para ordenação do tempo e do espaço nas 

práticas de desenho na modalidade da Educação Infantil. 

 

4. A organização do espaço e tempo na escola 

 

Transcender a percepção de senso comum que classifica o desenho 

como atividade de descanso sem fins educativos traz à tona uma série de 

obstáculos com os quais o ensino de arte esbarra na escola. Dar espaço para a 

prática artística no cronograma de atividades escolares implica repensar a 

organização escolar que, em geral, favorece atividades atreladas a linguagem 

verbal. A prática do desenho exige tempo e espaço.  

O tempo na escola tem significativa relevância para as crianças: ele não 

é destituído de sentidos culturais. É no espaço e no tempo da escola que a 

criança vivencia experiências e aprendizagens que constroem sentidos sobre o 

mundo e as formas de ser e estar nele. Para Moreira (1993) A própria distribuição 

do tempo destinado a cada atividade, por si só, sinaliza quais tarefas são mais 

importantes e quais são secundárias. A discrepância do tempo dedicado as 

atividades relacionadas as linguagens verbais em relação as práticas artísticas 

colaboram para construir uma percepção da linguagem do desenho como inferior 

a escrita. Para romper esse ciclo, é preciso repensar o planejamento do tempo 

na escola.  
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Trabalhar com arte na Educação Infantil exige considerar o tempo da 

infância, que difere do tempo cronológico. Silva e Pereira (2020) destacam duas 

temporalidades: o tempo Khrónos e o tempo Aion. De acordo com as autoras, 

Aion e Khrónos são termos gregos que envolvem a temporalidade, “Aion significa 

‘força vital’ (in AGAMBEN, 2005) e é uma criança que brinca, seu reino é de uma 

criança” e Khrónos “indica uma relação objetiva com o tempo”, isto é “[...] uma 

quantidade mensurável e contínua do tempo” (AGABEN, 2005, p. 88 apud 

SILVA; PEREIRA, 2020, p. 33). 

O tempo Aion relaciona-se com o universo infantil por respeitar uma noção 

de tempo própria, individual e subjetiva. Por outro lado, o tempo de Khrónos é 

característico da dinâmica da vida adulta, na qual organizamos nossa rotina 

diária em horários cronometrados: há tempo ordenado para trabalhar, 

descansar, comer e exercitar-se. Essa lógica adulta de relação com o tempo se 

desdobra na escola por meio dos horários de cada aula, no planejamento dos 

conteúdos, dos intervalos, do lanche, e das demais atividades escolares. 

Contudo, o processo artístico dialoga com o tempo infância, a experimentação, 

fruição, observação e entrega às atividades artísticas estão também 

relacionadas ao tempo Aion. Qual das duas temporalidades estamos priorizando 

com o ensino de arte na Educação Infantil, é o tempo Khrónos ou Aion?  

Pensar uma abordagem de tempo de execução das propostas 

pedagógicas mais relacionadas às práticas artísticas e ao tempo da criança 

envolve considerar a flexibilização de horários no planejamento das aulas. 

Respeitar o tempo da criança na produção das práticas é também adequar as 

propostas de atividades à dinâmica de cada turma e a forma como cada grupo 

de alunos/as experienciam as práticas artísticas. A flexibilidade no tempo de 

produção das atividades artísticas, quando acompanhada de uma observação 

efetiva da forma como os/as alunos/as trabalham em sua prática, fornece 

possibilidade de ajustes que potencializam a experiência prática dos/as 

alunos/as.   

Além de pensar a forma como organizamos o tempo das atividades 

artísticas, é preciso levar em consideração a maneira como a prática do desenho 

está relacionada ao espaço. Como dar espaço ao desenho na escola se a 

primeira restrição acontece na usual padronização do tamanho da folha de papel 

em formato A4? O mobiliário escolar permite o uso de outros formatos para 
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serem explorados pela criança? Como o espaço da sala de aula limita o gesto 

amplo do desenho?  

Sinalizamos com estes questionamentos que o espaço não está 

dissociado das práticas educativas e deve ser pensado como parte integrante 

das propostas pedagógicas relacionadas a arte. Uma estratégia possível para 

pensar uma prática de desenho menos limitada pelo espaço é a exploração de 

múltiplos suportes que extrapolem a tradicional folha sulfite A4. Para Cunha e 

Carvalho (2020), uma abordagem de prática de desenho na Educação Infantil 

que dialogue com o que é produzido na arte contemporânea deve explorar a 

multiplicidade de suportes e técnicas presentes na arte. Para a autora, as  

 

[...] ações pedagógicas precisam ser revisitadas na perspectiva da arte 
contemporânea em termos dos processos de criação dos artistas, não 
para copia-los como “releituras”, mas para entender como eles buscam 
soluções, explorando materiais [...] (CUNHA; CARVALHO, 2020, p. 
26). 

 

Assim, elaborar propostas pedagógicas que correspondam a produção 

artística contemporânea envolve transcender a dicotomia bidimensional e 

tridimensional e hibridizar materiais e linguagens. Retomamos aqui a noção de 

desenho ampla que abordamos neste artigo, enquanto projeto que pode ser 

materializado a partir de diversos materiais, técnicas e suportes. Para Cunha e 

Carvalho (2020, p. 28), o “[...] importante é oportunizar às crianças novas 

experiências e invenções com os materiais, sem delimitar em desenhos e 

pinturas, mas trabalhar com a hibridização das linguagens”.  

Com efeito, oportunizar às crianças o contato com diversidade de técnicas 

e linguagens artísticas é um direcionamento possível para explorar outras formas 

de lidar com a espacialidade do suporte e com as formas de produzir arte pelas 

crianças.   
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5. O uso de referencial imagético 

 

O ensino de arte que intenciona que as crianças desenhem de maneira 

real, tal qual a arte adulta acadêmica, é decorrente de concepções de ensino 

vinculadas a escola tradicional que remonta ao século XIX. Esta abordagem de 

ensino é duplamente limitante para a criança, pois está desvinculada das suas 

possibilidades de produções imagéticas que partem de estruturas mentais 

distintas das do/a adulto/a e porque não corresponde ao que é produzido hoje 

na arte.  

É a escola moderna que primeiro rompeu com esta concepção de ensino 

de arte ao se afastar da estética acadêmica e validar o desenho infantil como 

forma de expressão que se dá em um processo de desenvolvimento constante 

(IAVELBERG, 2013).  

A abordagem de ensino de desenho moderna foi fundamental para que 

pudessem ser considerados os processos de desenvolvimento específicos da 

criança na formulação de metodologias de práticas de desenho na Educação 

Infantil. Ressaltamos, entretanto, que o desenvolvimento do desenho infantil não 

acontece apenas de modo automático, mas está atrelado as ações educativas 

que possibilitam situações de aprendizagem. Nas palavras de Iavelberg (2013, 

p. 20), 

[...] o desenho infantil autoral não avança apenas porque uma ação da 
criança leva a outra, e assim sucessivamente, de modo autodidata, 
espontâneo e natural. Na prática, o desenhista é desequilibrado pela 
ação educativa intencional, por outros desenhos que observa de 
crianças e adultos e, ainda, pela interação com outros enquanto 
desenha. O seu reequilíbrio, em níveis mais avançados de saber 
desenhar, só pode ser realizado pela própria criança. 

 

Há, portanto, que se estabelecer um equilíbrio entre, de um lado, respeitar 

o desenho infantil e seu processo de desenvolvimento, de outro lado, apresentar 

referências imagéticas múltiplas e propostas pedagógicas que objetivem 

desequilibrar o desenho dos/as alunos/as a fim de promover seu 

desenvolvimento.  

Em oposição a estes direcionamentos teóricos, é recorrente nas salas de 

aula da Educação Infantil, o uso de imagens pobres em diversidade estética. A 

escola maternal é usualmente permeada por desenhos estereotipados que 

decoram as salas de aula, paredes, portas de banheiros e ainda aparecem em 
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atividades para colorir (VIANNA, 2010). Para Vianna (2010), o uso de uma 

estética estereotipada na decoração da escola e nas atividades dos/as alunos/as 

é decorrente das dificuldades da escola brasileira em disponibilizar referencias 

imagéticas feitas por profissionais da arte. Este fator acarreta uma produção de 

desenhos e imagens feita pelos/as próprios/as professores/as que 

majoritariamente não possuem formação adequada para a tarefa ou para a 

escolha de quais referências devem compor o espaço escolar.   

O resultado do empobrecimento do referencial imagético no desenho das 

crianças são a reprodução de padrões estéticos que aparecem em forma de 

desenhos chapados e estereotipados.  

Neste sentido, destacamos a pertinência do uso de referencial imagético 

amplo como forma de potencializar as vivências das crianças com as 

possibilidades estéticas que a arte apresenta e promover o desenvolvimento do 

desenho infantil.   

Para Cunha e Carvalho (2020), a arte contemporânea é pouquíssima 

apresentada para as turmas da Educação Infantil. A autora critica o frequente 

enfoque dado pelos/as professores/as a obras de arte clássicas que não 

dialogam com o que tem sido produzido no cenário artístico contemporâneo. 

Cunha e Carvalho (2020) afirma que a Educação Infantil deve priorizar 

apresentar aos/as alunos/as um referencial imagético múltiplo, que abarca obras 

e artistas dos diversos períodos, sem deixar de lado a arte contemporânea, a fim 

de abordar uma noção de arte que corresponda as discussões atuais sobre o 

tema. Nas palavras da autora, “[...] sugere-se que a escola e professores se 

aproximem da arte produzida em nosso tempo, atualizando conceitos” (CUNHA; 

CARVALHO, 2020, p.19).  

Iavelberg (2013) corrobora com Cunha e Carvalho (2020) ao conceber 

que é necessário que as propostas pedagógicas de ensino de desenho na 

Educação Infantil objetivem estabelecer diálogos entre o desenho da criança e 

o desenho de adultos/as e colegas. Neste sentido, o uso de obras artísticas 

diversas na sala de aula na Educação Infantil, deve ser priorizado em detrimento 

das imagens de referência que apresentam estética única, padronizada e 

estereotipada, uma vez que “[...] quando um educador mostra desenhos de 

artistas, também ocorrerá um processo de desequilíbrio e reequilíbrio dos 

pequenos desenhistas” (IAVELBERG, 2013, p. 21). 
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Desta forma, destacamos a pertinência da Educação Infantil buscar 

propostas pedagógicas que dialoguem com as discussões contemporâneas 

sobre desenho na Educação Infantil. Este afinamento envolve repensar como a 

prática do desenho vem sendo abordada na escola em diversas dimensões: 

desde a forma como a escola organiza o tempo e o espaço, os materiais que são 

disponibilizados para a prática até as imagens que são apresentadas como 

referência imagética.  

 

6. Considerações finais 

 

Os conteúdos relacionados à prática do desenho no ensino infantil estão 

assegurados em diversas competências na BNCC. Cabe ao/a professor/a 

elaborar propostas pedagógicas direcionadas para o desenvolvimento desta 

habilidade. Neste artigo, intencionamos destacar direcionamentos 

contemporâneos para pensar o ensino de desenho na modalidade da Educação 

Infantil, objetivando escapar as noções de ensino voltadas para uma abordagem 

tradicional acadêmica, mas sem recair em uma noção espontaneísta do desenho 

infantil.  

Para tanto, compreendemos que as propostas pedagógicas que abordam 

o desenho na Educação Infantil devem considerar o processo de 

desenvolvimento cognitivo nas suas proposições práticas, planos de aulas e 

projetos. Para que a aprendizagem significativa aconteça no campo do desenho, 

as crianças precisam vivenciar situações desafiadoras e desequilibradoras de 

seu desenho correspondente as possibilidades de suas estruturas de 

pensamento em cada etapa. É a busca pela resolução dos conflitos cognitivos, 

desencadeado por situações desequilibradoras, que move o/a aluno/a à novas 

aprendizagens de formas de desenhar. É nesta dinâmica que a criança assimila 

dados e experiências que agregam a sua prática artística. 

Propomos ao longo deste artigo, alguns direcionamentos 

contemporâneos para elaboração de situações desafiadoras e desequilibradoras 

dos desenhos das crianças. Destacamos a necessidade de uma relação espacial 

ampla no que diz respeito ao espaço e tempo para a prática artística na sala de 

aula, combinada com a utilização de multiplicidade de suportes e materiais.  
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Para além da organização temporal e espacial adequada para a prática 

do desenho, salientamos a pertinência da escolha do referencial imagético 

apresentado aos/as alunos/as como recurso de desestabilização das suas 

formas de desenhar. Sugerimos uma seleção de imagens e referências pautadas 

nas obras de arte de períodos distintos que tenha como principal característica 

a multiplicidade de estéticas e possibilidades artísticas.   

Além disso, salientamos a pertinência das relações sociais e da interação 

entre os desenhos de crianças e adultos/as. Consideramos que a interação e o 

contato com a obra de artistas adultos/as é fator importante para a 

desequilibração do desenho das crianças, contudo, este contato não deve servir 

como imposição estética do adulto/a para com a criança e nem oferecer 

padronização ou estereotipo das imagens apresentadas. Cabe ressaltar ainda 

que a relação com o desenho de outras crianças também é fator que agrega o 

desenvolvimento do desenho e pode funcionar também para estabelecer novas 

possibilidades de produção artística.  

Para trabalhar a arte na Educação Infantil, é preciso considerar o que está 

sendo produzido no cenário artístico contemporâneo. As propostas pedagógicas 

que se pautam no contato com a diferença e a multiplicidade na arte podem ser 

mais exitosas para propor situações de aprendizagem do que as ações que 

centralizam a repetição e padronização. O ensino de desenho na Educação 

Infantil enfrenta muitos obstáculos de estrutura física, acesso a materiais, 

formação de profissionais incipiente, dentre outras questões que dificultam uma 

abordagem assertiva desta prática na escola. Neste cenário, entendemos que 

esta pesquisa não responde a todas as problemáticas que compõe o tema, mas 

delineia algumas possibilidades para pensar um ensino mais afinado com a 

concepção de arte que temos hoje. Destacamos a necessidade da continuidade 

de pesquisas que colaborem para pensar propostas pedagógicas que abordem 

desenho na Educação Infantil que sejam passiveis de serem aplicadas na 

realidade brasileira escolar.  
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História e iconologia: possibilidades e limites do estudo da 
implementação da lei 10.639/2003 na Festa da Consciência 

Negra no CP a partir da imagem1. 
 

 Júlio César Virgínio da COSTA 2 
Gustavo Peçanha de A. JÚNIOR 3 

Mariana Oliveira CRUZ 4 
Mariane Barbosa da CRUZ 5 

Quelle Mariana da Silva RIOS 6 
 

Introdução 

 

Esse trabalho é originário do projeto de pesquisa denominado A Lei 

10.639/2003: Múltiplas Possibilidades e Perspectivas da Prática Educativa na 

Educação Básica para Promoção de uma Reeducação das Relações Étnico-

Raciais. O projeto, assim como este artigo, tem como objetivo analisar a 

aplicação da Lei 10.639/2003 no Centro Pedagógico (CP) da UFMG a partir da 

análise comparativa das fontes disponíveis sobre a Festa da Consciência 

Negra no colégio. Dessa forma, optamos por examinar algumas imagens, 

fotografias e convites referentes a Festa da Consciência Negra - que acontece 

desde 2012 no CP - além de entrevistas com professores, técnicos-

administrativos e ex-bolsistas, buscando encontrar algumas possibilidades e 

alguns limites na aplicação da Lei 10.639/2003. Fizemos um recorte temporal 

em nossas imagens: nosso foco será nas Festas de 2017 e 2018.  

A análise dessas fontes será feita a partir de um aporte teórico que nos 

auxilie a interpretar e comparar, criticamente, as fontes imagéticas, bem como, 

a pensar nos limites da própria imagem, que nem sempre é capaz de trazer 

todas as respostas para as nossas perguntas. Como qualquer documento, a 

imagem é produzida a partir de escolhas de seu autor, devendo ser analisada e 

não podendo ser vista como verdade, mas sim, como passível de 

interpretações variadas e de dúvidas.  

 
1 Essa pesquisa tem o financiamento da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG. 
2 Professor do Centro Pedagógico da UFMG. 
3 Licenciando em História pela UFMG 
4 Licencianda em História pela UFMG. 
5 Professora de História da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais; Bacharelanda em 
História pela UFMG. 
6 Bacharelanda em História pela UFMG. 
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Nesse sentido, conforme os estudos de fotografia e história de Ana 

Maria Mauad (1996) abordaremos um pouco das restrições e aspectos 

positivos da utilização da fotografia como fonte e como esse estudo contribui 

para que entendamos a importância de outras fontes, como as entrevistas. 

Discutiremos, a partir de Pierre Nora (1993), como a aceleração transformou a 

relação da sociedade com a memória e como isso nos ajuda a entender melhor 

um de nossos objetos de pesquisa, o arquivo escolar. E, por fim, segundo Le 

Goff (1996) abordaremos porque as fotografias contidas neste arquivo e 

escolhidas para o projeto de pesquisa e para o presente artigo, podem ser 

entendidas como monumento, que auxilia a sociedade a conservar o passado. 

O texto está dividido em oito seções incluindo esta introdução. 

Apresentaremos alguns elementos constitutivos da trajetória pesquisada desde 

2019, que veio sendo trilhada, porém, como já sinalizado, em um recorte 

temporal específico. 

 

2. A Lei 10.639/2003 e o Dia Nacional da Consciência Negra 

 

Para que possamos entender a criação e a necessidade da Lei 

10.639/2003 é necessário que façamos uma análise histórica e social da 

formação do que hoje chamamos de Brasil.  O nosso país foi construído a partir 

da exploração de povos originários do continente africano que foram trazidos 

para esse território involuntariamente. Quando chegaram, esses povos foram 

escravizados, objetificados e considerados propriedade dos homens brancos, 

foram desumanizados e impedidos de escolher o caminho da sua própria 

história.  

Depois de quase 400 anos de exploração e violência, física e 

psicológica, além de muita luta por parte dessas pessoas, a escravidão foi 

abolida no Brasil. Entretanto, apesar de ser um marco histórico importante e o 

início da libertação, a Lei Áurea (1888) não trouxe nenhum tipo de reparação 

ou compensação para esses grupos. Ao invés de tentar reparar os quase 

quatro séculos de violência institucionalizada contra a população negra, a 

recém-criada República brasileira criou uma política que visava o 

embranquecimento da população, que financiou a vinda de imigrantes 

europeus, principalmente italianos, que se tornaram a mão de obra assalariada 
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substituta da mão de obra escravizada. Hofbauer (2011) e Santos (2009) 

chamam a atenção em seus trabalhos para os efeitos negativos das constantes 

propagandas do ideal branco de ser e existir na República brasileira daquele 

período, o que acentuava o processo de segmentação das pessoas negras em 

espaços e lugares de não Direitos. 

Com isso, a população negra ficou sem emprego, sem moradia, sem as 

mínimas condições de sobrevivência. Tanto o racismo - seja ele estrutural, 

explícito ou velado - presente em nossa sociedade, como a marginalização 

desses sujeitos e a ausência deles nos espaços de poder, são reflexos desse 

contexto que os explorou, violentou e excluiu. 

Em decorrência da negação dos desdobramentos políticos 

escravocratas, ou seja, da existência do racismo, fortaleceu-se no Brasil o mito 

da democracia racial, principalmente após a publicação do livro Casa Grande e 

Senzala, escrito por Gilberto Freyre, em 1933. A mestiçagem, a mistura das 

três raças é uma concepção que perdura, inclusive nos dias de hoje, portanto, 

nunca foi superada. O Brasil não tinha, por meio da Constituição, uma 

legislação que evidenciasse o racismo existente, diferente de outros países 

como os EUA e a África do Sul (ALBERTI, PEREIRA, 2005), assim, com a 

política da miscigenação, tais problemas acentuaram-se. 

Combater o mencionado mito era o desafio singular do Movimento 

Negro brasileiro. Nascido a partir de ato público realizado em 7 de julho de 

1978, o MNUCDR (Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial) 

ou simplesmente MNU, reuniu um grande público espontâneo além de 

inúmeros grupos e associações negras, assim como outras tantas pessoas 

notáveis ao Movimento Negro como Abdias do Nascimento. Em cartas abertas 

ao público que Lélia González coloca no livro ‘Lugar de Negro’ (GONZÁLEZ; 

HASENBALG, 1982) escrito em 1982 com Carlos Hasenbalg, fica explícito a 

manifestação contra todas as formas de racismo, opressão policial, 

discriminação racial, subemprego, marginalização que estavam sendo 

apresentadas. Vê-se que havia a reivindicação de uma história do negro 

brasileiro contada a partir de centros de luta. 
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Desde os anos 1950, a figura de Zumbi já começava a ser exaltada 

como líder da resistência à dominação escravista. Entretanto, apenas em 

novembro de 1978, a partir do manifesto do MNUCDR, é que foi declarado o 

dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares em 1695, como o 

Dia da Consciência Negra. A homenagem a Zumbi configurou o resgate da 

memória da luta quilombola que acontecera há centenas de anos atrás e que 

foi recuperada, na década de 1970, para simbolizar algo maior no presente, a 

luta coletiva do Movimento Negro, contra o racismo e contra a miscigenação. A 

data escolhida se opunha ao 13 de maio, dia da abolição da escravatura, visto 

que para os militantes esse evento não era um marco da luta negra. 

Em um país racista, o entendimento de que as pessoas escondem seus 

traços, sua fisionomia como a pele escura, cabelos cacheados e crespos, é 

compreensível; pois essas características são, não raramente, taxadas como 

feias e inferiores, justamente pelo rebaixamento estrutural de pessoas negras 

ao longo da história da construção do Brasil. Nota-se, a partir disso, a 

importância de figuras que valorizem a negritude, que não neguem a existência 

do racismo, nem a necessidade de reparação, por meio da política de cotas, ou 

da proposta da Lei 10.639/2003, por exemplo. 

Assim, cientes que a educação é um instrumento importantíssimo para a 

transformação da sociedade e a formação de cidadãos e cidadãs7, os membros 

do Movimento Negro lutaram para que existisse uma política pública voltada 

para a (re)educação das relações étnico-raciais nas escolas. Em 2003, a partir 

das referidas reivindicações do MNU, foi promulgada a Lei 10.639, que tornou 

obrigatório o ensino da história da África, dos Afrodescendentes e da cultura 

afro-brasileira na educação básica, bem como, adicionou o Dia da Consciência 

ao calendário escolar. A Lei 10.639/2003 visa contribuir para a valorização da 

cultura negra, afrobrasileira e afrodescendente no ensino, com o objetivo de 

que haja o reconhecimento e a autoafirmação da negritude e ressignificação do 

que é ser negro (como não inferior e pejorativo).  

 

 
7 Utilizamos aqui a ideia de cidadão como sujeito histórico que possui consciência de si e do 
outro e com meios para transformar a sua realidade, baseado nas proposições de Paulo Freire 
em Pedagogia do Oprimido (2020). 
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Apesar de sua promulgação em 2003, não podemos afirmar que a Lei é 

aplicada em todas as instituições de ensino de forma satisfatória e uniforme. 

Ainda hoje o processo de aplicação se mostra lento e gradual, além dos 

desafios encontrados nesse processo, como a resistência por parte de alguns 

membros da comunidade escolar, a precária formação de professores aptos a 

trabalharem com as temáticas e o pouco (ou nenhum) investimento estatal. 

Comumente, as escolas valem-se das determinações da lei somente no dia 20 

de Novembro, mas, este dia deveria ser a culminância das práticas de 

(re)educação étnico-racial trabalhadas durante todo o ano letivo. Iremos discutir 

nos próximos tópicos sobre a aplicação da Lei 10.639 e a Festa da Consciência 

Negra no Centro Pedagógico visando compreender as possibilidades e os 

limites na aplicação da Lei e na organização da Festa.  

 

3. O Centro Pedagógico da UFMG 

 

O Centro Pedagógico (CP) da UFMG8 é um Colégio de Aplicação 

localizado na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, que possui turmas do 

Ensino Fundamental e da EJA (Educação de Jovens e Adultos). O ingresso 

dos alunos, que vêm de diferentes regiões da grande BH, se dá a partir de 

sorteio. Conforme o site, são funções dos Colégios de Aplicação: “educação 

básica, desenvolvimento da pesquisa; experimentação de novas práticas 

pedagógicas; formação de professores; criação, implementação e avaliação de 

novos currículos; e capacitação de docentes”. O esforço para que o CP seja 

um espaço onde o ensino, a pesquisa e extensão sejam feitas conjuntamente, 

é justamente o diferencial da Instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Para maiores informações, acessar www.http://www.cp.ufmg.br/ 
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Imagem 1  

 

Fonte: COLÉGIO DE APLICAÇÃO. Centro Pedagógico UFMG. Disponível em: 
https://www.cp.ufmg.br/institucional/colegio-de-aplicacao/. Acesso em: 10 jun. 2021. 

 

Imagem 2  

 

Fonte: arquivo pessoal do autor 
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4. As fontes 

 

Utilizaremos duas fontes de pesquisa nesse artigo: imagens que incluem 

fotografias da Festa da Consciência Negra de 2017 e 2018 do CP, convites 

referentes a Festa de 2018 e trechos de entrevistas realizadas com 

professores, técnicos-administrativos e ex-bolsistas do CP durante os anos de 

2020 e 2021. Iremos neste tópico discutir sobre essas fontes e suas 

particularidades.  

As imagens que serão utilizadas neste artigo - aqui nos referimos as 

fotografias da Festa e aos convites -, e que são utilizadas no projeto de 

pesquisa, fazem parte do arquivo escolar do Centro Pedagógico, mais 

especificamente do arquivo SIRT9. Visto isso, precisamos levar em 

consideração o que representa um arquivo escolar, suas particularidades, sua 

documentação e posteriormente entender as especificidades das nossas 

imagens.  

Conforme Pierre Nora (1993), a mundialização e massificação, bem 

como, a fluidez e a alta velocidade com que as rupturas se dão nos novos 

tempos, romperam a lógica de uma memória como pura tradição e precederam 

uma sociedade que, tanto trata o passado como "definitivamente morto” 

(NORA, 1993, p. 1), como, em detrimento dessa aceleração, tem a urgência de 

eternizar sua cultura e seu passado. Para este artigo, demonstraremos que, 

apesar das nossas fontes não serem fruto dessa urgência em driblar o 

esquecimento iminente, elas se configuram como memória.  

Consideramos nossas fontes imagéticas, conforme o capítulo 

“Documento/monumento” do livro História e Memória de Jacques Le Goff, 

como monumento, na medida em que partem do esforço voluntário ou 

involuntário de “perpetuar a recordação” e “evocar o passado”10. Afinal, talvez 

não existisse a memória fotográfica da Festa da Consciência Negra para esta 

pesquisa sem o arquivo escolar do CP, já que não foram mobilizados pedidos 

aos familiares e a comunidade externa para acesso ao registro pessoal do 

evento. 

 
9 Setor de Informática do Centro Pedagógico da UFMG. 
10 Estas são definições utilizadas por Le Goff para definir conceitualmente o monumento e o 
diferenciar da ideia de documento. 
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A documentação escolar não é produzida com o objetivo de servir como 

fonte para historiadores/pesquisadores. Ela nada mais é que uma burocracia 

escolar, que envolve dados sobre alunos, funcionários, professores, 

informações sobre os gastos da escola, sobre os Projetos Políticos 

Pedagógicos, os eventos realizados, entre outros. Burocracia essa que auxilia 

no funcionamento da instituição e que permite a posterior verificação por 

pessoas autorizadas. Além disso, essa documentação também é vista como 

algo particular, já que possui dados de antigos e atuais membros da 

comunidade escolar. Os arquivos escolares não utilizam a mesma lógica de um 

arquivo tradicional que nós historiadores estamos acostumados, eles seguem a 

lógica da importância dos documentos para o funcionamento da escola. É 

importante que tenhamos essas informações em vista para o acesso a esses 

documentos e para a própria análise e interpretação deles.   

Segundo Costa (2020), os arquivos escolares são compreendidos como 

locais de memória sobre a cultura escolar, os processos de escolarização e a 

história da instituição. Ainda segundo o autor, baseado nos escritos de 

Gonçalves (2006, p. 3), os artigos que abordam essa temática afirmam que 

essa documentação em sua diversidade e pluralidade “[...] registram e 

constituem a cultura material escolar, específica daquela instituição [...] e são 

testemunhas da vida institucional, da sua cultura e memória, com as 

particularidades da escola que as produziu [...]” deixando assim sua condição 

de depósitos de papéis, “entulhos” ou os denominados e conhecidos por 

“arquivos mortos”. Para Nora, lugares de memória “[...] nascem e vivem do 

sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que 

é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios 

fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais” (NORA, 

1993, p. 13). 

No nosso caso, apesar de não serem concebidas a partir da premissa de 

negação da constitucionalidade natural da memória, as fotografias tornaram se 

fonte de análise de historiadores, por conservarem e testemunharem a 

culminância da Festa da Consciência Negra. É perfeitamente possível 

encontrar, como no caso da pesquisa que dá origem a esse texto, um arquivo 

escolar somente de fotografias, em um setor que é responsável pela captação 

das imagens em todas as atividades da escola e do arquivamento e 
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conservação delas. Talvez não seja tão comum, mas existem inúmeros 

documentos comprobatórios de um cotidiano escolar arquivado nas escolas do 

Brasil, embora não saibamos em quais condições se encontram, porque nem 

sempre estão organizados como arquivos escolares. (Costa, 2020, p. 481) 

Ou seja, apesar da questão burocrática, é possível uma ampliação de 

nossa percepção sobre esse tipo de arquivo, sua importância para que 

possamos investigar diversas práticas educativas, os processos de construção 

curricular e a própria história da educação escolar no Brasil. 

Nora (1993) defende que quando se criam e se conservam patrimônios, 

monumentos e arquivos, eles devem ser compreendidos como a transformação 

da memória à história, visto que se já passou, se já rompeu, não é memória, é 

história. Nesta perspectiva, sendo nosso trabalho um estudo da memória da 

Festa da Consciência Negra, com o objetivo de analisar e compreender a 

aplicação da lei 10.639/2003, estamos participando desta transformação da 

memória à história. Assim, o que aqui se faz, é uma reconstituição 

problemática, incompleta - esta é uma das definições de história para o autor - 

e crítica de um processo educacional específico, visto que a história “[...] não 

pode ser uma operação inocente. Ela traduz a subversão interior de uma 

história-memória por uma história-crítica” (NORA, 1993, p.10).  

A partir do entendimento de que o historiador agirá em prol da 

investigação proposta, ao transformar a memória em história, deve se ter em 

mente, também, o limite imposto pela própria fonte imagética, bem como da 

influência de quem realiza o registro, sobre a foto. Ana Maria Mauad (1996) 

explica que a fotografia surgiu em 1830, fruto da oportunidade, técnica e 

engenho de Niépce e Daguerre. Ao passo que, o primeiro se preocupava com 

a técnica que possibilitaria fixar a imagem no suporte, o segundo, buscou 

aperfeiçoar o controle que a ilusão da fotografia ofereceria no entretenimento, 

visto que trabalhava com isso. Assim, as barreiras iniciais da fotografia e da 

magia eram tênues e esse início confuso desencadeou polêmicas que até hoje 

vigoram. As discussões baseiam-se nos critérios de validade da fonte, visto 

que esta pode ser manipulada e, mais ainda, se ela deve ser utilizada, já que o 

falseamento existe. Seria uma série de critérios, suficientes para validar a foto? 

Seu valor documental deve se basear nos parâmetros de validade? 
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A fotografia é o captar de um momento, e, por basear-se no registro da 

realidade, comoveu defensores de que ela é irrefutável, de que mostra o 

acontecimento. O que é de extrema validade compreender, é que ainda que a 

foto eternize um momento e guarde uma memória, ela é resultado da lente de 

quem a processa. Assim, é preciso um olhar crítico e investigativo ao lidar com 

fontes imagéticas, e se necessário, inclusive recorrer a outros recursos 

documentais. Além disso, deve-se ter em mente que a foto é um recorte, então 

ela não corresponde a contemplação de todo o espaço registrado. É importante 

também dizer que, ainda que a fotografia seja manipulada, ou que registre 

apenas uma parte de um todo (que foi ocultado de maneira intencional ou não), 

ela ainda pode nos revelar muito sobre seu tempo, sobre as disputas políticas, 

sociais e sobre qual narrativa objetivava-se ser privilegiada naquele momento.  

Para nossa pesquisa, realizamos entrevistas com professores, técnicos-

administrativos e ex-bolsistas, com o intento de questioná-los sobre como se 

dá o dia 20 de novembro, sobre seus conhecimentos sobre a lei, sobre a 

participação das famílias e qual a participação do entrevistado no dia festivo. O 

que observamos é que, muitas das hipóteses estruturadas ao longo do estudo 

do projeto e com a análise das fotos, foram sendo comprovadas pelas falas de 

pessoas que vivenciaram o evento. Assim, vimos que apesar de os registros 

imagéticos não terem sido feitos com o objetivo de cobrir integralmente a 

culminância, eles ofereceram possibilidades investigativas muito interessantes. 

 A título de exemplo, a fonte/fotografia a seguir confirma a fala de muitos 

entrevistados/as em relação ao aumento da participação na Festa, inclusive 

com afirmações categóricas de que depois da Festa Junina, essa é a maior 

festa da escola. 
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Imagem 3  

Fonte: Fotografia do Arquivo SIRT do CP referente a Festa da Consciência Negra do 

ano de 2018. 

 

Quando aproximamos nossa “lente” investigativa e nossa “lupa” 

iconográfica, observamos um público diverso e alguns elementos que falam 

bem do momento registrado. Seria uma postura investigativa muito semelhante 

àquela sinalizada por Carlo Ginzburg em ‘Sinais: raízes de um paradigma 

indiciário’, especialmente quando ele nos relata que o “método morelliano” nos 

convoca a um exame pormenor de pinturas, o que aqui adaptamos às 

fotos/testemunhos que analisaremos, como por exemplo, no convidado (1) que 

nesse ano, veio apresentar a soul music como expressão cultural 

contemporânea de matriz africana bem no canto direito da foto. Após sua 

apresentação e de seu grupo, ele se insere na festa e dança com o público. Ou 

seja, de convidado ele passa ao envolvimento com a festa dançando 

juntamente com os demais.  
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Pode-se observar, também, na imagem 3, a participação de crianças de 

diversas idades tocando seus tambores (2) e dançando! Inclusive, um dos 

alunos (3) de inclusão do CP, inserido na festa e acolhido, é exemplo de um 

esforço feito pela instituição, para que as manifestações/práticas de educação 

inclusiva sejam o mais amplas possíveis. 

 

Imagem 4  

 

Fonte: Fotografia do Arquivo SIRT do CP referente a Festa da Consciência Negra do 
ano de 2018. 

 

E é isto que verificamos na imagem 4, além de termos um exemplo de 

como a análise iconológica pode ser ainda mais potencializada quando 

ampliamos nossa “lupa” investigativa sobre a fonte fotografia com a utilização 

do zoom. Ou seja, um olhar de relance poderia perceber muitas pessoas se 

divertindo, mas um olhar aproximativo, iconográfico, indiciário nos amplifica as 

ações.  

Outro exemplo desse exercício metodológico, temos a identificação da 

presença do diretor da escola, o professor criador da Festa, a professora de 

inglês, um convidado externo tocando (4). Desta forma, vemos o envolvimento 

dos profissionais que trabalham e mobilizam juntamente com seus alunos 

diversas ações para que Lei 10.639/2003 possa ser cumprida, mas nos parece 

que temos indícios de que essa prática educativa vai um pouco além de mero 

cumprimento legal. 
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Visualizamos, bem no canto esquerdo da foto, uma roda de crianças que 

se divertem ao som do swing e do ritmo afrobrasileiro. Ou seja, uma 

aproximação que confirma uma informação mais geral de que a Festa vem 

mobilizando um público diverso, mesmo em um sábado. Que a Festa 

oportuniza muitas atividades e que as mesmas são organizadas contando com 

a interação e a participação dos visitantes e convidados/as. Por tudo isso, uma 

foto de arquivo escolar pode ser um portal para outros portais quando 

acessados a partir de uma perspectiva investigativa qualitativa.   

É nesse sentido que trouxemos o conjunto de princípios e 

procedimentos que contém a proposta de um método heurístico centrado no 

detalhe, nos dados marginais, nos resíduos tomados enquanto pistas, indícios, 

sinais e vestígios. Os documentos oficiais, relatórios, decretos, leis, fontes 

secundárias e voluntárias, ou seja, as fontes investigadas pelo pesquisador 

que, se submetidas a análise semiótica, pode revelar muito mais do que o 

testemunho tomado apenas como um dado. (RODRIGUES, SD) 

E, ainda, segundo Rodrigues (S.D.), 

 

a redução de escala é um procedimento analítico que pode ser usado 
em qualquer circunstância, independente do lugar ou das dimensões 
do objeto estudado. Nesse sentido, a micro-análise seleciona um 
ponto específico da realidade a partir do qual se exemplificam 
conceitos gerais – em vez de funcionar como ponto de partida para 
um movimento mais amplo em direção à generalização. A micro-
análise não subordina o conhecimento dos elementos individuais a 
uma generalização mais ampla, ao contrário, destaca as 
particularidades e acentua os detalhes contingentes nas vidas e nos 
acontecimentos individuais. A abordagem micro não rejeita a 
abstração, pois os fatos aparentemente insignificantes podem servir 
para revelar um fenômeno mais geral. (Idem, s.d.) 

 

Por fim, segundo os estudiosos do campo dos arquivos escolares, o 

debate sobre eles tem se tornado mais frequentes a partir dos anos de 1990, 

isso a partir de uma reflexão sintonizada com a História Cultural que vem 

debruçando esforços e grande interesse na História da Educação. O que 

acrescentamos com o grande interesse do Ensino de História e das práticas 

realizadas em ambientes escolares da educação básica no Brasil. 
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Dentro dessa percepção, Gonçalves (2006) afirma que, 

 

as questões referentes à cultura escolar e a fontes que permitam sua 
percepção e estudo, acabam por fazer voltar os olhares  aos arquivos 
escolares, em busca de registros documentais que permitam a 
reconstituição da cultura escolar das instituições educativas. 
(GONÇALVES, 2006, P. 2) 

 

E são esses arquivos11 que salvaguardam os diversos tipos de 

documentos e registros que a escola produz em seu dia a dia, como o arquivo 

SIRT com suas 1256 fotos da Festa da Consciência Negra e outras milhares da 

Festa Junina, do Dia do Amigo da Escola, das Formaturas, das Olimpíadas, 

das diversas exposições que ocorrem na escola ano após ano. 

Essas fontes/testemunhos desse passado, dessa prática interdisciplinar 

que existe desde 2012, podem ser mobilizadas como um importante elemento 

iconográfico e iconológico da história escolar. Em nosso caso, da história do 

Brasil, a Festa da Consciência Negra está diretamente associada à Lei. 

10.639/2003 e é uma proposta presente nas Diretrizes correlatas a essa lei que 

busca promover uma reeducação das relações étnico raciais nas escolas da 

Educação Básica em todo território brasileiro.  

Por fim, Bresci et al nos informam que, 

 

os arquivos escolares e toda gama de documentos que ele possui 
tornam-se importantes meios de compreender as questões que 
permeiam a função educacional e social que a escola tem. Neles se 
encontram registros das memórias perdidas, esquecidas, mas que 
representam o processo de escolarização de uma sociedade 
(FURTADO, 2011 apud BRESCI et all, 2016, p. 4) 

 

 Depois dessa breve explicação sobre documentação e arquivo escolar 

podemos nos atentar às nossas imagens. As fotografias utilizadas neste artigo 

dizem respeito às Festas da Consciência Negra de 2017 e 2018 e foram 

produzidas com o objetivo de registrar o evento como um todo. Essas fotos 

registram o espaço, as pessoas, as produções, as apresentações, as oficinas, 

entre outros. O autor das fotografias não se preocupou em captar o melhor 

ângulo das pessoas presentes, mas sim o que estava acontecendo no 

 
11 Arquivos, que encontramos no CP, na COPED - Coordenação Pedagógica, do NAPq - 
Núcleo de Assessoria à Pesquisa do CP/UFMG-, com inúmeras pastas e caixas com milhares 
de documentos, atas, registros, processos seletivos e que, infelizmente, a pandemia de Covid-
19 nos impossibilitou de acessarmos nesse percurso investigativo. 
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momento. Apesar de se mostrarem como fotografias despretensiosas, ainda 

assim temos que considerá-las criação de alguém, que possui uma visão 

específica de mundo e opiniões pré-formadas. Ou seja, precisamos analisar 

essas fotografias como fruto das escolhas de alguém, que precisam ser 

analisadas criticamente.  

5. Aplicação da Lei 10.639 no Centro Pedagógico 

 

Como visto durante este texto, a Lei 10.639/2003 foi resultado da 

reivindicação do Movimento Negro por uma política pública que visasse a 

(re)educação étnico-racial nas escolas. Vimos também que apesar de ter sido 

homologada em 2003, ainda existem desafios na sua aplicação. Outra 

observação importante é a de que nem todas as instituições de ensino 

comemoram o Dia da Consciência Negra, apesar de ser um dia letivo, e 

quando comemoram não podemos afirmar que é sempre de forma satisfatória.  

 Neste tópico, buscaremos compreender quais são as práticas 

pedagógicas no CP que visam a aplicação da Lei, se são satisfatórias e como é 

realizada a Festa da Consciência Negra. O evento seria só um dia isolado de 

“conscientização” ou a culminância de práticas educativas realizadas durante 

todo o ano letivo?  

 Pensando então no CP como um espaço onde ensino, pesquisa e 

extensão andam juntos, precisamos considerar também, alguns projetos 

pedagógicos relacionados à Lei 10.639 - como exemplo do projeto de ensino 

Áfricas e Eu que foi pensado e é aplicado por uma professora da instituição e 

um grupo de colegas do primeiro ciclo. 

 O projeto Áfricas e Eu foi pensado por uma professora do primeiro ciclo 

da escola com o intuito de fazer com que seus alunos e alunas negros e negras 

conseguissem se identificar como tal, visto que, a sociedade oprime essas 

crianças desde muito cedo em detrimento do racismo estrutural. Outro objetivo 

do projeto é o de que os alunos e alunas pudessem conhecer a história e 

cultura do continente africano e dos afrodescendentes.  

 A realização da Festa da Consciência Negra no CP também foi fruto de 

luta por parte de um grupo de professores da instituição, a partir do ano de 

2012, no qual a Festa passou a fazer parte do calendário da referida. Para 

melhor logística, houve a criação da Comissão Organizadora que ficou, então, 
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responsável pela organização da festa, que é composta por oficinas, 

exposições dos alunos, apresentações artísticas/culturais protagonizadas por 

alunos ou por grupos convidados. O evento acontece normalmente no sábado 

e é aberto para toda a comunidade escolar, que inclui: professores, 

funcionários, estagiários, alunos e familiares. 

Imagem 5 - 

 

 Fonte: Imagem do arquivo SIRT do CP. Convite da primeira Festa da Consciência Negra do 

Centro Pedagógico realizada em 2012. 
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A partir disso, buscaremos compreender, nos próximos tópicos, os 

limites e as possibilidades de aplicação da Lei no Centro Pedagógico 

analisando de forma crítica e comparativa as nossas fontes. 

 

6. As Possibilidades 

 

Como já foi apresentado, os arquivos escolares oferecem um riquíssimo 

acervo para a análise. Em específico, faremos uma breve análise das 

possibilidades que os arquivos fotográficos nos oferecem.  

Imagem 6  

 

Fonte: Fotografia do arquivo SIRT (Setor de Informática do Centro Pedagógico): camisas com 

escritas ‘músicas’, ‘somos rap’ e  ‘+ amor por favor’. 

 

A foto acima foi tirada na Festa de 2018 e chamou atenção por sua 

provável intencionalidade. Pensando nos lamentáveis dados estatísticos que 

mostram o alto número de pessoas pardas e negras mortas em operações 

policiais no Brasil, sobretudo jovens negros, e colocando este fato em paralelo 

à observação das imagens acima, que apresenta a exposição de camisas com 

escritas como “+ amor por favor”, “rap” e “música”, foi possível inferir que os 

expositores talvez estivessem ressignificando o constante levantar de camisas 
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ensanguentadas em protesto, por alguma das inúmeras mortes de pessoas 

negras no Brasil.  

Essa hipótese fica ainda mais forte quando analisamos um caso ocorrido 

no mesmo ano da festa. Trata-se da morte do adolescente Marcus Vinícius da 

Silva, de 14 anos, morto com um tiro nas costas a caminho da escola, em 20 

de junho de 2018. Foi morto por um tiro da Polícia Civil do Rio de Janeiro que 

fazia uma Operação no Complexo da Maré, e não foi o único morador morto na 

operação. A camisa ensanguentada de Marcus Vinícius se tornou um símbolo 

doloroso da sua morte, tendo sido carregada e exposta nas mídias por sua 

mãe em protesto e luto.  

Imagem 7  

 

Fonte: Fotografias disponivéis em: ://www.viomundo.com.br/denuncias/o-estado-assassinou-

meu-filho-pelas-costas-e-nao-socorreu-como-sangue-de-inocente-e-sucesso-de-operacao-veja-

video.html 

 

Interpretamos que a exposição das camisas nos apresenta a 

possibilidade de ter sido feita com vistas a ressignificar a morte de Marcus 

Vinícius. O fato dele ter sido morto a caminho da escola é bastante 

emblemático, e a possível tentativa de provocar essa sensibilização nos alunos 

e demais presentes na Festa é uma possibilidade dentro do ensino e alerta 

para o genocídio da população negra e moradora de favelas no Brasil.  
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A foto abaixo, também de 2018, é mais uma que chama a atenção por 

ser de um homem negro, professor de música da Escola, utilizando uma 

camisa com os dizeres “soul negão” em uma clara apropriação e 

ressignificação do termo “negão”, constantemente utilizado de forma pejorativa.  

 

Imagem 8  

 

Fonte: Fotografia do arquivo SIRT (Setor de Informática do Centro Pedagógico): homem negro 

com camisa ‘soul negão’ fotos de 2018 - apropriação e ressiginificação de um termo muito 

usado pejorativamente. Reforço da música soul como integrante da identidade positiva do ser 

negro. 

Pode-se perceber que o professor se coloca de braços abertos, 

provavelmente fazendo algum tipo de intervenção, e sua camisa acaba indo de 

encontro a uma intenção de reforçar a música soul como integrante da 

identidade positiva da cultura negra a partir do jogo de palavras. A foto 

demonstra a intenção de ressignificar o gênero musical como não integrante da 

identidade da cultura negra de forma pejorativa. 

Seguindo essa linha de apontamentos sobre as oportunidades de se 

estimular uma formação antirracista, há duas fotos de 2018. A primeira é uma 

mesa com livros infantis tratando da África (imagem 9) e a segunda, mostra 

trabalhos com o nome ‘Alfabeto Africano’ (imagem 10) que foi uma atividade 

proposta por uma professora que pretendia alfabetizar os alunos a partir do 
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alfabeto africano, em um projeto chamado Áfricas e eu. Nota-se que existe um 

cuidado e interesse em inserir leituras e linguísticas sobre a África para o 

público infantil por parte dos professores do CP, o que significa mais um ponto 

que demonstra a ação educativa atuando de maneira positivada e com base na 

Lei 10.639. 

Imagem 9  

 

Fonte: Fotografia do arquivo SIRT (Setor de Informática do Centro Pedagógico): exposição de 
livros infantis sobre o continente africano e as questões étnico-raciais na Festa da Consciência 

Negra de 2018  
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Imagem 10

 

Fonte: Fotografia do arquivo SIRT (Setor de Informática do Centro Pedagógico): exposição do 
Alfabeto Africano na Festa da Consciência Negra de 2018 

Em relação ao necessário incentivo do pensar a estética positiva do ser 

negro, que também acaba estando vinculado aos frutos de uma educação que 

pensa essa Lei, temos a foto abaixo em que se vê uma oficina de penteados 

afro. 

Imagem 11  

 

Fonte: Fotografia do arquivo SIRT (Setor de Informática do Centro Pedagógico): oficina de 

penteados da Festa da Consciência Negra de 2018. 
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Descobrimos a partir das entrevistas que a oficina era algo que chamava 

muita atenção e tinha muitos adeptos dentre os alunos. Conclui-se, que, houve 

um exercício para colocar a estética afro como algo belo e positivo. Exercício 

esse que, para o público escolar, especialmente os ciclos iniciais de ensino, é 

extremamente interessante uma vez que é neste ambiente de coletividade e de 

formação que se formam os indivíduos, suas ideologias e suas personalidades. 

E pensando em crianças negras se formando nesse ambiente, atividades como 

esta, possibilitam uma estimulação da autoestima, para que elas visualizem o 

afro como algo bonito e sublime.  

À vista disto, cabe retomar o que apresentamos em SANTOS (2009), 

acerca do histórico estímulo à valorização das características de pessoas 

brancas como válidas e de pessoas negras como exóticas, e que deveriam 

deixar de serem estimuladas geracionalmente. Tratando do fim do século XIX e 

início do século XX, em suma da Primeira República, a autora diz: 

 

Alimentado pela “imprensa branca'', o padrão de beleza europeu, e 
toda a ideia de branquitude como “raça” superior era propagado na 
sociedade, por vezes de maneira sutil e subliminar, por vezes 
explícita e direta. (SANTOS 2009). 

    

Vê-se mais um ponto em que as reflexões possíveis a partir da lei se 

apresentam de forma cada vez mais sensível. Aliás, percebemos a partir das 

imagens que a Festa da Consciência Negra se faz de maneira a tocar em 

pautas que sensibilizem os visitantes. Ainda que o Colégio faça algumas 

escolhas e evite alguns desconfortos, que falaremos no tópico seguinte, tratam-

se de possibilidades que seguem atravessando uma trilha que por muito tempo 

esteve travada por preconceitos, tabus, falta de políticas públicas e 

silenciamentos de toda ordem.  
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7. Limites 

Apesar de se mostrar como um colégio modelo para outras escolas 

públicas e particulares por conta de seus projetos e práticas pedagógicas e de 

ensino e o seu esforço em aplicar a Lei 10.639 de forma satisfatória, o Centro 

Pedagógico também enfrenta dificuldades na sua aplicação. Assim, 

dissertaremos neste tópico, sobre alguns limites da aplicação da Lei no Centro 

Pedagógico. 

Considerando que a Festa da Consciência Negra acontece desde 2012 

na escola, fizemos um recorte, levando em conta questões que foram 

elencadas durante a nossa pesquisa. Trabalharemos, nesta sessão, com 

algumas imagens e convites do evento, que ocorreu no ano de 2018. E 

utilizaremos também, trechos das entrevistas com o professor, aqui 

denominado, B e com a técnica-administrativa, aqui denominada, C. Ambos 

relataram sobre um episódio que aconteceu ainda em sua fase de organização 

que exemplifica um importante limite da aplicação da Lei. Assim, a partir das 

referidas fontes, refletiremos criticamente sobre a questão.  

No ano de 2018, o professor B sugeriu à Comissão Organizadora da 

Festa que um grupo musical, o Grupo Ofó, se apresentasse durante o sábado 

letivo. Já era comum em outros anos que grupos musicais fossem convidados 

para participar do evento, já tiveram apresentações de grupo de samba, 

pagode, soul, entre outros, assim, imaginamos que não seria um problema o 

Grupo Ofó se apresentar. Entretanto, a Comissão foi contra a apresentação 

desse Grupo no dia da Festa: ele teve que realizar sua apresentação em um 

dia de semana fora do horário de aula, dificultando a participação de alunos e 

familiares. A partir disso, nos indagamos do por quê essa limitação na 

apresentação do Grupo Ofó e fomos atrás de outras fontes.  

Encontramos no arquivo SIRT, já citado nesse texto, dois convites 

referentes a Semana da Consciência Negra de 2018 do Centro Pedagógico. O 

primeiro se refere a Festa da Consciência Negra, ocorrida no dia 24 de 

novembro do referido ano e o segundo se refere ao convite para apresentação 

do Grupo Ofó que ocorreu no dia 19 de novembro, uma segunda-feira.  
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Imagem 12  

     

Fonte: Imagem do arquivo SIRT do Centro Pedagógico referente ao convite da Festa da 

Consciência Negra de 2018 do CP. 

 



156 
 

Imagem 13 

Fonte: Imagem do arquivo SIRT do Centro Pedagógico referente ao convite da 

apresentação do Grupo Ofó em 2018 no CP. 

 

Na primeira imagem vê-se o convite para a Festa que teve naquele ano 

com a temática Culturas Negras em Movimento “Re-existências”, nele consta a 

programação do evento. Nesta, observamos que no dia tivemos: 

apresentações artísticas/culturais dos estudantes e roda de samba 

apresentada por um grupo convidado. A partir disso, confirmamos que a Festa 

é aberta para apresentações artísticas inclusive de grupos de fora da escola. O 

Grupo Ofó não teria se apresentado no dia da Festa por falta de tempo ou teria 

algum outro motivo por trás de sua ausência? 

A segunda imagem se refere ao convite da apresentação do Grupo Ofó 

como dito anteriormente. Aqui nos chamou atenção o fato de reservarem um 

dia e horário específico para apresentação do Grupo, o que seria interessante 
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levando em consideração que esse evento faria parte da Semana da 

Consciência Negra. Entretanto, o dia e horário estabelecidos não nos pareceu 

propício para participação da comunidade escolar, já que foi realizado em um 

dia de semana e muitos familiares trabalharam não puderam comparecer. Além 

disso, a hora escolhida também era fora do horário de aula, assim, muitos 

alunos estariam indo para suas casas no momento da apresentação. 

Observamos então que esta pode ter sido uma tática para que familiares e 

alunos não participassem dessa parte do evento, talvez para que não houvesse 

desconfortos. Mas, por que o grupo poderia causar desconforto?  

Para responder essa questão precisamos entender o que o Grupo Ofó 

representa. A partir de uma pesquisa realizada sobre a mesma e das 

entrevistas com o professor B e a técnica-administrativa C conseguimos 

compreender as características desse Grupo e por que a Comissão 

Organizadora do evento foi resistente à apresentação.  

O Grupo Ofó traz elementos das religiões de matriz africana em suas 

composições e performances, principalmente referências ao Candomblé. 

Grande parte das religiões de matriz africana brasileiras, inclusive o 

Candomblé, foram criadas a partir de elementos culturais dos Yorubás, grupo 

étnico originário do ocidente africano que constituiu grande parte da população 

negra que veio involuntariamente para o Brasil durante o século XIX. Segundo 

Vitor Diniz, um dos integrantes da banda, o Grupo foi criado com base nos 

elementos do Candomblé, principalmente nos orixás12, e tinha como objetivo 

quebrar preconceitos e paradigmas sobre a religião. Ainda sobre Diniz, o nome 

Ofó vem do idioma Yorubá que significa “palavra que desperta o poder”. Na 

época da apresentação no CP, o Grupo iria performar o show Do Òrum ao 

Aiyê, que significa “do céu a terra”, que para Diniz significaria que as 

composições seriam “presentes dos orixás”.13  

Como dito anteriormente, o professor B foi quem convidou o Grupo Ofó 

para apresentar no dia da Festa da Consciência Negra, porém, quando ele 

levou essa questão para a Comissão Organizadora do evento, que ele também 

fazia parte, muitos dos membros mostraram resistência à  essa apresentação.  

 
12 Divindades originárias da cultura Yorubá. 
13 Essas informações sobre o Grupo Ofó estão disponíveis no canal do youtube da Assembleia 
de Minas Gerais em uma apresentação realizada no dia 7 de junho de 2018. Disponível em: 
https://youtu.be/Ym0i35rk9kI 

about:blank


158 
 

A gente tinha conseguido um grupo de música pra tocar, só que era 
um Grupo de música muito inspirado na questão do Candomblé né, 
dos ritmos do Candomblé (...) E aquilo gerou um receio muito grande 
porque o Grupo ia vir de graça, tocar de graça pra gente né, alimentar 
nossa Festa, trazer informação cultural né, trazer é.. arte pra nossa 
Festa, e rolou uma resistência assim lá dentro da própria Comissão 
né com medo dessas paiaçada de hoje aí né, escola sem partido, e 
num sei o quê, é .. essa sempre foi uma coisa que.. sempre me toca 
muito e me incomoda muito né, então eu não posso falar de terreiro, 
não posso falar de macumba na escola, porque o Brasil é um país 
cristão né (...) Então esse Grupo também não pode vir aqui não se 
não vai dar b.o, vai ter pai e mãe reclamando, isso vai gerar um 
desconforto pra gente. (Trecho da entrevista com o professor B 
realizada em 2021) 

 

Com esse trecho, percebemos que a resistência da Comissão estava 

relacionada ao contexto político em que o nosso país se encontrava em 2018, 

contexto esse que ainda se mostra presente. Muitas escolas e profissionais da 

educação estavam com receio de trabalhar com determinadas temáticas - 

como gêneros, sexualidades e até mesmo as questões étnicos-raciais - por 

conta do movimento reacionário chamado escola sem partido e pelo contexto 

eleitoral, que já se mostrava favorável à extrema direita.  

O movimento escola sem partido tinha, e tem, como objetivo fazer com 

que a educação seja cada vez mais conservadora e que exclua as agendas 

progressistas que visam a (re)educação dos alunos e alunas para que haja 

uma conscientização sobre as diversidades e para que as minoriais sociais - 

mulheres, negros, indígenas, membros da comunidade LGBTQIA+, entre 

outros - sejam tratadas com respeito e igualdade. Esses grupos reacionários 

querem excluir essas pautas das escolas, que já são trabalhadas 

escassamente, com a desculpa de que seriam pautas doutrinárias com o 

objetivo de pregar a ideologia de esquerda.  

Alguns familiares, em 2018, já estavam inseridos nessa lógica da escola 

sem partido e recusaram que seus filhos e eles mesmos participassem de 

práticas com o objetivo de combater os preconceitos da nossa sociedade, com 

a justificativa que aquilo seria uma doutrinação. O racismo velado já estava 

presente nessas pessoas antes mesmo de todo esse contexto, a questão é, 

agora eles tinham uma justificativa para continuar com essas concepções. O 

que dificultou e dificulta um dos objetivos da Lei 10.639, que é justamente 

trabalhar com a (re)educação étnico-racial dos grupos que possuem 

concepções negativas sobre as populações negras, suas diversidades culturais 
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e suas histórias. Se essas pessoas não estão dispostas a aprender e nem a 

permitir que seus filhos e filhas aprendam, temos aí um grave limite para 

aplicação da Lei.  

Uma outra questão importante de trabalhar aqui é que algumas famílias, 

e até mesmo profissionais da educação, por conta do racismo velado, estão de 

acordo com que seja trabalhado as questões étnico-raciais de forma turística, 

como algo distante da nossa realidade. Entretanto, quando ocorre a 

problematização e a prática educativa que realmente busca a (re)educação 

étnico-racial, esses grupos se opõem. Quando, por exemplo, a escola trata de 

questões que fogem da lógica cristã, buscando trabalhar com a intolerância 

religiosa - que quando se trata de religiões de matriz africana está sim ligada 

ao racismo - muitos familiares considerados abertos às discussões se sentem 

incomodados.  

 
Eu acho que infelizmente muitos pais deixam de participar por 
questões de preconceito mesmo, assim, tanto racial, quanto religioso, 
eu me lembro que um dos anos, o núcleo de educação física chamou 
um grupo que era do candomblé, que fazia danças do candomblé e aí 
teve tanta repercussão, não foi no sábado, eles chamaram esse 
grupo, teve tanta repercussão que ele foi no dia de semana, cinco 
horas da tarde, só pra professores e taes. (Trecho da entrevista com 
a técnica-administrativa C realizada em 2021 em que ela se refere a 
apresentação do Grupo Ofó) 

 

Veremos nas próximas imagens a apresentação de um grupo de samba 

e uma roda de capoeira no dia da Festa da Consciência Negra de 2018. Não 

tivemos relatos de familiares se opondo a essas apresentações ou de 

resistências por parte da Comissão Organizadora. Apesar de constituírem parte 

importante da cultura e história dos povos negros do nosso país, esses ritmos, 

quando não problematizam as relações étnico-raciais de forma explícita, 

costumam ser mais aceitos pela comunidade, apesar de ainda existirem 

receios sobre eles. O Grupo Ofó tem a proposta justamente de trabalhar com 

religiosidade em suas composições e performances, o que já demonstra 

explicitamente a intenção de problematizar o racismo e a intolerância religiosa.  
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Imagem 14  

 

Fonte: Fotografia do Arquivo SIRT do CP referente a Festa da Consciência Negra do 
ano de 2018: roda de capoeira. 

 

Imagem 15  

 

Fonte: Fotografia do Arquivo SIRT do CP referente a Festa da Consciência Negra do 
ano de 2018: apresentação musical de um grupo de samba.  
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A questão que precisa ser problematizada aqui é a de como a escola e 

os educadores e educadoras vão lidar com essas barreiras. A partir do 

momento que a Comissão Organizadora da Festa optou por realizar a 

apresentação do Grupo Ofó em uma segunda-feira às 17h, ela também estava 

optando por não enfrentar o desafio da religiosidade. Ao invés da escola lidar 

com a intolerância religiosa presente nos familiares e alunos, buscando uma 

(re)educação dessas pessoas e se tornando aliada à luta antirracista, a escola 

optou por se isentar. 

 

Eu acho que a gente tem que fazer esse enfrentamento, inclusive 
mostrando, se eu quero romper com o preconceito, eu tenho que 
mostrar né. Eu entendo assim se as pessoas tem preconceito, por 
exemplo, das religiões de matriz africana né, porque historicamente é 
uma religião que foi demonizada, mas também porque ela não 
conhece, as pessoas não conhecem o que é feito dentro desses 
contextos né, dentro desses grupos religiosos, dessas casas 
tradicionais, então não sabe o que que é feito, não sabe o que que 
acontece ali dentro né, e fica pautado pelo o que eles vêem né de 
negativo na sociedade. Então eu acho que a gente tem que mostrar, 
trazer... pra gente poder a partir daí conversar e tentar de alguma 
forma né, a partir do diálogo superar. Mas o povo não quis né que esse 
grupo viesse né no dia da nossa Festa, e assim por fim a A (professora 
do CP) ela deu uma solução, assim “vamo fazer a semana então da 
Consciência Negra e aí vão ser assim vários eventos” (...) e o Grupo 
artístico entrou pra tocar né, nessa semana, num horário fora de aula, 
pra garantir assim que fosse realmente só quem quisesse né e não 
como um dia letivo da escola, que seria passível de gerar esses 
desconfortos e esses conflitos que que o pessoal tava querendo evitar 
né. (Trecho da entrevista com o professor B realizada em 2021) 

 

A partir desse outro trecho da entrevista com o professor B vemos que a 

Comissão optou por realizar a apresentação do Grupo Ofó em um dia separado 

da Festa, como já foi citado anteriormente. B traz uma questão muito 

importante que está relacionada com a nossa discussão anterior: quando ele 

diz que as pessoas não sabem o que é feito nas casas tradicionais desses 

grupos religiosos, ele demonstra que muitas vezes as pessoas caem em 

estereótipos preconceituosos simplesmente por não terem conhecimento em 

determinado assunto. O diálogo poderia ser a primeira opção para a luta 

antirracistas, a (re)educação étnico-racial deve ser voltada ao diálogo entre 

educadores e educandos. Muitas vezes a (re)educação pode ser feita do 

desconforto, do desafio e por meio disso, temáticas “polêmicas” serem 

trabalhadas. Com a racionalização das pautas, podemos quebrar com 
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concepções racistas, ignorar o desconforto legitima as práticas intolerantes da 

nossa sociedade, pois permite que o racismo continue em seu espaço de 

conforto, impedindo a conscientização e a transformação.   

 

8. Considerações finais 

 

Este trabalho buscou discutir e refletir a aplicação da lei 10.639/2003 no 

Centro Pedagógico da UFMG, por meio de uma análise iconográfica e 

iconológica de fotografias do evento, na interconexão com trechos de 

entrevistas de modo a examinar as possibilidades/limites de uma proposta de 

reeducação das relações étnico raciais na Educação Básica. Entendemos que 

o Brasil tem um problema não resolvido, uma certa culpa não interiorizada e 

não tratada que parece nos remeter sempre a um ponto de desconhecimento 

de si mesmos enquanto nação. O que nos compõem, como nos fizemos e nos 

refizemos ao longo do tempo, dos governos, das fases, revoluções, golpes; em 

todos esses momentos como nos identificamos? Reconhecemos nosso 

passado escravista de maneira a curá-lo de nossas mentes e ressignificá-lo em 

nossos dias? Pelo o que parece nos mantemos encarando feio para essa dor 

como se ela nos ofendesse profundamente.  

A necessidade e a obrigatoriedade da Lei 10639/2003 não deveria 

incomodar, mas incomoda, e que bom que assim o é. Aquilo que é incomodado 

se apresenta, pode ser questionado e refutado. Mais da metade da população 

brasileira é declarada negra14, e isso vem sendo repetido cotidianamente por 

quem quer que busque ou ouça falar sobre esse dado. Talvez este seja o ponto 

que une as motivações para pensarmos em possibilidades de ensino de 

História e Cultura Afro Brasileira. Estamos dizendo sobre esse passado, 

passado este que é dolorosamente presente. Não o resolvemos. 

Identificamos duas possibilidades de análise, conforme salientado, já 

que os indícios documentais nos demonstraram que apesar da superação, do 

envolvimento de certos segmentos e melhor estruturação da Festa da 

Consciência Negra ao longo dos anos, existem limites à implementação da 

mesma. Porém, diante das fontes coletadas podemos afirmar que a Festa do 

 
14 Dados do IBGE mostram que 54% da população brasileira é negra – Jornal da USP 

about:blank
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mês da Consciência Negra tem possibilitado avanços e tem se estabelecido 

como evento fixo e marcante no ano escolar da escola. Uma prova dessa 

consistência está na criação de uma comissão que trata das questões desse 

evento e que é nomeada por portaria, o que só confere, por parte da escola, 

uma intenção/demonstração de que a temática já foi incorporada em seu 

currículo.   

Percebemos pelas fontes imagéticas selecionadas que essa práxis 

pedagógica traz inúmeras atividades, possibilita e incentiva a participação dos 

alunos em trabalhos e ações diversas, inclusive, de ações que se iniciam 

desde o início do ano letivo.  Ação essa que se mantém constante desde 2016 

e que adentra à escola no formato de Projeto de Ensino, ou seja, demonstra 

que a Lei 10.639 não é tratada como uma ação curricular exótica ou turística. 
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Imagem, corpo e dança na educação para/na era digital: 

práticas educativas ancoradas na pedagogia da ubiquidade 

 

Cristiane Wosniak 1 

 
Introdução 

 

Ao admitirmos que a educação superior brasileira lentamente, porém 

persistentemente, encontra-se adotando medidas para colocar em prática novos 

modelos de educação para/na era digital, é possível entender que este percurso 

já vem sendo traçado há algum tempo, acompanhando-se logicamente as 

mudanças tecnológicas, metodológicas e o crescimento exponencial no uso 

cotidiano de dispositivos móveis de informação e comunicação. 

Em relevante e esclarecedor texto de autoria de Moreira e Schlemmer e 

intitulado Por um novo conceito e paradigma de educação digital onlife (2020) – 

escrito em pleno período de pandemia mundial pelo novo coronavírus em que 

foram instaurados os protocolos de isolamento social –, atenta-se para o fato de 

que a evolução das tecnologias digitais e das redes de comunicação sociais – 

onde as ações cotidianas, educacionais, artísticas se fazem tela –  propiciaram 

o surgimento de uma sociedade conectiva “[...] o que tem provocado mudanças 

acentuadas na economia e no mercado de trabalho, impulsionando o nascimento 

de novos paradigmas, modelos, processos de comunicação educacional e novos 

cenários de ensino e de aprendizagem” (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 2). 

Diante deste cenário pandêmico, em termos metodológicos, didáticos e 

avaliativos, houve a necessidade premente de se rever as formas de ser/estar 

em mediação educacional – as denominadas práticas de ensino remoto de 

emergência. 

A proposta metodológica aqui discutida envolve formas alternativas para o 

processo de avaliação, fazendo uso constante de aparatos tecnológicos digitais 

e ubíquos, em disciplinas no ensino superior, sobretudo em um curso de 

bacharelado e licenciatura em Dança. Não se trata, entretanto, de uma forma 

 
1  Docente adjunta da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Vice-coordenadora do 

Programa de Pós-Graduação – Mestrado Acadêmico em Cinema e Artes do Vídeo (PPG-
CINEAV). Docente permanente do Programa de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado) em 
Educação da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
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provisória de condução de raciocínio teórico e[m] práxis que decorre unicamente 

de um contexto de privação das atividades presenciais em uma sala de aula 

física e concreta. Os estudos empreendidos nesta investigação encontram-se 

ancorados em uma trajetória de pesquisas constantes da autora que se 

traduzem parcialmente em dois textos, a saber: A educação, a dança e a 

pedagogia da ubiquidade: reflexões sobre o corpo e[m] ações [vídeo]dançantes 

(2020a) e Práticas educacionais e novas corporeidades dançantes em espaços 

e tempos de mediação tecnológica (2020b), em que se apresentam alguns 

pressupostos e exemplos práticos de ações pedagógicas levadas a termo em 

um contexto que privilegia o ensino e a aprendizagem de dança a partir da 

pedagogia da ubiquidade. 

Por ubiquidade, Santaella entende o “[...] atributo ou estado de algo ou 

alguém que se define pelo poder de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo 

[…] potencializado pela portabilidade conectada, disseminada por toda parte” 

(SANTAELLA, 2013, p. 128). Em função da hipermobilidade e da portabilidade 

móvel, anunciada pelos smartphones 2  e por artefatos digitais similares, 

designados por Santaella (2010; 2013) como “equipamentos periféricos”, é 

possível vislumbrar o surgimento de uma nova corporeidade mediada por 

dispositivos digitais. 

A era da ubiquidade acaba, segundo Wosniak (2020a), por criar espaços e 

tempos de fruição mais fluidos, dispersos e rizomáticos, não apenas nas redes 

de comunicação, mas também nos próprios deslocamentos efetuados pelos 

sujeitos contemporâneos em suas conexões permanentes com essas extensões 

tecnológicas – aparelhos de telefonia celular com câmeras fotográficas e 

filmadoras, por exemplo – que impactam as suas relações com ambientes 

profissionais, paisagens urbanas, formas de lazer, serviços online e com os 

corpos/mentes que interagem entre si mediados pelas redes sociais.  

Nas palavras de Rui Fava (2016): 

 

 

 

 
2  Termo que denomina os celulares que possuem aplicativos – tecnologias avançadas 
incorporadas – que são executados por sistemas ou programas operacionais. 
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A educação contemporânea está organizada em um contexto 
extremamente complexo, incorporada a um cenário labiríntico, 
inextricável: abundância de informações livres, transientes, efêmeras: 
geração rápida e diversificada de novas tecnologias; nupérrimos 
modelos de comunicação analógicos e digitais; metamorfose dos 
valores familiares; díspares princípios individuais; insólitas maneiras de 
relacionamentos, inéditas profissões, exigindo diferentes 
competências e habilidades impalpáveis, mais abstratas, menos 
adestradas e corpóreas, tornando obsoletos, defasados, anacrônicos 
os atuais métodos de ensino e aprendizagem (FAVA, 2016, p. 5). 

 

Para Fava, todos os setores da sociedade procuraram rapidamente se 

adaptar à ‘onda’ da revolução digital e que trouxe comportamentos, atitudes, 

competências, habilidades e novos modelos de profissão, destaque e colocação 

nas mídias. Entretanto, constata o autor, a Educação foi a área que menos 

apostou nas alterações, modos e formas de [re]pensar o ensino, a escola e a 

própria universidade, sobretudo os cursos de licenciatura em que os futuros 

professores e professoras são formados e supostamente preparados para 

trabalhar com a geração que já nasce sob o impacto e influência da era ubíqua. 

Para esta geração – os ‘nativos digitais’ – expressão cunhada por Marc Prensky3 

– o convívio com o computador, smartphones, videogames, videoclipes, 

videodanças, ensaios audiovisuais, redes sociais como Instagram, Facebook e 

aplicativos como Tik Tok é permanente. Suas corporeidades são afetadas pelas 

interfaces como extensões de si mesmos.  

Neste sentido, Sibilia em Redes ou paredes: a escola em tempos de 

dispersão (2012) ressalta que muitos autores da área de educação e 

neurolinguística afirmam que já estaria havendo uma mudança na estrutura 

mental e no raciocínio fragmentado ou multifacetado das novas gerações e que, 

desta forma “[...] seus ‘padrões cerebrais’ diferenciados as levariam a ter outras 

aptidões e lacunas [...] e que gostam de receber informações de maneira rápida, 

gostam de processamento paralelo e de multitarefas” (SIBILIA, 2012, p. 75). 

 

 

 
3 Marc Prensky é um escritor com MBA em Harvard e Mestrado em Educação em Yale (EUA). 
Elabora games/jogos relacionados às funções de educação e aprendizagem. Para maiores 
informações, consultar a obra “Digital Natives, Digital Immigrants”. In: On the Horizon (MCB 
University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001). Disponível em: 

https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20 
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A educação na era digital exige uma atenção especial para uma possível 

pedagogia da ubiquidade amalgamada às noções de Tecnologias de 

Comunicação e Informação (TICs) ou simplesmente Tecnologias Digitais (TD) 

que, cada vez mais, figuram no epicentro das discussões sobre processos de 

mediação no âmbito educacional contemporâneo.  

Como apregoam Moreira e Schlemmer: 

A tecnologia sozinha não muda as práticas pedagógicas, sendo que 
para maximizar os benefícios da inovação tecnológica, principalmente 
os que se referem às TD, importa alterar a forma como se pensa a 
educação. Não é uma utopia considerar as tecnologias como uma 
oportunidade de inovação, de integração, inclusão, flexibilização, 
abertura, personalização de percursos de aprendizagem, mas esta 
realidade exige uma mudança de paradigma (MOREIRA; 
SCHLEMMER, 2020, p. 6). 

Inserido neste contexto de constantes atualizações e mudanças 

operacionais de paradigmas, o presente artigo propõe uma reflexão sobre 

práticas educacionais, ancoradas nas competências docentes exigidas pela era 

da comunicação ubíqua, inseridas na esfera de um curso de formação de artistas 

e docentes4 (o bacharelado e a licenciatura em Dança da Universidade Estadual 

do Paraná, campus de Curitiba II/Faculdade de Artes do Paraná, instituição 

doravante referida como Unespar/FAP). A grade curricular destes cursos 

assume firmemente o fluxo incessante entre as dimensões pedagógicas e 

artísticas, ou seja, entre a criação artística, a pesquisa e a prática docente na 

formação dos profissionais da educação nas artes do corpo/dança.  

O objeto empírico desta investigação constitui-se do recorte de uma 

disciplina curricular optativa e lecionada de forma remota, durante o 2º semestre 

de 2020, denominada Cinedança, Videodança, Ciberdança [68 horas].  

A partir de uma abordagem qualitativa e interdisciplinar, envolvendo uma 

ampla revisão bibliográfica e com aportes advindos de um estudo de caso 

complementar do tipo exploratório, o objetivo deste trabalho é evidenciar a 

eclosão de novas corporeidades dançantes que emergem em contextos de 

mediação tecnológica. Para isto, será utilizado como parâmetro de discussão o 

projeto de avaliação na disciplina, fundamentado na “elaboração e apresentação 

 
4 O termo “artista-docente” foi cunhado por Isabel Marques em sua pesquisa/tese de doutorado 
defendida em 1996, na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e intitulada 
Dança no contexto: uma proposta para a educação contemporânea. 
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de um ensaio audiovisual – medium smartphone – sobre a noção ampliada de 

um corpo em movimento dançante” (PLANO DE ENSINO, 2020, p. 3 – critérios 

de avaliação). O critério de avaliação estipulado pela disciplina condicionou que 

os ensaios [em suas múltiplas formas: videodança, videoclipe, teasers, curtas, 

documentários] elaborados pelos alunos e alunas, fizessem uso das câmeras de 

seus aparelhos celulares – ferramenta tecnológica – na tentativa de 

compreender de que forma e com que meios as interfaces midiáticas alteram as 

maneiras como nos relacionamos com as imagens do corpo em movimento 

dançante na era digital.  

A opção pelo estudo de caso proporciona a oportunidade de investigar um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na vida real – sala de aula na 

esfera universitária por meio de aulas remotas – e fortalece a crença de que o 

referido processo avaliativo é pertinente para situar as reflexões empreendidas 

no estudo de revisão bibliográfica. 

A ancoragem teórica que fundamenta a reflexão é a teoria sociocultural de 

Vigotski (2001a; 2001b; 2010), a partir de uma das versões atualizadas do 

construtivismo social – o conectivismo proposto por Siemens (2005) –, os 

pressupostos da educação na era digital de Pérez Gómez (2015), além das 

questões que envolvem a educação ubíqua proposta por Santaella (2010; 2013). 

Para a compreensão e a complementação dos aspectos envolvidos na 

concepção de corpo contemporâneo, subjetividade e tecnologias digitais em 

imagens portáteis em tempos de dispersão e hiperconexão, recorre-se a Chagas 

(2019). 

Diante do exposto, é preciso admitir, com urgência, que não há mais como 

negar a polivalência das extensões tecnológicas em nosso cotidiano. Desta 

forma, apresenta-se aqui uma proposta de avaliação em que os artefatos móveis 

podem ser incorporados ao contexto do ensino de formação superior como uma 

potencialidade para a reconfiguração das formas de verificação de 

aprendizagem híbridas e abertas que possibilitam novos olhares para processos 

de criação a partir de uma pedagogia ubíqua e centrada nos sujeitos da 

aprendizagem, “porém particularmente preocupada com a riqueza cultural dos 

contextos que cercam a vida social e acadêmica de cada indivíduo e lhe 

oferecem diferentes oportunidades para aprender” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 

49). Assim, novos paradigmas da educação, como anteriormente mencionado, 
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podem se abrir para a educação sensível e estética, aflorada a partir dessa 

relação entre o dispositivo móvel e as imagens de corporeidades dinâmicas. 

 

2. Sobre as competências docentes na era digital em aulas remotas 

 

As TD no século XXI transformaram a natureza das ferramentas de 

informação e, por consequência, os processos de ensino, aprendizagem e 

comunicação humanos. Em Educação na era digital: a escola educativa, Pérez 

Gómez (2015, p. 23) afirma que “[...] na era da informação global-digital, a 

cognição, tanto os conteúdos como os processos, encontra-se distribuída e 

dispersa entre mentes humanas, meios digitais, grupos de pessoas, espaços e 

tempos”. Esses pressupostos favorecem às novas gerações de sujeitos da 

aprendizagem a indução de novos estilos de vida mediados por extensões 

tecnológicas que auxiliam nos processos de acesso à informação, de 

armazenamento, intercâmbio, expressão e reelaboração criativa de imagens 

dinâmicas. 

Nesse cenário, o smartphone surge como protagonista na reconfiguração das 

práticas de produção, distribuição e exibição de conteúdos audiovisuais, como 

aponta Adriano Chagas em A imagem portátil: celulares e audiovisual (2019): 

 

Na contemporaneidade, a facilidade da câmera de vídeo do telefone 
celular também se apresenta à disposição dos indivíduos para uso 
profissional ou pessoal [...]. A própria atividade docente é protagonista 
dessa transformação. O conteúdo de suporte ao ensino está disponível 
em todo lugar, a qualquer momento, via aplicativos. Anotações em 
quadros-negros, lousas, flipcharts e todo tipo de projeção de apoio às 
aulas são instantaneamente capturadas pelas câmeras de telefones 
celulares dos alunos. As informações são transportadas para a 
memória do aparelho (CHAGAS, 2019, p. 36). 

 
Entretanto, não se pode deixar de mencionar o fato de que Chagas, embora 

bastante atual na elocução de seus pressupostos, publicou uma obra resultante 

de suas pesquisas em período anterior à pandemia de Covid-19 e à necessidade 

de distanciamento social. 
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Vivemos, desde o início de 2020, sob a égide das atividades/aulas remotas 

emergenciais e este contexto precisa ser esclarecido, assim como essa nova 

modalidade de ensino. O termo ‘remoto’ implica distância espacial e se refere ao 

distanciamento geográfico entre os actantes do processo educativo: o corpo 

docente e o corpo discente. Nessa modalidade educacional, 

 

[...] o ensino presencial físico (mesmos cursos, currículo, metodologias 
e práticas pedagógicas) é transposto para os meios digitais, em rede. 
O processo é centrado no conteúdo, que é ministrado pelo mesmo 
professor da aula presencial física. Embora haja um distanciamento 
geográfico, privilegia-se o compartilhamento de um mesmo tempo, ou 
seja, a aula ocorre num tempo síncrono, seguindo princípios do ensino 
presencial. A comunicação é predominantemente bidirecional, do tipo 
um para muitos, no qual o professor protagoniza vídeo-aula ou realiza 
uma aula expositiva por meio de sistemas de webconferência. Dessa 
forma, a presença física do professor e do aluno no espaço da sala de 
aula geográfica são substituídas por uma presença digital numa sala 
de aula digital (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020, p. 9). 

Embora tenhamos consciência de que se trata de uma forma de ensino 

‘emergencial’ e que a lógica que predomina ainda é embasada na estrutura do 

ensino presencial ‘transposta’ para a mediação em rede, é a partir desse 

contexto e contaminada com a observação desses fenômenos em sua própria 

sala de aula ao ministrar a disciplina Cinedança, Videodança, Ciberdança, que 

a autora do presente estudo faz as seguintes ponderações: 1) ao vivenciar essas 

novas circunstâncias e participar desta estrutura pedagógica ubíqua, os artistas 

e docentes em formação no mencionado curso da Unespar/FAP necessitam ter 

acesso e praticar uma nova alfabetização midiática, para que, “[...] quando em 

contato com seus alunos e alunas em espaços de ensino e aprendizagem das 

artes do corpo, também se envolvam com o vocabulário e a linguagem ali 

enfatizados pelos digital natives” 5  (WOSNIAK, 2020b, p. 432). Trata-se de 

aprender e utilizar a tecnologia das mídias por meio de uma “[...] pedagogia das 

mídias” (SANTAELLA, 2013, p. 125). 

 

 

 
5 Indivíduos nascidos a partir do ano 2000 e que não concebem sua existência sem as extensões 
tecnológicas e dispositivos de acesso remoto à comunicação, como os smartphones, aplicativos, 
etc... 
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Ao nos reportarmos a esse sistema de ensino remoto, interfaceado e ubíquo, 

com vistas a modificações cognitivas, comportamentais e corporais, é preciso 

questionar: que tipo de formas avaliativas alternativas e ubíquas poderiam ser 

geradas no âmbito da era das interações digitais conectivas? 

Se, de acordo com Dede (2011), as avançadas tecnologias de comunicação 

e as TD da era da ubiquidade proporcionam um aprendizado “[...] muito mais 

amplo e flexível […] com ritmos personalizados e adaptados às necessidades 

individuais” (DEDE, 2011, p. 5), então é possível admitir que os processos de 

aprendizagem como construção individual e social, têm sido evidenciados 

historicamente pelo construtivismo sociocultural e em suas atualizações 

contemporâneas, dentre as quais salienta-se o conectivismo postulado por 

George Siemens. “Parte-se do princípio de que o estudo, a prática e/ou a fruição 

das artes são imprescindíveis tanto na formação sensível dos indivíduos, quanto 

na articulação comunicativa desses indivíduos no convívio social” (WOSNIAK, 

2020b, p. 433). 

Ao refletirmos sobre os postulados de Vigotski e a concepção histórico-

cultural, admite-se que o desenvolvimento da aprendizagem e a construção do 

conhecimento são o resultado das relações humanas e decorrem da convivência 

e produção da cultura, evidenciando que o conhecimento é socialmente 

construído.  

Pérez Gomes, em uma leitura atenta de Vigotski, enuncia que:  

 
Sem conhecer a estrutura e o funcionamento dos complexos contextos 
locais e globais que rodeiam os indivíduos contemporâneos, não 
podemos entender a natureza dos seus esquemas de interpretação e 
atuação: os seus conhecimentos, crenças, hábitos, emoções, atitudes 
e valores. Assim, o mesmo ambiente ou contexto que cerca, 
condiciona, estimula e limita cada indivíduo, é, de certa forma, 
constituído e recriado, em vez de dado ou preestabelecido. […] O 
aprendiz incorpora e adota progressivamente o conhecimento 
especializado e a cultura da comunidade, enquanto participa nas 
práticas sociais adultas, hoje, obviamente globais e, em grande parte, 
virtuais (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 49, grifo nosso). 

 

Pérez Gómez (2015) também empreende uma síntese que enuncia em três 

tópicos elementares os oito princípios que regem as concepções teóricas da 

conectividade propostos por Siemens. São eles: 1) A relevância dos processos 

e dos contextos: sem ignorar os “conteúdos”, o protagonismo do processo de 

aprendizagem desloca-se para conhecer, criar, aprender a aprender. A 
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habilidade de “ver as conexões entre campos, ideias e modelos é essencial na 

era atual” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 50); 2) A importância da pluralidade e 

qualidade das redes: a aprendizagem necessita do ambiente baseado em 

diferentes opiniões, propostas, perspectivas, olhares e intercâmbios, pois “a 

amplificação da aprendizagem, do conhecimento e da capacidade de  

compreensão e ação por meio do enriquecimento das redes é a síntese do 

conectivismo” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 51) e 3) A importância decisiva da 

externalização da informação: trata-se da aprendizagem e da informação que 

atualmente pode ser armazenada, manipulada, transportada [via dispositivos 

móveis], pois se constituem em extensões do corpo e da mente humanos. 

A partir do estudo de caso exploratório – a criação de ensaios audiovisuais 

em formatos variados e fazendo uso de câmeras digitais acopladas aos 

smartphones como projeto avaliativo em uma disciplina formativa de artistas e 

docentes nas artes do corpo/dança –, é possível antecipar que os três tópicos 

anteriormente descritos, ao se referirem a postulados do conectivismo de 

Siemens, são aplicáveis e validados por meio da amostragem de 39 

materialidades audiovisuais decorrentes da proposta de deslocamento da 

simples memorização de conteúdos teóricos, históricos, filosóficos e técnicos 

para a realização de materiais complexos e híbridos, amalgamando conceitos e 

linguagens provenientes das artes do vídeo e da dança. Tais textos audiovisuais 

conferem complexidade à resolução de problemas de ordem sensível e estética.  

A disciplina Cinedança, Videodança, Ciberdança delineia-se, assim, 

eficazmente avaliada no atravessamento metodológico interdisciplinar aplicado 

em laboratórios na sala de aula, proporcionando aos sujeitos da aprendizagem 

um levantamento exaustivo de hipóteses, interrogações contínuas aos seus 

objetos/corpos, bem como à estrutura sonora elaboradas para estas imagens 

dinâmicas. As mídias digitais acopladas ao processo de composição 

[vídeo]dançante, dentre elas os smartphones, não podem mais ser consideradas 

como simples dispositivos de armazenamento de informação ou facilitadoras de 

comunicação e interação social. Essas mídias são legítimas extensões 

(in)orgânicas das corporeidades contemporâneas aqui debatidas.  
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A proposição de criação de ensaios [vídeo]dançantes mediados por telas 

digitais como uma das formas de avaliação na disciplina, objeto empírico da 

investigação, equivale à oportunidade de repensar metodologias a partir de um 

“[...] novo ecossistema educativo que muito tem contribuído para a 

reconceitualização dos processos de ensino e de aprendizagem” (MOREIRA; 

SCHLEMMER, 2020, p. 8). 

 

3. Processos avaliativos com criação artística no ensino remoto 

 

Antes de se debruçar sobre a definição da amostragem, sobre a técnica de 

coleta de dados e sobre a discussão exploratória dos ensaios audiovisuais 

decorrentes, deve-se levar em consideração os componentes da situação 

avaliativa aqui proposta e fruto do estudo de caso em pauta. Ao destacar a 

disciplina Cinedança, Videodança, Ciberdança, entende-se que ela se 

caracteriza como uma amostragem da grade curricular dos cursos de 

bacharelado e licenciatura em Dança da Unespar/FAP.  

De acordo com Wosniak (2017), o curso de bacharelado e licenciatura em 

Dança foi criado em 1984, em Curitiba, na Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUC-PR), em convênio com a Fundação Teatro Guaíra (1984), mas, 

desde 2011, encontra-se vinculado à Unespar/FAP. Ressalta-se que, desde a 

sua criação, o referido curso mantinha a dupla habilitação simultânea: 

bacharelado e licenciatura, com duração de quatro anos. Entretanto, a partir de 

2021, seguindo recomendações nacionais e estaduais, as modalidades 

formativas foram separadas e atualmente a instituição alberga o curso de 

bacharelado e o curso de licenciatura em dança. A referida disciplina optativa faz 

parte de ambos os Projetos Curriculares de Curso (PPC), sendo ofertada e 

aberta a inscrições de alunos e alunas oriundos de ambos os cursos. 

É diante do contexto histórico-institucional acima exposto que a referida 

disciplina pode assumir, nesse momento da reflexão, o epicentro do debate para 

introduzir as questões inerentes à autonomia da educação na/para a era digital. 

De acordo com o plano de ensino, referente ao ano de 2020, observa-se que 

a ementa prevê o “Papel referencial do corpo e da dança em mediações 

tecnológicas e contextos interdisciplinares diversos: cinema, vídeo e plataformas 

digitais” (PLANO DE ENSINO, 2020, p.1). Trata-se de uma disciplina semestral 
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constituída de 68 horas distribuídas entre atividades teóricas e práticas. São 

cinco os objetivos elencados no referido plano, a saber: 1) Diferenciar conceitos, 

ideias e estéticas sobre cinedança, docudança, videodança e ciberdança; 2) 

Examinar a dança como uma signagem passível de ser mediada, em suas 

diferentes interfaces comunicacionais; 3) Desenvolver critérios analíticos e 

críticos a partir de textos verbais e não verbais sobre as relações e simbioses 

entre a dança, os dispositivos e as tecnologias de comunicação; 4) Verificar 

possíveis conceitos e processos de criação em/de autores/as e obras de 

cinedança, videodança, docudança e ciberdança; 5) Compreender e 

problematizar o papel das avançadas tecnologias de comunicação (interfaces) 

no processo educacional (ensino-aprendizagem) da dança.  

O processo avaliativo em pauta deu-se na confluência da totalidade dos 

objetivos propostos. E de que forma se deu a definição da amostragem dos 

artefatos físicos nessa investigação? A amostragem, composta por 39 ensaios 

audiovisuais elaborados pelos 60 alunos e alunas regularmente matriculados, foi 

constituída pela totalidade dos produtos elaborados em consequência avaliativa 

da própria disciplina, de modo individual ou coletivo [pequenos grupos].  

Os critérios elencados para o processo avaliativo sugeriam fortemente 

(re)pensar a noção de corpo objeto e sujeito; ações dançantes; ocupação de um 

corpo no espaço; padrões rítmicos pensados para o acompanhamento ou 

diálogo com este mesmo corpo (corpo inteiro, pedaços do corpo, metonímias, 

metáforas corporais) e edição, a partir de uma estética que poderia operar nos 

seguintes campos e formatos: videodança, ensaio audiovisual free-style, 

videoclipe, relatos audiovisuais/diários audiovisuais dançantes. Salienta-se que 

a operação – estudos, projetos, captura de imagens e edição do material – deu-

se no período entre agosto e novembro de 2020. 

As questões que permearam o processo avaliativo foram as seguintes: 1) De 

que modo o contexto sociocultural, o ambiente/paisagem/natureza ou espaço de 

confinamento em que os integrantes de cada grupo ou indivíduos (trabalhos 

solos) encontram-se imersos viriam à tona, ou não, em suas abordagens 

audiovisuais dançantes? 2) De que forma os artefatos – smartphones – seriam 

determinantes nos processos de organização, seleção e ação criativa dos 

ensaios audiovisuais no uso de telas verticais, por exemplo? 3) O próprio 

contexto da era digital ubíqua em suas múltiplas conexões seria tematizado em 
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alguma das videoperformances? 4) Que tipo de produtos artísticos codificados 

resultariam de uma experiência de aprendizagem ubíqua extrapolando o 

sensível e o estético a partir das mediações tecnológicas? 5) Como os artistas-

docentes – nativos digitais – em formação se haveriam com o vocabulário híbrido 

das novas mídias e softwares de edição? 

Diante do exposto, foi possível avaliar a totalidade de 39 artefatos materiais 

resultantes dos ensaios audiovisuais dos quais participaram 55 alunos e alunas 

[aqueles/as que permaneceram frequentando a disciplina até o final do semestre 

letivo] em alguma das funções inerentes a este processo de criação 

(performance, captação de imagens, roteirização, edição, pós-produção), sendo 

que a totalidade desta amostragem (vide quadro 1) se constituiu em material de 

estudo e reflexão, e nenhum dos exercícios audiovisuais foi descartado. 

De acordo com o quadro 1 é importante destacar que o item ‘autoria’ se 

refere ao participante/discente efetivamente matriculado na disciplina, embora 

em alguns casos, o/a discente tenha convidado integrantes coadjuvantes para 

auxiliar/colaborar em seu processo criativo, envolvendo a captação da imagem, 

edição e/ou pós-produção. 

 

Quadro 1 - Amostragem dos Ensaios Audiovisuais 

Identificação da Amostra/Título Prévia Classificação Estética e/ou 
Discursiva 

Autoria 

MODA JACKDANCE Estética Videoclipe 01 pessoa 

INDETERMINADO Estética Videoclipe 03 pessoas 

JUMP Estética Videoclipe 01 pessoa 

DELÍRIOS DE UMA NOITE Estética Videodança 01 pessoa  

THE FOUR ELEMENTS Estética Videodança 02 pessoas 

SEM TÍTULO (1) Estética Videodança/tela vertical 01 pessoa 

SOLAR Estética Videodança 01 pessoa  

QUE CISNE HABITA EM MIM? Estética Videodança 01 pessoa 

CORPO ELEMENTAL  Estética Videodança 04 pessoas 

MORADA E/OU CHÃO BATIDO QUE 
FLORESCE DANÇAS 

Estética Videodança 
 

01 pessoa 

SOMNIUM: REAL X IRREAL Estética Videodança/tela vertical 01 pessoa  

VENTOS Estética Videodança 01 pessoa 

WAR OF LIKES Estética Videodança 01 pessoa 

SEM TÍTULO (2) Estética Videodança/tela vertical 01 pessoa 

SEM TÍTULO (3) Estética Videodança/tela vertical 01 pessoa 

COLORIR-SE EXPERIÊNCIA Estética Videodança/P/B 01 pessoa 

SEM TÍTULO (4) Estética Videodança/tela 
vertical/narração/voz 

01 pessoa 

SEM TÍTULO (5) Estética Videodança 01 pessoa 

JARDIM Estética Videodança/narração/voz 01 pessoa 

MÃOS Estética Videodança 01 pessoa 

ARQUITETURA SONHADA: UM 
DISCURSO DANÇADO 

Estética Videodança/narração/voz 01 pessoa 

ESPAÇO ABERTO Estética Videodança 01 pessoa 

EU TÔ BEM Estética Videodança 01 pessoa 
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ESPONTÂNEA Estética Videodança/narração/voz 01 pessoa 

LARVAE Estética Videodança 01 pessoa 

COTIDIANO Estética Videoclipe 01 pessoa 

SEM TÎTULO (6) Estética Videodança 01 pessoa 

SEM TÎTULO (7) Estética Videodança/tela vertical 01 pessoa 

FEMININA Estética Videodança 01 pessoa 

QUARENTENA Estética Videodança/P/B 01 pessoa 

RELAÇÕES ENCLAUSURADAS Estética Videodança/telas 06 pessoas 

CYBER BÔ WAACK Estética Videodança 01 pessoa 

SEM TÍTULO (8) Estética Videodança/tela vertical 01 pessoa 

SEM TÍTULO (9) Estética Videodança 01 pessoa 

HEY JUDE Estética Videodança/tela vertical 01 pessoa 

SEM TÍTULO (10) Estética Videodança 03 pessoas 

CAT MOVE Estética Videodança 02 pessoas 

SEM TÍTULO (11) Estética Videodança 02 pessoas 

SEM TÍTULO (12) Estética Videodança 02 pessoas 

(Fonte: material elaborado pela autora.) 

 

Trazendo para o processo de avaliação dos artefatos físicos breves 

aportes da análise de conteúdo desenvolvida por Laurence Bardin (2002) é 

possível decodificar e extrair uma possível classificação tecnoestética a partir 

dos códigos que constituíram cada um desses 39 ensaios audiovisuais, tratados 

aqui como “[...] documento ou unidade de gênero” (BARDIN, 2002, p. 107). 

É preciso reconhecer que apenas alguns aportes da Análise de Conteúdo 

desenvolvida por Bardin são aqui utilizados, visto que tal análise consiste em um 

conjunto de técnicas de análise documental com o objetivo de “[...] obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção […] destas 

mensagens” (BARDIN, 2002, p. 42). 

A partir do pressuposto de que cada um dos textos audiovisuais elencados 

no quadro 1 contêm códigos inerentes das imagens e sonoridades, sentidos e 

significados em devir e que podem ser expostos de forma clara, objetiva ou 

também subjetiva, é realizada – de forma exploratória, apenas – a análise de 

conteúdo dessa amostragem de textos audiovisuais em um entendimento 

interdisciplinar. Trata-se, neste caso, de um procedimento que “[...] pode ser 

utilizado para se captar o sentido subliminar subjacente ou subjetivo de um texto. 

Neste caso, em vez de quantificar, é possível levantar hipóteses, inferências e 

interpretações sobre o material” (FAZENDA; TAVARES; GODOY, 2015, p. 111). 

Assim, as 39 unidades físicas de gênero são reunidas em torno de três eixos 

sobre a relação entre o “corpo/objeto/sujeito” e uma outra categoria de análise 

de ocorrência temática, inferida a partir da prévia classificação tecnoestética ou 
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discursiva das modalidades apresentadas, sendo a videodança ou videoclipe 

como as mais recorrentes.  

Eixo 1 - corpo e contexto da era digital ubíqua em suas múltiplas conexões 

tematizados em ensaios audiovisuais com extremos efeitos digitais, 

transformando o corpo em um elemento quase abstrato em meio às figuras de 

linguagem audiovisual, sobretudo a sobreposição de imagens, incrustação e 

janelas múltiplas na tela. Nessa categoria, houve a ocorrência de 11 ensaios 

audiovisuais (figura 1). 

 

Figura 1 - Ensaios audiovisuais com matriz impregnada de efeitos especiais 

 

     

Fonte: mosaico de imagens fotográficas do acervo da autora a partir de postagem na 
Plataforma Microsoft Teams 
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Eixo 2 - corpo em contexto sociocultural de isolamento social dos 

participantes – o movimento sendo performado em ambientes internos da 

casa/corredor/quarto/janela, em meio à cidade que os abriga e os confina 

momentaneamente – tematizado em videodanças performativas e em alguns 

exercícios muito próximos à estética do videoclipe. Nessa categoria, houve a 

ocorrência de 9 ensaios audiovisuais (figura 2). 

 

Figura 2 - Ensaios audiovisuais com o corpo (co)movente em espaços 

restritos 

  

   

Fonte: mosaico de imagens fotográficas do acervo da autora a partir de postagem na 
Plataforma Microsoft Teams 
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Eixo 3 - corpo em contexto de busca por lugares abertos, paisagens, 

natureza – o movimento sendo performado em ambientes diversos e que 

exploram o contato destes corpos com elementos variados. Também é aqui 

possível observar a ocorrência de 16 ensaios audiovisuais performativos (figura 

3). 

 

Figura 3 - Ensaios audiovisuais com o corpo performando em espaços 

abertos 
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Fonte: mosaico de imagens fotográficas do acervo da autora a partir de postagem na 
Plataforma Microsoft Teams 

 

A discussão dos instrumentos físicos decorrentes dos três eixos 

discriminados deve estar vinculada aos seus componentes imagéticos e 

sonoros, considerando-se tanto o conteúdo quanto a formulação estética e os 

recursos técnicos utilizados na execução dos ensaios audiovisuais.  

As materialidades da categoria 1 (eixo 1) trazem a edição do corpo como 

protagonista nas ações performáticas levados a termo nas múltiplas formas de 

tela. Os corpos digitais e ubíquos não apenas tematizam o corpo em movimento 

dançante como uma cópia do real/presencial/carnal, mas o fazem a partir de uma 

reorganização de mundo que se reflete na escolha dos arranjos imagéticos 

inusitados. Desta forma, “[...] o mesmo ambiente ou contexto que cerca, 

condiciona, estimula e limita cada indivíduo é, de certa forma, constituído e 

recriado, em vez de dado ou preestabelecido” (PÉREZ GÓMEZ, 2015, p. 49). 

As figuras de linguagem como sobreposição de imagens, incrustação, 

duplicação e janelas são utilizadas com propriedade. Os smartphones e seus 

programas de edição entram em ação e proporcionam visibilidades e formas de 

consumo a partir de telas verticais, favorecendo “uma série de recursos de 

interferências e texturas nas imagens gravadas” (CHAGAS, 2019, p. 131). 

Os ensaios audiovisuais pertencentes à categoria 2 (eixo 2) trazem o espaço 

restrito como metáfora imagética. Por meio dos dispositivos portáteis móveis, o 

contexto do confinamento é tema recorrente nas materialidades deste grupo e 

as ações do cotidiano passam a operar como símbolos deste distanciamento 

social e que colocam o corpo como interrogação.  

De acordo com Chagas (2019, p. 133) a presença dos aparelhos móveis no 

cotidiano “são responsáveis pelo embaralhamento de uma série de conceitos 

teóricos, como as noções de dessubjetivação dos sujeitos ou as definições de 

lugares e não lugares.” O arranjo imagético nos textos desta categoria, apontam 

para detalhes geográficos – mise-en-scène – como escadas, janelas e 

corredores. Lugares de transição e passagem. O corpo a procura de seu espaço 
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é a tônica maior. O corpo opera e considera a tela do celular com um possível 

escape da situação de isolamento.  

Desta forma, reforça-se o quanto Marshall McLuhan (1989) é ainda atual, ao 

teorizar sobre os meios de comunicação como extensões do ser humano, ou 

seja, por antecipar discussões que giram em torno da crescente legislação das 

pedagogias da ubiquidade que se lançam rumo às novas corporeidades 

dançantes em espaços e tempos digitais. Essas imbricações tecnológicas, 

sensíveis e estáticas – tecnoestéticas – “[...] modificaram de forma contundente 

o cenário da dança tecnologizada, e este fenômeno não é atemporal: a 

complexidade do mundo atual é responsável pelo surgimento destas 

tecnologias, ao mesmo tempo, que é fruto delas” (WOSNIAK, 2013, p. 46-47).  

Ao fazerem uso das TD e TICs, os artistas e docentes em formação, nesse 

estudo de caso, acabam por expandir o campo da educação, das artes e das 

comunicações rumo ao território das interfaces tecnológicas. Merece destaque 

o fato de que estes/as acadêmicos/as têm continuamente consumido, 

processado e criado informações digitais e, por meio de suas multiconexões em 

tecido social digital, também têm partilhado esses conteúdos – instrumentos 

físicos e videodançantes – em redes sociais como o Facebook, Instagram e 

plataformas digitais de armazenamento como Vimeo e YouTube, além de 

consumirem as obras audiovisuais diretamente nas telas de seus smartphones. 

O próprio dispositivo, nesse caso, converte-se em medium e processo, 

ferramenta e ato de criação e(m) educação. 

 

4. Considerações finais 

 

Este artigo teve o objetivo de refletir sobre práticas educacionais, ancoradas 

nas competências exigidas pela era da ubiquidade, inseridas no âmbito do curso 

de formação de artistas e docentes de dança em uma instituição pública de 

ensino superior no Paraná (Unespar/FAP). Como objeto da investigação, 

procuramos focalizar o processo avaliativo na disciplina optativa “Cinedança, 

Videodança, Ciberdança”, integrante da grade curricular do referido curso.  

A partir dos pressupostos de uma pesquisa qualitativa com abordagem 

metodológica de revisão bibliográfica associada a um estudo de caso do tipo 

exploratório, procuramos realizar uma breve discussão da amostragem de 39 
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materialidades audiovisuais decorrentes dos trabalhos elaborados por 55 alunos 

e alunas matriculados na disciplina, ancorando a discussão nas bases teóricas 

de autores vinculados à grande área da Educação, tais como: Vigotski, Siemens, 

Pérez Gómez e Santaella. Por se tratar de uma pesquisa situada no devir e nas 

frestas conectivas da interdisciplinaridade a utilização das noções de educação 

ubíqua advindas das convergências dos campos das artes e das comunicações 

também se tornaram vitais à proposta deste estudo em que foi possível 

evidenciar a eclosão de novas corporeidades dançantes que emergem a partir 

dos pressupostos de uma educação da/para a era digital. 

Dentre as inferências resultantes da abordagem de análise de conteúdo do 

universo da amostragem, foi possível deduzir que o projeto avaliativo alternativo 

da disciplina “Cinedança, Videodança, Ciberdança”, estando descentralizado de 

ações meramente fundadas em aspectos de codificação e memorização de 

conteúdos, facilitou a aprendizagem e a fixação de conteúdos pelo pensar-fazer 

arte por meio do corpo em mediação tecnológica.  

A investigação partiu das seguintes questões norteadoras: 1) De que modo 

o contexto sociocultural, o ambiente/paisagem/natureza ou espaço de 

confinamento em que os integrantes de cada grupo ou indivíduos (trabalhos 

solos) encontram-se imersos viriam à tona, ou não, em suas abordagens 

audiovisuais dançantes? 2) De que forma os artefatos – smartphones – seriam 

determinantes nos processos de organização, seleção e ação criativa dos 

ensaios audiovisuais no uso de telas verticais, por exemplo? 3) O próprio 

contexto da era digital ubíqua em suas múltiplas conexões seria tematizado em 

alguma das videoperformances? 4) Que tipo de produtos artísticos codificados 

resultariam de uma experiência de aprendizagem ubíqua extrapolando o 

sensível e o estético a partir das mediações tecnológicas? 5) Como os artistas-

docentes – nativos digitais – em formação se haveriam com o vocabulário híbrido 

das novas mídias e softwares de edição? 

Retomando os postulados de Dede e suas hipóteses, concernentes às 

expectativas das novas gerações quanto aos conteúdos a serem apreendidos e 

aplicados em suas próprias formações no ensino superior, é possível deduzir 

que, para os artistas-docentes em formação, o conteúdo da disciplina em 

questão foi ressignificado em práxis pedagógica, implicando no aumento 
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considerável de um espaço fluído para expor suas opiniões e modos de 

pensar/fazer as tarefas avaliativas propostas.  

Quanto à possibilidade de (re)aproveitamento do universo e do vocabulário 

digitais, o uso de smartphones e aplicativos na realização da tarefa criativa 

ampliou e diversificou os possíveis desafios na resolução da proposta e, diante 

do exposto, foi possível admitir que todos os 55 alunos e alunas tiveram 

resguardadas a oportunidade de demonstrar estratégias de inovação e(m) 

processos de criação. O estudo explorou, portanto, uma possibilidade de 

aprendizagem e avaliação ubíquas, na qual foi possível constatar que a 

onipresença da informação como entorno simbólico de nossas redes de 

socialização interferem também na ubiquidade da aprendizagem, afetando, 

desta maneira, as próprias práticas educativas em ambientes de ensino formal, 

sobretudo em época de isolamento social. 

Como resultado prático e quantificável, além da produção dos 39 ensaios 

audiovisuais, também foi possível concluir que as mediações tecnológicas 

alteram as maneiras como nos relacionamos com as artes do corpo, que por sua 

vez, amplificaram a linguagem da dança pela contaminação das múltiplas telas 

digitais como requerem os pressupostos da pedagogia da ubiquidade. 
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O corpo de Libica: reflexões acerca do conhecimento registrado na 
arte de Michelangelo  
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Introdução 

 

Pensar o corpo, como objeto de estudo, implica refletir sobre a própria 

complexidade do conceito de homem. Filósofos de diferentes períodos históricos, 

como Platão, Aristóteles e Tomás de Aquino, voltaram seus esforços para essa 

questão e, mesmo sendo considerados como dualistas, a relação corpo e alma foi 

interpretada por diferentes olhares. Aristóteles (ARISTÓTELES, 2006, p. 47), por 

exemplo, entendia que “[...] na maioria dos casos, a alma nada sofre sem o corpo”. O 

Filosofo entendia o homem como uma ligação orgânica entre o corpo e a alma, 

reconhecia-o por meio de suas faculdades, mas não as dissociando. O pensamento 

aristotélico ecoou na Idade Média por meio de Tomás de Aquino, mas confrontando-

se com o pensamento platônico que entendia o corpo como obstáculo para a 

finalidade humana.   

Esse embate que indica, inclusive, o local do corpo na composição do homem 

interferiu/interfere diretamente no campo que se dedica ao seu estudo. Essa questão 

é explicita quando Le Goff justifica o esquecimento do corpo pela história afirmando 

que “[...] reinou por muito tempo a ideia de que o corpo pertencia à natureza, e não à 

cultura” (LE Goff, 2006, p. 16).  

Todavia, partir do século XX, o corpo torna-se objeto de investigação de 

diversas áreas do conhecimento. Nourse (1964) menciona olhares que podem ser 

lançados ao estudar o corpo humano, como o de um poeta que o vê como um castelo 

da alma, um médico que o enxerga como uma casca fragilizada ou o psiquiatra que o 

vê como um abrigo da personalidade, assim como o biólogo que o entende “[...] como 

um organismo que pode alterar o futuro como resultado da experiência do passado; o 

antropólogo, como um acumulador de cultura [...]” (NOURSE, 1964, p. 9). Burke 

 
1 Mestra em Ensino: Formação Docente Interdisciplinar, Unespar, Paranavaí, Paraná; 
2 Professora Adjunto do Curso de Educação Física da Unespar, Paranavaí, Paraná. 
3 Professora Titular do Departamento de Fundamentos da Educação e do Programa de Pós-Graduação 
em Educação junto a Universidade Estadual de Maringá. 
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destaca a década de 1980 como o início de uma corrente de interesses e de estudos 

sobre “[...] corpos masculino e feminino, no corpo como experiência e como símbolo, 

nos corpos desmembrados, anoréxicos, atléticos, dissecados e nos corpos dos santos 

e dos pecadores” (BURKE, 2008, p. 95). O autor explica que as raízes da história do 

corpo estão na área da saúde, mas logo despertou interesse de antropólogos, 

historiadores e sociólogos: “A história do corpo desenvolveu-se a partir da história da 

medicina, mas os historiadores da arte e da literatura, assim como os antropólogos e 

sociólogos, se envolveram no que poderia ser chamado de ‘virada corporal’ [...]” 

(BURKE, 2008, p. 95).  

Todavia, mesmo diante dessa ‘virada corporal’ que tornou possível entender o 

corpo como objeto de estudos, parece-nos que resquícios da dicotomia humana ainda 

influenciam a delimitação do conhecimento acerca do corpo. Entender o corpo por 

meio de um conhecimento interdisciplinar constitui-se um desafio ainda nos tempos 

atuais.  

Com o intuito de ampliarmos nossa compreensão acerca do corpo, na tentativa 

de entendê-lo (o corpo em si, seu conceito e sua representação) como resultante do 

todo que constitui e caracteriza as diferentes sociedades, nos propomos, neste 

estudo, analisar a sibila Libica pintada por Michelangelo no teto da capela Sistina.  

A opção por uma produção artística do Renascimento justifica-se pelas próprias 

características do período. O renascimento é compreendido como o momento da 

efervescência cientifica, filosófica e artística que se desenvolveram por meio da 

dialética com a cultura greco-romana, cujo resultado foi uma nova cultura construída 

pela comunhão de diferentes extensões do conhecimento, como as entendemos hoje. 

Como exemplo temos as pinturas de Michelangelo no teto da Capela Sistina que – 

por meio da sensibilidade do artista, de seu conhecimento técnico artístico, de seus 

conhecimentos atômico-fisiológico e filosófico-teológico – materializou o humano nos 

corpos das personagens que constroem uma narrativa que harmoniza as crenças 

antigas e cristãs. As sibilas de Michelangelo são expressões dessa comunhão. Essas 

figuras da antiguidade eram mulheres oraculosas que profetizaram momentos do 

mundo cristão, como o de uma jovem virgem dar a luz ao salvador da humanidade. 

Libica é uma dessas profetisas que nasceu da união de Zeus e da feiticeira Lâmia e 

profetizou ao mundo a vinda do Messias.   
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A análise geral do afresco de Michelangelo que representa Libica, desenvolve-

se por meio dos seguintes encaminhamentos: inicia-se com as observações gerais 

acerca da composição da cena e encaminha-se para especificidades como o uso das 

cores, traços e formas; busca-se averiguar como a narrativa acerca da personagem 

foi, ou não, tratada pelo artista; e buscando evidenciar o conhecimento anatômico-

fisiológico do artista, aceita-se nesse estudo a teoria de Barreto e Oliveira (2004) 

acerca da representação de peças anatômicas nas pinturas do teto da capela.  

Para subsidiar o desenvolvimento das análises iniciamos nossa abordagem 

trazendo algumas questões que consideramos relevantes sobre Michelangelo e seu 

tempo.  

 

2. Michelangelo e os ideais Renascentista  

 

O Renascimento, período que marcou a transição da Idade Média para a 

Moderna, iniciou-se na Itália e se espalhou pelo resto do mundo fecundando uma nova 

concepção de sociedade que, por meio dos preceitos culturais da Antiguidade, tinha 

o homem, a razão e a ciência como princípios centrais. Sobre esta ideia Burckhardt 

(2009, p.180) menciona que “[...] o Renascimento não significa imitação ou 

compilação fragmentária, e sim o nascer de novo [...]”. Caracterizado pelo retorno da 

inspiração da Antiguidade os renascentistas são definidos por Le Goff (2006) como 

‘inovadores e criadores’. A cultura renascentista ganhou forma nas criações dos 

artistas que não buscavam imitar a arte greco-romana, mas sim adquirir 

conhecimentos e utilizá-los em na concepção de suas próprias obras.   

A cidade italiana de Florença marca o início do Renascimento, foi nesse solo 

que o movimento tomou força em várias áreas como na política, economia, filosofia, 

nas artes e, de forma geral, atingiu todo o âmbito social. Burckhardt (2009) ressalta 

que: 
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O maravilhoso espírito florentino, dotado igualmente de um aguçado caráter 
racional e artístico, transforma incessantemente as condições políticas e 
sociais, descrevendo-as e julgando-as com igual frequência. Florença tornou-
se, assim, o berço das doutrinas políticas e teorias, dos experimentos e dos 
saltos adiante; tornou-se ainda, juntamente com Veneza, o berço da 
estatística e, solitária, precedendo todos os demais Estados do mundo, o 
berço da escrita da história, em seu sentido moderno. (BURCKHARDT, 2009, 
p. 98) 

 

Em todas as áreas, o homem da Renascença buscava na ciência e na razão 

respostas para suas inquietações, por este motivo o conhecimento se tornou amplo, 

construído pelo estudo de diferentes assuntos.  

 

Naquele tempo, voar num avião ou navegar sob o mar eram sonhos 
impossíveis. Mas os homens do Renascimento, fascinados pela ciência, 
desenhavam máquinas que pudessem transformar esses sonhos em 
realidade. Contudo, muitas dessas invenções não funcionavam porque ainda 
não existiam nem materiais e nem motores adequados. Até hoje ficamos 
admirados com tudo o que os renascentistas eram capazes de fazer. 
Estudavam a anatomia humana com a mesma dedicação com que 
observavam o voo das aves ou pintavam um quadro. (PERIS e VERGÉS, 
1998, p. 6) 

 

Os ideais que conduziram o movimento constituem as próprias características 

do período. O antropocentrismo, confere ao homem a possibilidade de sentir prazeres 

considerados até então pecados; a ciência fornece a compreensão das ações pela 

perspectiva da comprovação objetiva do conhecimento; e o racionalismo possibilita 

ao homem a compreensão de crenças para além dos dogmas, retirando a 

humanidade da posição de vítima do destino. A razão se torna a orientação 

fundamental para responder aos questionamentos do Homem acerca de si e do 

mundo.  

O humanismo renascentista expressa a valorização das potencialidades do ser 

humano que busca entender-se no universo e na história, respeitando suas 

potencialidades e limites. Essa compreensão é condição para o surgimento dos 

sujeitos, permitindo ao homem se ver fora do coletivo, como um indivíduo que possui 

sua autonomia. Fato que torna possível, nesse momento, os artistas assumirem 

autoria de suas criações, sendo Michelangelo Buonarroti um desses artistas que 

assinando suas obras tornaram-se imortais. 
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O primeiro filho de Ludovico Buonarroti Simoni e de Franscesca Miniato Del 

Sera, nasceu em Caprese, perto de Florença, na Itália, no dia 06 de março de 1475. 

Desde muito jovem esteve em contato com vária linguagens das artes, mas seu gosto 

pendeu para as esculturas. 

Frequentou o ateliê de Domenico Ghirlandaio quando tinha apenas 13 anos e, 

foi ali, que aprendeu dentre as técnicas a do afresco, que requer a separação dos 

pigmentos coloridos moídos e seu dissolvimento em água antes da aplicação numa 

argamassa com nata de cal e gesso. Após sua secagem, os pigmentos endurecem e 

fazem parte do revestimento do local escolhido para a obra. Essa técnica foi utilizada 

por Michelangelo no teto da Capela Sistina.  

Na adolescência, o artista conheceu seu amigo e primeiro mecenas Lorenzo 

de Médici. Após a morte de Lorenzo, mudou-se para o Hospital do convento do Santo 

Espírito, lá esteve em contato com examinação e dissecação de cadáveres, este fato 

o levou a ter conhecimentos específicos de anatomia e fisiologia humana. 

 

Michelangelo estudou muito para se tornar um bom escultor, mas o valor de 
seu trabalho só apareceu mesmo quando ele foi para Roma. Roma era outro 
grande centro artístico da Itália. Lá, Michelangelo fez para um rico mecenas 
uma estátua que impressionava a todos: a Pietà. Essa escultura era tão bela 
que parecia inacreditável ter sido feita por um artista tão jovem. Michelangelo 
estava com apenas 24 anos. (VENEZIA, 1996, p. 18)  

 

Em Roma, esculpindo estátuas como a de David preparado para a luta com 

Golias, Michelangelo foi convidado pelo papa Júlio II a esculpir um conjunto de 

estátuas em seu jazigo. No decorrer desse trabalho o Santíssimo o ofereceu algo que 

seria considerada futuramente uma das maravilhas da história da arte, as pinturas no 

teto da Capela Sistina. A obra demorou quatro anos para ser terminada, uma vez que, 

por ser perfeccionista, dispensou seus ajudantes e o fez sozinho. Após 24 anos do 

término do teto, o artista volta a Capela Sistina, a convite dos papas Clemente VII e 

Pablo III para pintar na parede atrás do altar, a obra “O Juízo Final”. 

Aos 89 anos, após uma vida de esculturas, pinturas e estudo, Michelangelo 

morre, deixando a escultura Pietà sem finalizar. 

O artista não só nasceu e morreu no período renascentista, mas também 

ofereceu à história da humanidade, por meio de suas obras, elementos artísticos que 

revelam as características do Renascimento e que nos possibilita refletir o homem em 

sua totalidade.  
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3. Libica: culturas e conhecimentos em harmonia 

 

A Capela Sistina, antes chamada de Capela Magna, além de ser um espaço de 

oração, é o local onde se realizam os conclaves que acontecem após a morte ou 

renúncia Papal. Nos conclaves o colégio dos cardeais se reúne a portas fechadas e 

em votação secreta escolhem o novo líder da Igreja Católica Apostólica Romana. Para 

se chegar a esse local, longos corredores e algumas escadas são percorridas até o 

visitante se depara com uma arquitetura inspirada no templo de Salomão e imagens 

de figuras do velho testamento e antecessores de Cristo. 

 

A Capela Sistina, construída por encomenda do papa Sisto IV (1471-1484), 
tio de Júlio II, foi projetada, em 1477, pelo arquiteto Florentino Baccio Pontelli 
e erguida nos limites do Palácio do Vaticano. Apresentava proporções 
exatamente iguais às medidas mencionadas na Bíblia como sendo as do 
Templo de Salomão, em Jerusalém: tinha 40 metros de comprimento por 13 
metros de largura e 20 metros de altura. A capela era um espaço de oração 
onde se realizavam missas a cada duas ou três semanas, reunindo o papa e 
mais 200 funcionários eclesiásticos e seculares, como cardeais, bispos, 
príncipes e membros do Vaticano (BASTOS, 2009, p. 20). 

 

Muitos artistas como Sandro Boticelli (1445-1510), Pietro Perugino 

(1446-1523), Pinturicchio (1454-1513), Luca Signoelli (1445-1523) e Domenico 

Ghirlandaio (1448-1494), tiveram suas pinturas expostas na capela, mas em 

1508 Michelangelo iniciou um trabalho monumental sobre uma organização 

arquitetônica composta por pendentes, tímpanos e lunetas que marcaria toda 

a história da arte renascentista.  

Bastos (2009) menciona que: 

 

Além dos quatro grandes campos em forma de vela de barco, chamados de 
pendentes, localizados nos cantos da capela, na junção com as paredes, 
havia, ainda, oito espaços triangulares menores, os tímpanos, que se 
projetavam a partir das janelas. Restavam, ainda, as áreas mais altas das 
quatro paredes, conhecidas como lunetas (ou luazinhas) sobre as janelas. 
(BASTOS, 2009, p. 20)  

 

Considerando a estrutura arquitetônica, Michelangelo constrói seu projeto em 

quatro grupos de afrescos. Na parte central do teto abaulado se encontra o primeiro 

grupo com 9 cenas do livro de Gênesis: 1ª cena - A separação da luz e das trevas; 2ª 

cena - A criação do Sol e da Lua; 3ª cena - A separação das águas e da terra; 4ª cena 

- A criação de Adão; 5ª cena - A criação de Eva; 6ª cena - O pecado original; 7ª cena 
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- O sacrifício de Noé; 8ª cena - O dilúvio; 9ª cena - A embriaguez de Noé. Nos cantos, 

denominados pendentes, encontra-se o segundo grupo, retratando cenas do Antigo 

Testamento: 10ª cena - Judite e Holofernes; 11ª cena - Davi e Golias;12ª cena - 

Suplício de Aman; 13ª cena - Serpente de Bronze. No terceiro grupo, na área mais 

alta do teto, chamadas de lunetas, é possível visualizar as sibilas e os profetas: 14ª 

cena – Jeremias; 15ª cena - A sibila Pérsica; 16ª cena – Ezequiel; 17ª cena – A sibila 

Eritréia; 18ª cena – Joel; 19ª cena – Zacarias; 20ª cena - A sibila Délfica; 21ª cena - 

Isaías; 22ª cena - A sibila Cumeia; 23ª cena – Daniel; 24ª cena - A sibila Libica; 25ª 

cena - Jonas. Compreendendo os triângulos menores, os tímpanos, encontra-se o 

quarto grupo de afrescos com cenas dos antepassados de Cristo: 26ª cena – Salman; 

27ª cena - Roboão; 28ª cena – Ozias; 29ª cena – Zorobabel; 30ª cena – Josias; 31ª 

cena – Ezechias; 32ª cena - Asá; 33ª cena - Jessé. Na figura número 01 podemos 

visualizar o projeto pictórico de Michelangelo no teto da Capela Sistina. 

 

Figura 1 - Michelangelo. Teto numerado 

 

Fonte: Adaptado pelas autoras 
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 Destacamos dentre os afrescos as cinco sibilas da Antiguidade, sendo elas 

Libica, Cumeia, Délfica, Eritreia e Pérsica. Bastos (2009, p. 173) menciona que sibila 

é o “[…] nome dado às lendárias profetisas, que têm o dom da profecia […]”. No 

Renascimento, nas explicações de Magnani (2016) as sibilas, destacando a de Rafael 

e Michelangelo pintadas nas igrejas romanas de Santa Maria della Pace e Capela 

Sistina, tem uma representação na astrologia, nas teorias do fim do mundo e na 

legitimação do mundo cristão.  

 Ao olhar para o teto da capela e direcionar os olhos para as sibilas e os 

profetas, encontramos, ao lado direito do altar, Libica. Em oposição a ela está o profeta 

Jeremias (14) e entre os dois, o afresco que representa o início da Criação, chamado 

de A Separação da Luz e das Trevas (1).O afresco de Libica, com aproximadamente 

3,50 m X 3,80 m, segue a estrutura que Michelangelo repetiu nos demais afrescos do 

ciclo: 

Michelangelo colocou-os todos sentados em seus tronos, sempre 
acompanhados por dois querubins. Ao lado dos tronos emergem duas robustas 
colunas que limitam as cenas. Em cada uma dessas colunas há duas pequenas 
figuras de pé e encaixadas em um nicho denominadas putti” (BARRETO e 
OLIVEIRA, 2004, p.68) 
 

Na pintura de Libica os putti estão em posição frontal um para o outro 

abraçados. Observa-se que aqueles que estão nas extremidades externas se 

abraçando, apontam com seus indicadores seus ombros, destacando essa parte de 

seus corpos aos olhos dos espectadores.  

Ao seu lado direito (esquerdo do observador) estão os querubins, um deles 

está à frente cobrindo quase que totalmente o outro. O que está na parte frontal aponta 

para seu lado esquerdo, porém seu rosto levemente virado para o outro querubim da 

cena aparenta comentar algo importante, o que se comprova pelo olhar curioso do 

seu companheiro.  

A frente de todos os querubins e putti se encontra Libica, sentada com o tronco 

torcido e lateralmente posicionada quase que de costas para o observador, esta 

postura é causada porque segura com as mãos um livro que está no fundo da obra 

em cima de uma mesa.  

Sobre a distribuição das cores no afresco, SOUZA (2020) ressalta que: 
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Michelangelo usou tonalidades claras e escuras para dar luminosidade nas 
vestes de Líbica, que se constrói, majoritariamente, por um luminoso 
alaranjado, com contornos suaves de um tom que se aproxima da cor da saia, 
que mistura tonalidades rosa com branco. Atrás de Líbica, há um manto 
esverdeado, que parece se misturar (por detrás da profetiza), com o verde da 
toalha da mesa que sustenta o livro. (SOUZA, 2020, p. 77) 

 

Figura 2 - Michelangelo. Sibila Libica. Capela Sistina. Vaticano – IT. 

 

Fonte: https://www.wga.hu/index1.html 

 

A origem de Líbica remonta a mitologia grega. Zeus, após destronar seu pai 

Cronos, manteve relações afetivas com várias esposas e amantes, sendo elas deusas 

ou humanas. Destas relações nascem muitos filhos, um desses filhos é Libica, a filha 

da feiticeira Lâmia, que aos vinte e quatro anos profetizou que os homens poderiam 

ver o redentor. Sua profecia menciona que: 

 

 

 

https://www.wga.hu/index1.html
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Um rei do povo hebreu será o Redentor 
Bom, justo e inocente. Pelo homem pecador 
Padecerá muito. Com olhar arrogante 
Os escribas o acusarão de se dar 
Como Filho de Deus. Ao povo Ele ensinará 
Anunciando lhe a salvação. (ARMOND, 1951, p. 78) 

 

Outro fato observado é que pela posição corporal que se apresenta Libica, 

entende-se que ela possa estar a retirar ou a colocar o livro sobre a mesa ao fundo, o 

livro aberto pode expressar o conhecimento contido em suas profecias. Já o pé 

esquerdo da sibila encontra-se apoiado nas pontas dos dedos sobre uma caixa de 

madeira, sendo que este artefato é reconhecido por Bastos como sendo do 

neoplatonismo:   

A Caixa onde a profetisa apoia o pé é um artefato neoplatónico, encontrado 
em toda a Renascença, e representa os quatro níveis ou mundos da 
existência; tudo se inicia em um ponto (a divindade), que se torna uma linha, 
transforma-se em uma superfície e desta em um sólido (a Caixa). (BASTOS, 
2009, p.73) 

 

A influência de Platão e dos neoplatônicos evidencia-se no Renascimento como 

um retomar da filosofia grega em recuperação do caráter crítico e aberto. Dessa forma, 

o neoplatonismo também se expressa na criação de Michelangelo por meio do 

entusiasmo estético, no amor a perfeição e na beleza corporal. O corpo para 

Michelangelo expressa uma beleza que vai além da encontrada na natureza, mas sim 

a que a alma vê por meio dos olhos. (HAUBERT, 2019) 

O conhecimento filosófico do Renascimento se harmoniza com o conhecimento 

anatômico que se evidencia na exposição dos membros superiores de Libica, 

apresentando uma cientificidade no detalhamento do membro. A nudez de suas 

costas e braços, ressalta os músculos dessa região com especial proeminência do 

músculo deltoide4. O mesmo músculo se evidencia no querubim, que está logo atrás 

da profetisa e, igualmente, tem o tronco em evidência e com o dedo indicador da mão 

direita apontando o seu ombro esquerdo evidenciando-o assim como o da sibila. 

Ao inverter a imagem em cento e oitenta graus, Barreto e Oliveira (2004), em 

seus estudos sobre o afresco, identificam uma imagem anatômica de um ombro na 

parte inferior do corpo, especificamente na saia de Libica. Nesta figura anatômica, os 

autores observam a cavidade glenóide (a) e a cabeça do úmero (b), as partes estão 

desarticuladas, coerentes com as pesquisas exploratórias das dissecações do período 

 
4 Músculo proeminente que recobre o ombro.  
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renascentista, fato observado nas semelhanças entre as obras de Da Vinci e 

Buonarroti referentes ao ombro humano.  

Figura 2, 3 e 4 - Michelangelo. Leonardo da Vinci. Túnica de Libica. Glenóide. 

Úmero 

Fonte: www.wga.hu/index1.html 

 

Mesmo com a incompatibilidade entre a genialidade de Leonardo da Vinci e de 

Michelangelo, isso não impediu que Michelangelo estudasse sobre as 

experimentações de Leonardo, por ele ter sido o precursor de técnicas inovadoras 

para a época.  Gayford (2015) ressalva que para Leonardo, a pintura era a arte 

suprema e perfeita, aproximando-se da ciência.  

Em Libica, ao expor o dorso e os braços da profetisa, Michelangelo ressalta a 

beleza do corpo juvenil, despertando no observado sentimentos de admiração pela 

perfeição do corpo visível no delineamento de sua musculatura.   

Em relação às cores, por meio de seu estudo, é possivel entender que estas 

são diversificadas e estimulam a sensibilidade, compreendendo que cada uma de 

suas variações, possui uma simbologia própria. Para Kandinsky (1996, p.76) “[…] A 

cor é um meio de exercer influência direta sobre a alma: a cor é a tela, o olho é o 

martelo, e a alma é o piano com suas cordas […]”. Em Libica, o alaranjado nas vestes 

possui uma luminosidade maior, podendo significar energia, ânimo e longevidade. 

Vemos também que o verde, cor predominante no manto que está atrás da profetisa, 

tem em sua simbologia, a longevidade e Chevalier (1986) explica que esta “[…] es el 

color de la esperanza, de la fuerza y de la longevidad […]”. Observa-se que as cores 

laranja e verde, que se destacam no afresco, possuem uma significação em comum: 

o prolongamento dos anos de vida, evidente na juventude e beleza da sibila.  
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4. Considerações finais 

 

Os estudos sobre o corpo tendem a um caminho amplo, entender as suas 

complexidades, muitas vezes, é uma tarefa difícil. Nesse sentido, nosso estudo 

buscou demonstrar uma possiblidade de compreender Michelangelo como um 

conciliador dos conhecimentos presentes em sua época.  

O estudo da composição do fresco de Libica nos mostra que Michelangelo 

trouxe elementos presentes na tradição pagã incorporados a cristã como a própria 

imagem da profetisa e a presença da filosofia platônica por meio da caixa que a sibila 

apoia o pé. Todavia a presença dos putti e dos querubins explicitam a crença dos 

seres celestiais que habitam o imaginário cristão. Essa dialética também se encontra 

no livro que tem sua simbologia relacionada a sabedoria. O livro sibilino foi 

compreendido como detentor de grandes segredos, da vida e da morte, que poderia 

orientar os líderes romanos.  Mas, também está presente na descrição do apocalipse 

que direciona os medievos a conduzirem suas vidas para a salvação no dia do juízo 

final.  

A composição plástica, em especial as cores e linhas, nos revela uma sibila que 

emana a energia e a pureza da juventude. As linhas usadas pelo artista constituem 

um corpo que comporta em si, harmoniosamente, a força e a delicadeza da figura 

feminina: os braços delineados por uma musculatura forte se contrastam com o perfil 

de um delicado rosto que olha para baixo. As tonalidades quentes (laranja) que salta 

aos olhos do observador trazendo energia encobre a tranquilidade do lilás que se 

revela na vestimenta inferior da profetisa.  

Os putti e os querubins destacam com um gesto de indicação seus ombros, 

parte do corpo da sibila que Michelangelo ilumina e direciona o próprio olhar da sibila. 

Essa é a mesma parte do corpo que Barreto e Oliveira identificam em seus achados 

anatômicos de forma ‘camuflada’ na saia de Libica. Esses indícios podem ser 

compreendidos como o registro do conhecimento do artista acerca do corpo humano 

que se expressa de forma visível na construção do corpo externo da Sibila, mas cuja 

perfeição requer o conhecimento de sua composição e funcionamento interno. Sendo 

essa questão muito presente no contexto artístico e científico do Renascimento.    

Considerando que toda imagem possui uma mensagem global explicita ou 

implícita que pode ser interpretada conforme a perspectiva do observador, podemos 

receber a mensagem entendendo que a filosofia de Platão, representada pela caixa, 
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na base da imagem sustenta a profetisa, que pode ser assimilada com o próprio 

homem, cuja visibilidade se dá pela carne/músculos, mas que se sustenta 

internamente pelas estruturas ósseas, no caso a articulação do ombro. Esse ser de 

carne e osso é responsável pelo conhecimento, é ele que conduz e sustenta em seus 

próprios “ombros” o universo, representado pelo grande livro da vida.  
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Representações midiáticas da Segunda Guerra Mundial e do 

holocausto: HQs, filmes e jogos 

 

Giovana Maria Carvalho Martins 1 

Raquel de Medeiros Deliberador 2 
 
Introdução 
 

Este texto traz considerações acerca do uso de filmes, histórias em 

quadrinhos (HQs) e jogos relacionados à Segunda Guerra Mundial e ao 

Holocausto no ensino de História. São reflexões advindas do trabalho de ambas 

as pesquisadoras, que, na graduação e pós-graduação, pesquisaram sobre os 

temas, aprofundando-se nas discussões sobre filmes e HQs. A grande 

popularização dos jogos de videogame, sobretudo com o público adolescente, 

faz com seja necessário também investigar estes suportes como possibilidades 

para o ensino de História, buscando, cada vez mais, propor uma aprendizagem 

histórica ligada ao cotidiano e à realidade dos alunos.  

 

1.Cultura histórica e ensino de História 

 

Com isto, é necessário entender e discutir sobre a cultura histórica desses 

estudantes, que envolve a relação deles com essas representações midiáticas. 

De acordo com Jörn Rüsen (2016), 

 
A cultura histórica contempla as diferentes estratégias da investigação 
científico acadêmica, a criação artística, a luta política pelo poder, a 
educação escolar e extra escolar, o ócio e outros procedimentos da 
memória histórica pública, como concretizações e expressões de uma 
única potência mental. Deste modo, a cultura histórica sintetiza a 
universidade, o museu, a escola, a administração, a mídia, e outras 
instituições culturais como conjunto de lugares da memória coletiva, e 
integra as funções de ensino, de entretenimento, da legitimação, da 
crítica, da distração, da ilustração e de outras maneiras de rememorar, 
na unidade global da memória histórica. (RÜSEN in SCHMIDT; 
MARTINS, 2016, p. 56) 

 

 
1 Doutoranda em Educação pela Universidade Estadual de Londrina. Mestre em Educação e 

graduada em História pela mesma instituição. Graduada em Pedagogia pela UNINTER.  
2 Mestre em História Social pela Universidade Estadual de Londrina e graduada em História pela 
mesma instituição. Especialista em Linguagem audiovisual e Cinema pela Unicesumar e 
graduada em Artes Visuais pela UNOPAR.  
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Assim, a cultura histórica traz elementos do pensamento histórico que não 

compõem a historiografia. É a convergência entre a história científica (o saber 

adquirido profissionalmente através da historiografia) e a história sem 

historiadores, que é feita, apropriada e difundida por intelectuais, autores, 

cineastas, documentaristas, ativistas, artistas, etc., que tornam disponível um 

saber histórico propagado através de diversos suportes, como impressos, 

audiovisuais e oral (FLORES, 2007 apud ALVES, 2009, pp. 86-87). 

 Com efeito, cabe trazer a discussão sobre o uso destes elementos da 

cultura histórica no ensino de História. Eles devem ser considerados enquanto 

possibilidades didáticas pois fazem parte do universo cultural dos alunos. Não 

há como ignorar que os estudantes aprendem História através de histórias em 

quadrinhos, filmes, jogos, livros, entre outros. O que o professor deve fazer é 

utilizá-los a seu favor na composição de suas aulas, discutindo-os através de um 

viés historiográfico para que os pré-conceitos que possam vir embutidos nessas 

leituras possam ser desconstruídos e o aluno forme seu pensamento crítico, 

entendendo que o ensino de História pode sim trazer o contato com fontes 

contemporâneas que são de fácil acesso. De acordo com Maria Auxiliadora 

Schmidt e Marlene Cainelli (2004) 

 
[...] no ensino da História, o uso de imagens tem enfrentado o desafio 
de se constituírem novas interpretações ao documento. Constituir 
essas novas interpretações equivale a um trabalho de construção de 
experiências e pesquisas, que poderão colaborar para a consolidação 
do uso de imagens, como fotografias e filmes, em sala de aula. Para 
já, entende-se que alguns cuidados são necessários, tais como 
conhecer o sentido produzido pelas imagens canônicas, diferenciar o 
uso das linguagens como recurso didático e como documento histórico 
e apreender o significado ou a natureza de cada linguagem (SCHMIDT; 
CAINELLI, 2004, p. 110). 

 
 Portanto, o professor deve refletir sobre sua prática, buscando incorporar 

tais elementos a seu favor no cotidiano de sala de aula, de maneira que eles 

reflitam sobre o trabalho do historiador, que pode ser feito através de elementos 

da cultura histórica.  

Além disso, Peter Lee (2005) coloca que “[...] os alunos não chegam à 

sala de aula de mãos vazias. Eles trazem consigo ideias baseadas em suas 

próprias experiências sobre como o mundo funciona e como as pessoas tendem 

a se comportar” (LEE, 2005, p. 31, tradução nossa). Isto é verificável tanto nas 

pesquisas feitas no campo do ensino da História como no cotidiano de uma sala 
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de aula. Essas ideias prévias dos alunos devem ser levadas em conta pelo 

professor na hora de ensinar, pois elas devem ser o ponto de partida da aula -

seja para realizar uma desconstrução de pré-conceitos, seja para utilizar os 

conhecimentos trazidos como base para moldar o conhecimento histórico e 

desenvolver o pensamento crítico. 

É importante salientar também que, 

 

No ensino da História não importa só a componente emocional, com o 
objetivo de compreender o outro, mas antes percebê-lo através da 
construção do passado, que exige conhecimento das fontes históricas. 
A empatia histórica não implica que os alunos tenham o mesmo 
sentimento que o agente histórico, mas antes que percebam como ele 
pensou e sentiu, ou seja, que se coloquem no seu lugar (SILVA, 2018, 
p.19). 

 

Com isto, o conhecimento das fontes históricas é imprescindível para o 

ensino de História, por isto a importância atribuída a elas pelos professores e a 

necessidade de utilizá-las em sala de aula. 

Na História, “[...] a aprendizagem é orientada para uma leitura 

contextualizada do passado a partir da evidência fornecida por variadíssimas 

fontes”. Os historiadores não lidam com certezas sobre um passado fixo, e sim 

com versões e interpretações, que podem sofrer alterações se novos fatos são 

descobertos, de maneira que “[...] os historiadores podem produzir narrativas 

divergentes, fruto de perspectivas diferenciadas sobre as mesmas fontes ou 

situações” (BARCA, 2006, p. 95). O trabalho em sala de aula com diferentes 

fontes (no caso, enfocamos as fontes audiovisuais) pode ajudar a perspectivar 

tal característica da História com os alunos, que lidarão com diferentes 

perspectivas em diferentes suportes para tratar sobre a História da Segunda 

Guerra Mundial e do Holocausto. 

 

2.Histórias em quadrinhos 
 

 Como possibilidade didática para trabalhar o ensino de História em 

sala de aula, trazemos as histórias em quadrinhos (ou HQs), que fazem parte do 

universo cultural dos alunos. As HQs “[...] são formadas por dois códigos de 

signos gráficos: a imagem e a linguagem escrita [...]”, e nasceram do conjunto 

de duas artes: a literatura e o desenho (LUYTEN, 1987, p. 11). Um dos 
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elementos mais característicos é o balão, indicando a fala dos personagens, mas 

também suas emoções, onomatopeias, expressões. Já suas formas, 

 

São muitas e bastante variadas. Partindo-se do balão-fala, podemos 
encontrar o balão-pensamento, balão-berro, balão-cochilo, balão-
trêmulo (medo), balão-transmissão (para transmitir sons de aparelhos 
elétricos ou eletrônicos), balão-desprezo, balão-uníssono (mostrando 
a fala única de diversos personagens), balão mudo e dezenas de 
formações diversas. Esses tipos e formas vão depender sempre da 
situação que se quer criar, ocasionando, assim, ótimos efeitos visuais 
e comunicativos (LUYTEN, 1987, p. 13). 

 

As HQs podem ser encontradas em livros didáticos desde a alfabetização, 

pois sua linguagem com imagens, onomatopeias e balões de fala, contribui na 

interpretação dos textos escritos. Desta forma, “[...] tanto na área da educação 

como nas de lazer e, até, nos campos da propaganda comercial e política” 

(LUYTEN, 1987, p. 07), podemos encontrar as HQs nos mais diversos tipos e 

formatos.  

 Este texto aborda o uso de HQs para o ensino de História, mais 

especificamente história do Holocausto, usando como base dois quadrinhos 

muito expressivos. Há muitos tipos de HQs, voltados para todos os públicos, e 

um desses tipos é a adaptação de livros clássicos para o formato de quadrinhos, 

como é o caso do Diário de Anne Frank, além da popularização das graphic 

novels, como Maus. De acordo com Will Eisner (1989): 

 

As primeiras revistas em quadrinhos (por volta de 1934) geralmente 
continham uma coleção aleatória de obras curtas. Agora, após quase 
50 anos, o surgimento de graphic novels (novelas gráficas) completas 
colocou em foco, mais que qualquer outra coisa, os parâmetros de sua 
estrutura. Quando se examina uma obra em quadrinhos como um todo, 
a disposição dos seus elementos específicos assume a característica 
de uma linguagem. [...] As histórias em quadrinhos comunicam numa 
“linguagem” que se vale da experiência visual comum ao criador e ao 
público. Pode-se esperar dos leitores modernos uma compreensão 
fácil da mistura imagem-palavra e da tradicional decodificação de texto. 
A história em quadrinhos pode ser chamada ‘leitura’ num sentido mais 
amplo que o comumente aplicado ao termo” (EISNER, 1989, p. 07). 

  
Como toda produção cultural, é essencial que pensemos “[...] de onde 

vêm essas histórias e quem as escreve, pois elas são excelente veículo de 

mensagens ideológicas e de crítica social, explícita ou implicitamente” (LUYTEN, 

1987, p. 07). Além disto, 
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Os quadrinhos marcam, sem dúvida, os acontecimentos do século XX 
[...]. Para chegar à forma atual, as HQ acompanharam toda espécie de 
evolução e um incrível entrelaçado de influências da fotografia e do 
cinema. Usaram também as inovações tecnológicas para a reprodução 
das imagens (LUYTEN, 1987, p. 08-09). 

 
 De acordo com Marcelo Fronza,  

 

[...] as histórias em quadrinhos podem ser consideradas como artefatos 
da cultura histórica que têm estreitos laços com a cultura juvenil. Ao 
tematizar as experiências do passado de um modo estético, as 
narrativas gráficas desenvolvem no jovem uma capacidade 
rememorativa na consciência histórica. (FRONZA, 2012, p. 182). 
 

3.HQs e ensino sobre o Holocausto 

 

A escolha das duas HQs mencionadas, Maus e Diário de Anne Frank, 

baseou-se em diversos fatores. Ambas tratam de experiências do Holocausto 

sob diferentes perspectivas. A primeira é uma graphic novel do autor Art 

Spiegelman, que narra as histórias de seu pai, Vladek, sobrevivente do campo 

de concentração de Auschwitz. Os personagens são antropomorfizados, sendo 

que cada povo é representado por um animal. Os judeus são os ratos, os 

alemães são os gatos, e todos os povos/países são retratados por animais 

significativos. Art desenha a si mesmo conversando com Vladek e coloca, nos 

quadrinhos, as narrativas de seu pai. Já o Diário de Anne Frank é uma versão 

em quadrinhos foi organizado por Ari Folman e David Polonsky, que 

transformaram a narrativa de Anne Frank e seu famoso diário em quadrinhos. A 

adolescente judia e sua família ficaram escondidos no Anexo Secreto, um 

esconderijo no sótão de uma casa em Amsterdã, durante dois anos, e narrou 

sua rotina, seus sonhos e desejos no diário, publicado posteriormente por seu 

pai, único sobrevivente da família Frank, enquanto Anne, sua mãe e irmã 

morreram nos campos de concentração após os nazistas encontrarem o 

esconderijo. O pai publicou o diário com o intuito de preservar a memória da filha 

e de todos que sofreram a experiência do Holocausto, e é neste sentido que 

tanto o Diário quanto Maus permanecem atuais e de extrema relevância para 

pensar nas questões que o Holocausto evoca. 
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Sobre a necessidade de ensinar sobre o Holocausto, a UNESCO, criada 

justamente “em resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial e 

particularmente aos crimes perpetrados pela Alemanha nazi e pelos seus 

colaboradores (UNESCO, 2019, p. 05)” elaborou um documento em que discute 

a educação sobre o Holocausto, afirmando que  

A educação - principalmente a história e a educação cívica - pode 
desempenhar um papel fundamental ao fornecer um fórum para 
abordar o passado, promovendo simultaneamente os conhecimentos, 
capacidades, valores e atitudes que ajudam a prevenir a ocorrência ou 
recorrência de violência dirigida a um grupo. A educação sobre o 
Holocausto é um empreendimento desse tipo (UNESCO, 2019, p. 13) 

  
O referido documento salienta que “Existem múltiplas oportunidades para 

ensinar sobre o Holocausto. [...], e o ensino e aprendizagem sobre o tema podem 

desempenhar um papel em “[...] três contextos específicos: na prevenção do 

genocídio, na promoção dos direitos humanos e a lidar com passados 

traumáticos.” (UNESCO, 2019, p. 21). Ambas as possibilidades mencionadas até 

aqui, a graphic novel e o Diário em quadrinhos são algumas destas múltiplas 

oportunidades de desenvolver o ensino e aprendizagem da temática em sala de 

aula. A linguagem dos quadrinhos, conforme mencionado, contribui para uma 

proposta de ensino de História com fontes que seja significativo e condizente 

com a realidade dos jovens. 

 

4.Filmes e história 
 

O desenvolvimento do cinema tornou-o um meio de produzir histórias 

ficcionais com deslocamento temporal, representando ambientes futuristas, do 

presente e/ou do passado, com suas grandes épocas e eventos históricos. Os 

filmes podem ser compreendidos de diversas formas em sua relação com a 

disciplina de História, Souza (2002) destaca dois aspectos importantes: os filmes 

como documentos históricos – a partir do qual se aprofunda a reflexão sobre o 

período em que foram produzidos; e os filmes como discurso sobre a história, 

são nestes que as críticas historiográficas são construídas, a partir das análises 

de suas abordagens históricas. Assim, podemos entender que o filme - 

independentemente de sua proposta – apresenta relações complexas entre o 

contexto que se insere e suas representações, ponto de vista, sobre ele.  
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As interrelações e relações intertextuais nos âmbitos políticos, sociais e 

culturais devem ser consideradas ao se analisar um filme. Visto que nem as 

produções e nem os discursos estão isolados do domínio cultural. Um filme, 

portanto, é uma reconstrução de realidade projetada na imagem 

cinematográfica, a partir das particularidades de sua linguagem (planos, sons, 

ângulos, montagem, diálogos, atuação, etc.) e sua articulação como expressão 

cinematográfica com o meio histórico, social e configuração ideológica que o 

filme se insere. Tratando-se de uma representação do real que o historiador deve 

submeter a uma série de indagações sem deixar de considerar sua análise 

interna, como um artefato cultural que possui uma história própria e um contexto 

que o cerca (cf. KORNIS, 1992). Deste modo, o filme como fonte compõe-se de 

uma justaposição dos códigos do filme e os códigos específicos de sua época, 

“as imagens são uma reflexão em torno do mundo que as cerca, ao mesmo 

tempo em que recriam uma possível, porém imaginária visão de alguns aspectos 

da sociedade” (KORNIS, 1992, p. 247). 

Robert Rosenstone considera que os filmes, por estarem muito presentes 

no cotidiano contemporâneo, afetam as produções de conhecimento sobre o 

passado. O conhecimento histórico é o resultado de um longo processo de 

verdades absolutas e relativas, não sendo um conhecimento fechado, já que a 

História pode ser rescrita, baseada nas fontes e questionamentos gerados em 

cada época. E são com esses conhecimentos que as ficções históricas se 

relacionam. Portanto, não podemos esperar de um filme uma verdade histórica 

que seja unívoca e imutável, principalmente, por esta não ser a função deste tipo 

de conteúdo. Logo, devemos entender que um filme não deve ser utilizado em 

sala de aula como um material meramente ilustrativo e explicativo sobre 

determinado período ou assunto, e sim, como mais um elemento para fomentar 

diferentes visões, percepções e questionamentos. 

 
As fontes audiovisuais e musicais ganham crescentemente espaço na 
pesquisa histórica. Do ponto de vista metodológico, são vistas pelos 
historiadores como fontes primárias novas, desafiadoras, mas seu 
estatuto é paradoxal. [...] A questão, no entanto, é perceber as fontes 
audiovisuais e musicais em suas estruturas internas de linguagem e 
seus mecanismos de representação da realidade, a partir de seus 
códigos internos (NAPOLITANO, 2008, p. 235 -236). 
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No texto “O Uso do Cinema no Ensino de História: Propostas Recorrentes, 

Dimensões Teóricas e Perspectivas da Educação Histórica”, o autor Éder 

Cristiano de Souza, articula o professor como um orientador nessas análises 

fílmicas para os alunos, de modo que o filme se torne um objeto de estudos e 

reflexão. Possibilitando o professor de estabelecer um trabalho aliando o 

conhecimento histórico trabalhado em aula com a análise das dimensões 

temporais envolvidas na produção fílmica. 

Deste modo, o filme pode ser tratado como um documento histórico pelos 

alunos. Para isso, o professor deve propor e realizar observações que possam 

estimular e instigar, provocando um pensamento crítico em relação a esse filme. 

Podendo ser observado como se dá a representação em si, os cenários, 

vestimentas, caracterizações dos personagens, objetos, diálogos, transições, 

entre outras tantas coisas que compõe a linguagem cinematográfica. Para essas 

análises pode-se utilizar de comparações a analogias para que os alunos 

possam partir do conhecido, de uma situação mais próxima, para aprender o não 

conhecido. Além disso, outras questões devem ser abordadas para tratar o filme 

como um documento, e portanto, produto de seu tempo: quem produziu; quando; 

sobre o que se trata; como tratam deste assunto (o que diz e/ou o que não diz); 

para que/quem foi produzido; etc. Souza, compreende que o educador assuma 

uma postura que compreenda “um conjunto de aptidões voltadas aos métodos 

de construção do conhecimento, socializando esses saberes num processo 

contínuo de ensino e aprendizagem (SOUZA, 2002, p.82). 

 

5.Filmes e ensino sobre a Segunda Guerra Mundial 

 

Para este trabalho foi escolhido o filme “Corações de Ferro”, dirigido por 

David Ayer e lançado no ano de 2014. As produções acerca desta temática são 

inúmeras, sejam tratando da guerra como um grande tema, um pano de fundo 

ou um recorte dela na narrativa. Este filme foi escolhido pela proposição do 

trabalho com múltiplas fontes, no caso, com o jogo Battlefield V, lançado no ano 

de 2018 pela Criterion Games. As duas produções apresentam um recorte 

voltado a um grupo de pessoas em batalhas durante a Segunda Guerra Mundial. 
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Em “Corações de Ferro” um grupo de soldados estadunidenses comanda 

um dos últimos tanques de guerra, o “Fury” (nome do filme no idioma original) 

contra o exército nazista em 1945. No último capítulo de Battlefield V, o jogador 

controla um tanque de guerra alemão, também em 1945. Comparação que 

permite um exercício de alteridade e compreensão sobre as pessoas que 

participaram desse evento no front, de uma forma que rompa a noção de grupo 

e individualize e humanize os personagens que vivenciariam esta guerra. 

Em ambos produtos midiáticos o exercício pode partir das sugestões já 

descritas neste texto. Figurino, cortes de cabelo, comportamento, personagens, 

situações, cenários, objetos, entre outras coisas podem ser discutidas tanto 

sobre o filme, quanto sobre o jogo em sala de aula. O filme em certos pontos 

remete a experiência do jogo, presos nesse lugar restrito que é o tanque, o 

espectador tem uma proximidade muito alta com os personagens e suas ações. 

Como linguagens diferentes, porém, o jogo apresenta muito mais imersão, o que 

possibilita um despertar não só de pensamento, mas de sentimento crítico e 

consciência histórica. 

 

6.Jogos e história 

 

Os jogos eletrônicos são produtos que hoje em dia muito se assemelham 

aos filmes, tendo como principais particularidades a questão de jogabilidade, a 

narrativa ludológica e a interação do jogador com a inteligência artificial. Tudo 

isso colabora para proporcionar maior imersão do jogador em relação ao 

espectador de um filme, animação ou leitor de uma HQ. Ou seja, são produtos 

culturais híbridos. Prensky (2012) apresenta que o ato de brincar, de se envolver 

com o lúdico, está biologicamente ligado a aprendizagem. E cada vez mais esses 

produtos vão além de mero entretenimento, colaborando para o 

desenvolvimento de raciocínio, habilidades motoras, visuais, linguísticas, 

interpretativas, psicológicas ao forçar o jogador a tomar decisões (e que muitas 

vezes mudam o rumo da história do game). 
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Composto por imagens, textos, ícones, símbolos, narrativas complexas, 

gráficos, vídeos, sons, inteligência artificial, entre outros, os jogos apresentam 

de forma complexa uma linguagem, narrativa e visual que estabelece múltiplos 

diálogos com outros produtos midiáticos. Inclusive, filme e HQ, já tratados neste 

trabalho. 

Para o jogo, o preceito básico é o mesmo, pensar em alternativas de 

materiais que possibilitem construção de conhecimento histórico a serem 

utilizados como uma fonte de reforço para o professor da disciplina de História. 

Portanto, o jogo eletrônico deve ser submetido aos mesmos questionamentos 

que o filme: contexto de produção, representações gerais, representações 

dentro das especificidades do jogo, temas, pontos de vista, público e possíveis 

intencionalidades. 

Assim como os “filmes históricos”, Nunes (2018), apresenta os “jogos 

históricos”, segundo levantamento do autor, Neves, Alves, Fuentes e Flores 

(S/D), os compreendem como jogos que adotam acontecimento históricos em 

suas narrativas, seja como temática central ou pano de fundo para o desenrolar 

do enredo, combinando ficção aos fatos. Esses “history games” podem ainda ser 

divididos entre os que não tem finalidade pedagógica - exemplo Battlefield V, 

produzido pensando apenas como um produto para o mercado – e os “serious 

games”, cujo os idealizadores apresentam uma preocupação educacional (cf. 

NUNES, 2018, p.5). 

 
Do ponto de vista temático, temos exemplos de jogos que exploram 
questões como: Grécia Antiga, Roma, Europa Medieval, Guerras 
Modernas, Guerra Fria, Guerras do Tempo Presente, dentre outros. 
Por outro lado, há também a possibilidade do historiador analisar os 
campos da emissão dos discursos e a recepção/apropriação dos 
conteúdos destes jogos eletrônicos, levando em conta as adesões ou 
rejeições às condutas e enredos presentes nestes títulos. Análise do 
conteúdo imagético, das sequências das fases, da trilha sonora, das 
comunidades de jogadores e clãs que são formados, das feiras de 
exposição e lançamentos de novas tecnologias – enfim, trata-se de 
explorar o uso do universo dos videogames como uma nova fonte à 
análise histórica. Tratamos tal fenômeno como uma rica expressão 
cultural, que pode ser investigada à luz de diversas abordagens 
metodológicas, na medida em que os jogos estão no ciberespaço, na 
economia, no cotidiano e nas estratégias militares (MONTEIRO, 2011, 
p. 02). 
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O professor mediador deve trabalhar o jogo também enquanto documento 

histórico com os alunos. Para isso, deve propor e realizar observações que os 

estimulem, instiguem e os levem a pensar de uma forma crítica em relação a ao 

jogo e as experiências por ele provocadas. Nunes, apresenta o trabalho de 

Azevedo Júnior, com o jogo eletrônico Bioshock, de 2007, no qual o autor busca 

compreender se há consciência histórica que possa ser desenvolvida com o 

jogo, e chega a conclusão que ao entrar em contato com as manifestações 

temporais que estão presentes ao longo do game o jogador já está em um 

“ambiente” que favorece seu exercício de consciência histórica.  

Podendo ser utilizados por diferentes faixas etárias, os jogos elestrônicos 

são, portanto, excelentes materiais para desenvolvimento de um pensamento 

crítico e formação de saberes históricos. Seja, os com os gráficos mais 

desenvolvidos e com jogabilidades elaboradas, ou os mais simples. 

 

7.Jogos e ensino sobre o Holocausto 

 

O jogo Battlefield V, já apresentado, é um jogo de tiro em primeira pessoa 

que se encaixa em um desses games com um pano de fundo histórico, gráficos 

e jogabilidades superdesenvolvidos, voltado para um público jovem/adulto.  

Para o ensino sobre o Holocausto, entretanto, o jogo que será trabalhado 

é o “My Memory of Us” lançado em 2018 pelos desenvolvedores Juggler Games 

e Crunching Koalas. Jogo infantil que apresenta a história como pano de fundo 

para contar sobre a amizade de duas crianças durante a guerra. Em local que 

foi invadido por um exército de robôs malvados que marcam algumas pessoas 

de vermelho, entre elas a menina (uma das personagens que é controlada pelo 

jogador), e forçam uma divisão artificial entre esse grupo dos vermelhos e as 

outras pessoas da cidade. “My memory of us” é uma analogia sobre a invasão 

nazista na Polônia. Representado em um jogo extremamente delicado com uma 

narrativa profunda, e com uma roupagem infantil. 

O visual, os comandos e a jogabilidade são simples, permitindo que 

crianças ainda não alfabetizadas possam jogar e compreender a história do jogo, 

possivelmente até a mensagem por trás dele. As falas dos personagens e NPCs 

são ininteligíveis, eles emitem sons como resmungos, choros, risadas e 

“blábláblás”, as informações essenciais são apresentadas por ícones e símbolos 
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em balões, como os de texto de HQ (Imagem 1 e 2). A complementação da 

história e divisão dos capítulos é dada por inserção de vídeos em animação 

narrados (Imagem 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Imagem 1 – Orientações de jogo – cenário: Centro da cidade pós 
invasão. 

Fonte: captura de tela do autor (2021) 

Imagem 2 – falas/diálogos dos NPCs – cenário: 
Gueto. 

Fonte: captura de tela do autor (2021) 
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Holocausto não é um tema fácil de ser trabalhado nas séries iniciais, mas 

com o suporte de bons materiais lúdicos temas sensíveis como esses podem ser 

desdobrados de diferentes formas, cedo a criança pode desenvolver o exercício 

de empatia e alteridade e este jogo pode ser um excelente recurso para isso. 

Mas, o fato de ser aparentemente simples e poder ser jogado por crianças não 

impede, e neste caso, muito menos compromete o trabalho dos jogos com 

adolescentes, jovens e adultos. Feito com o caráter didático, se encaixando 

como um “serious games” dentro dos jogos históricos, My Memory of Us, 

complementa a experiência com “troféus” ao longo do jogo, que são fotos de 

personagens a serem acessados pelo Menu do jogo apresentando um texto 

informativo sobre aquelas imagens. Seja para personagens genéricos como 

discorrer mais sobre os “soldados” ou o “rei robô”, sobre situações, um grupo de 

pessoas ou atividades, como os órfãos ou os rebeldes, ou mesmo sobre pessoas 

específicas (da vida real), que tenham aparecido ou não no jogo. No exemplo da 

imagem 4, a figura abrirá um texto informativo sobre o médico e pedagogo 

Janusk Korckaz, que em vez de se salvar optou ir para o campo de Treblinka em 

Imagem 3 – vídeo animação com narração – pós 
invasão. 

Fonte: captura de tela do autor (2021) 
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1942 com as crianças que cuidada. Foi o personagem do médico do orfanato no 

jogo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Considerações finais 
 

Além de tratados como documentos, tais representações 

midiáticas/produtos - HQ, filme e jogo - podem servir como apoio para estudar o 

momento histórico, porém sem ser trabalhado de forma meramente ilustrativa. 

Podem ser observadas as releituras acerca desse assunto, e as representações 

dos povos envolvidos – observando, em especial, os estereótipos.  Levantar 

discussões sobre alguns conceitos como os de identidade e alteridade, direitos 

humanos, política e autoritarismo. Refletir sobre essas obras e suas relações 

com a sociedade, as intencionalidades do artista e seu ponto de vista, a mídia, 

o mercado de consumo e a História.  

O mais importante é a compreensão de que o filme, jogo e HQ nada mais 

são do que representações que demonstram quais possíveis visões atuais 

existem sobre o que é representado. Servindo, também, como uma forma de 

notarmos nossa identidade a partir da alteridade com que esse universo e 

personagens são retratados. Levando em conta essas observações em relação 

ao uso do cinema, jogo e HQ em sala de aula, é possível proporcionar aos alunos 

Imagem 4 – pôster de memória sobre Janusz Korczak 

Fonte: captura de tela do autor (2021) 
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uma aula dinâmica e repleta de aprendizagens significativas, bem como uma 

metodologia de trabalho que pode ser aplicada em outros tipos de documentos 

culturais, despertando o senso crítico desses estudantes. 
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Trabalho e educação: as fotografias da Escola Profissional 

Delfim Moreira em Pouso Alegre/MG (1917-1947) 

 
Giovane Silva Balbino 1 

 

Introdução 

 

Trabalhar com as fotografias atualmente é uma questão de demonstrar 

qual é a “[...] relação ao conteúdo da fotografia é o momento histórico que ela 

está retratando: fazer um movimento em direção ao contexto da imagem” 

(LISSOVSKY, 1983, p. 117). As fotografias devem ser pensadas como um 

registro intencional das relações sociais em conflitos ou da harmonia social. Pois 

nas fotografias estão presentes os detalhes econômicos, políticos e culturais. 

 
Invenção burguesa por excelência, a fotografia popularizou o retrato e 
levou aos recantos mais distantes do mundo essa “caixa de pandora”, 
contendo paisagens de lugares exóticos, de monumentos, de tipos 
humanos, retratos com apelos eróticos, paisagens urbanas das 
metrópoles, imagens chocantes de guerras e de conquistas científicas 
(LIMA; CARVALHO, 2012, p. 30). 

 

Uma imagem representativa da sociedade capitalista que busca transmitir 

os valores morais de uma época, mas as fotografias “[...] são como monumentos 

que traduzem valores, idéias, tradições e comportamentos” (CIAVATTA, 2002, 

p. 30). Ao analisarmos essas fotografias encontramos os elementos das relações 

de classes, de poderes e de cultura. 

Segundo Maud (1996, p. 8): 

 
A fotografia é uma fonte histórica que demanda por parte do historiador 
um novo tipo de crítica. O testemunho é válido, não importando se o 
registro fotográfico foi feito para documentar um fato ou representar um 
estilo de vida. No entanto, parafraseando Jacques Le Goff, há que se 
considerar a fotografia simultaneamente imagem/documento e como 
imagem/monumento. No primeiro caso, considera-se a fotografia como 
índice, como marca de uma materialidade passada, na qual objetos, 
pessoas, lugares nos informa sobre determinados aspectos desse 
passado – condições de vida, moda, infraestrutura urbana ou rural, 
condições de trabalho etc. No segundo caso, a fotografia é um símbolo, 
aquilo que, no passado, a sociedade estabeleceu como a única 
imagem a ser perenizada para o futuro. Sem esquecer jamais que todo 
documento é um monumento, se a fotografia informa, ela também 
conforma uma determinada visão de mundo. 
 

 
1 Doutorando em Educação (USP), Bolsista CAPES e Mestre em Educação (UNICAMP – 2020). 

E-mail: giovanesilvabalbino15@gmail.com 
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Partindo desse princípio, discutiremos os registros fotográficos da Escola 

Profissional Delfim Moreira (fundada em 1917), na cidade de Pouso Alegre, 

localizada na região do Sul de Minas Gerais. Antes de adentrarmos na instituição 

educacional vamos compreender como estava a cidade de Pouso Alegre, neste 

momento histórico. 

Em 1895 é instalada a Estação Ferroviária, que ligaria a cidade com 

outros centros urbanos, em 1900 foi criada a Diocese de Pouso Alegre e durante 

a década ocorreram melhorias urbanas, como reformas nas principais ruas e 

avenidas, a chegada da energia elétrica e da companhia telefônica. 

Em 1916 ocorreu a ascensão do 3o Bispo Diocesano D. Octávio Chagas 

de Miranda no comando da Diocese de Pouso Alegre. Sua atuação é destacada 

e exaltada na imprensa e também na memória local, pois é no seu comando que 

ocorre a criação das instituições educacionais na cidade (BALBINO, 2020).  

Entre as primeiras instituições fundadas estão a Escola Profissional 

Delfim Moreira em 1917. Sua fundação está atrelada ao processo de 

intermediação entre o Estado e a Igreja Católica. A Escola buscava atender os 

meninos pobres e órfãos, oferecendo oficinas de formação para o trabalho tais 

como: tipografia, marcenaria, carpintaria, sapataria, artes e agricultura, ou seja, 

ofícios urbanos em pleno desenvolvimento da industrialização. 

A Escola é um reflexo das relações construídas, entre a Igreja Católica e 

o Estado na primeira metade do século XX, o Bispo Diocesano homenageou o 

ex-presidente Delfim Moreira2, colocando o seu nome na Escola Profissional, 

“Delfim Moreira foi político mineiro, filho de importante fazendeiro da região do 

Sul de Minas, um nome de expressão no cenário político regional e nacional” 

(ESPINDOLA, 2016, p. 300). 

Segundo Cunha (2005, p. 23): 

 
Inaugurava-se a “colaboração recíproca” entre Estado e Igreja. O 
Estado buscava o apoio político e ideológico do clero católico na 
manutenção da ordem, ameaçada primeiro pelos movimentos anarco-
sindicalistas, depois pelos movimentos insurrecionais dos militares. A 
Igreja Católica, por sua vez, buscava o reconhecimento oficial de seus 
atos (como a validade civil do casamento religioso) e a possibilidade 
de exercer seu ministério nos hospitais, nas prisões e nas escolas 
mantidas pelo Estado. 
 

 
2 Governador do Estado de Minas Gerais (1914 – 1918) e Presidente da República (1918 – 1919). 
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Essas relações institucionais estão em evidência na sociedade 

pousoalegrense, portanto, no tópico a seguir, debateremos as fotografias, 

buscamos relacionar com a memória e poder. 

 

1. O flash da memória e do poder 
 

Neste tópico analisaremos as fotografias da Escola Profissional Delfim 

Moreira e relacionando com o papel da memória frente às relações de poder. As 

fotografias em sua essência buscam reproduzir a memória das instituições 

educacionais, pois esses documentos “[...] precisam ser contextualizados [e 

compreendidos]” (BURKE, 2004, p. 27). A memória oficial deve ser analisada a 

partir das concepções desenvolvidas por Le Goff (2013, p. 387) “O conceito de 

memória é crucial”. 

Nas fotografias a seguir, são apresentados os registros arquitetônicos das 

instituições educacionais em Pouso Alegre. Na primeira fotografia é registrado o 

Colégio São José e o Seminário Episcopal, já na segunda é a fachada da Escola 

Profissional Delfim Moreira e a terceira, da oficina da própria instituição. 

Apresentamos as figuras 1, 2 e 3, que enfatizam os prédios das 

instituições educacionais. 

 

Figura 1 - O Antigo Colégio São José e o Seminário Episcopal na cidade de 
Pouso Alegre/MG. 

 

Fonte - Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG. 
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Figura 2 - Escola Profissional Delfim Moreira. 

 
Fonte – Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG. 

 

Figura 3 - Fachada da Oficina Artística da Escola Profissional. 

Fonte – Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG. 
 
 

Importante ressaltar que as “[...] fotografias de edifícios escolares 

registram a composição arquitetônica e revelam significados múltiplos que 

envolvem estas instituições” (SOUSA, 2001, p. 81), essencialmente buscavam 

promover essa instituição por meio de propagandas da Igreja Católica e do poder 

público. 



222 

 

A figura 1 traz o Colégio São José, fundado em 1899. O seu objetivo era 

de atender os meninos das classes “favorecidas” (filhos de fazendeiros, 

comerciantes, políticos e famílias tradicionais) da sociedade local e regional. 

Perto do Colégio está o Seminário Episcopal voltado principalmente para a 

formação eclesiástica. O “[...] local escolhido para a construção da escola foi a 

rua Monsenhor José Paulino, região que abriga outros estabelecimentos de 

ordem religiosa como o Palácio Episcopal e o Colégio São José” (ESPÍNDOLA, 

2016, p. 306), esse terreno da Diocese de Pouso Alegre foi usado para a 

construção das instituições educacionais. 

A figura 2 está trazendo a parte estrutural do prédio da Escola Profissional 

Delfim Moreira. Sua fundação ocorreu no dia 19 de março de 1917, considerado 

como o dia de São José, santo da Igreja Católica e padroeiro da família e do 

trabalhador. No seu início, “[...] ainda sem sede própria, a escola funcionou 

anexa ao Colégio Diocesano, oferecendo o ensino das primeiras letras, além dos 

cursos de carpintaria e agrícola” (ESPÍNDOLA, 2016, p. 299). As relações das 

elites estabeleceram a construção do novo prédio da instituição, também fruto 

do apoio de subsídios e doações. 

Destaca-se nesta fotografia as complexidades arquitetônicas do prédio da 

Escola Profissional Delfim Moreira, pois o “[...] edifício da Escola Profissional 

Delfim Moreira foi construído em estilo neoclássico, com a presença de frontão, 

colunatas e o arco aplainado” (ESPÍNDOLA, 2016, p. 306). A presença desse 

estilo arquitetônico em sua estrutura, possibilita a colocação de estátuas de 

santos, de símbolos religiosos e criava um ambiente de disciplina. 

A fotografia da fachada da oficina Artística da Escola Profissional Delfim 

Moreira (figura 3). Trouxe a intenção demonstrar a importância da escola como 

educadora e formadora, dos filhos das classes “desfavorecidas” para a 

sociedade local. Enfatizamos a existência de um caráter assistencialista e uma 

“prática da caridade transferiu-se cada vez mais para a ação profissional 

orientada por preceitos técnicos” (RANGEL, 2010, p. 5), nessas instituições 

educacionais. 

A formação é visível, buscava qualificar os meninos pobres e órfãos nas 

oficinas. Sendo necessário observar o papel da Igreja Católica neste processo 

de disciplinarização, por meio da educação profissional das classes 
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“desfavorecidas”, além de possuir um discurso pautado na caridade e no espírito 

cristão das elites. 

 

2. Trabalho e educação nas fotografias 

 

Neste tópico temos como objetivo analisar as relações de trabalho e 

educação nas fotografias das oficinas da Escola Profissional Delfim Moreira. Por 

disciplina entendemos que são configurações e ações de manutenção do 

controle social, pois a “[...] questão da gênese da disciplina industrial, ampliando 

o enfoque da disciplina dos trabalhadores para além dos muros da fábrica, 

atingindo todos os aspectos de sua vida cotidiana” (RAGO, 1997, p. 3). 

Com as medidas tomadas pelas elites locais em “proteger” os filhos das 

classes desfavorecidas, por meio da disciplinarização e da formação para o 

trabalho numa sociedade que inspirava a industrialização. Tinha-se como o 

principal objetivo evitar o contato desses sujeitos sociais com as ideias 

“subversivas” – socialismo e anarquismo – que poderiam prejudicar a ordem e a 

manutenção do poder das elites. 

O cenário econômico da sociedade pousoalegrense estava atrelado para 

uma economia agroexportadora, mas na primeira década do século XX, 

começaram a surgir pequenas manufaturas, segundo Balbino (2020, p. 58): 

 
Pouso Alegre apresentou um aumento considerável, entre 1907 e 
1937, de manufaturas instaladas no município, de 21 firmas em 1907 
aumentou para 86 em 1937, um aumento considerável de 309% de 
novas manufaturas. A produção manufatureira estava dividida nos 
seguintes ramos: alimentícias, agrícolas, metalúrgica, madeireira, setor 
calçadista e cerâmica. 
  

Para avançar no projeto da industrialização as elites pousoalegrenses 

propuseram a criação de uma instituição voltada para a formação e a educação 

profissional dos filhos da classe trabalhadora. 

A Escola Profissional proporciona a partir de suas oficinas uma divisão 

social do trabalho. No que tange às oficinas levantamos algumas indagações. 

Quais foram as memórias produzidas pelas elites acerca das oficinas? E quais 

as relações de trabalho e educação, a partir das fotografias? 

Apresentaremos duas fotografias da Oficina Artística da Escola 

Profissional Delfim Moreira. 
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Figura 4 - Oficina de Artes da Escola Profissional (1919) 

Fonte – Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG. 
 

Figura 5 - Alunos na Oficina Artística da Escola Profissional Delfim Moreira 

(1935). 

 
Fonte – Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG. 

 

Os detalhes das fotografias acerca da oficina artística são os alunos 

manuseando peças artísticas. Outro detalhe é a “[...] produção de mercadorias 

para cobrir as despesas locais através das vendas para a população local e do 

“fornecimento” de mão de obra para as manufaturas instaladas na região” 

(BALBINO, 2020, p. 91). 
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Todavia, essas mercadorias são utilizadas também como ferramentas 

pedagógicas e de disciplina dos aprendizes na Escola Profissional. Essas ações 

buscavam impulsionar nos alunos, o contato com os aspectos da esfera 

produtiva na sociedade capitalista e do valor do trabalho, algo defendido pela 

Igreja Católica. 

A intenção de registrar os alunos no labor do seu aprendizado, se deve 

ao papel da Escola Profissional na valorização do trabalho, sendo que as oficinas 

buscavam, ensinar as técnicas de manuseio e de criação de peças artísticas, 

como bustos, estátuas, imagens de santos e de políticos. Entretanto, a “[...] 

produção atendia a um público variado desde associações, instituições 

religiosas, até um público particular” (ESPÍNDOLA, 2016, p. 305). Desse modo, 

estava bem definida a circulação de mercadorias das oficinas, pois tinham 

compradores. 

Importante ressaltar que as fotografias trouxeram a existência da 

hierarquização e da disciplinarização, nesses espaços pedagógicos das oficinas. 

A aprendizagem estava pautada na disciplina e na obediência, em “[...] pose para 

a câmera ou em atividades didático-pedagógicas nas oficinas e aulas daquele 

cotidiano escolar, são retratadas demonstrando a disciplina e a obediência” 

(BONATO, 2003, p. 46). 

Entendemos que o uso desses espaços educacionais visava incorporar 

uma disciplina, ou seja, de “civilizar” as mentes e os corpos, pois a “[...] escola 

foi vista como espaço disciplinador e civilizador” (GARNER, 2013, p. 30). 

Seguindo está estrutura pedagógica, a disciplina buscava a inserção dos alunos, 

nas atividades das oficinas e na vida produtiva da sociedade local, se 

ambientando com a lógica industrial. 

Mesmo com o avanço da industrialização, na educação profissional abriu 

um espaço em sua grade curricular dedicado para a profissionalização de 

atividades do campo, especialização na agricultura. Segundo Nagle (2009, p. 

201) essa organização do ensino agronômico ocorreu, por volta de 1910:  

 
Sob esse aspecto, a situação do ensino agronômico não difere muito 
da dos outros tipos de ensino técnico-profissional, no sentido de que o 
empresariado nacional apresentava determinadas características que 
dificultavam o aproveitamento de técnicos e especialistas. 
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A educação buscava valorizar os princípios rurais e evocava a ideia de 

um país rural, entretanto, essa preocupação podemos encontrar na organização 

curricular da Escola Profissional, possibilitando a criação da oficina agrícola. 

Outro detalhe, é a divisão do campo e da cidade nas oficinas, sendo voltadas 

para os ofícios urbanos, além do Aprendizado Agrícola Eduardo Amaral. 

A criação de uma oficina Agrícola é uma demonstração da divisão social 

do trabalho, segundo Marx e Engels (2009, p. 26): “A divisão do trabalho no 

interior de uma nação começa por provocar a separação do trabalho industrial e 

comercial do trabalho agrícola [...]”. A separação histórica do campo e da cidade 

resultou nas transformações em vários segmentos sociais da sociedade 

brasileira, como por exemplo, a expansão da população urbana e o crescimento 

das indústrias. 

O terreno em que a oficina Agrícola foi instalada foi obtido através de uma 

doação de um importante político da região sul mineira, que é o Senador 

Eduardo Amaral. A oficina era a única com um caráter produtivo envolvendo os 

elementos do campo que a Escola oferecia em sua grade curricular. A divisão 

social do trabalho está inserida na lógica em que o campo e a cidade se tornam 

"antagônicos". 

Apresentaremos duas fotografias do Aprendizado: 

 

Figura 6 - Vista da oficina Agrícola da Escola Profissional Delfim 
Moreira. 

 
Fonte – Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG. 
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Figura 7 - Alunos na Oficina Agrícola da Escola Profissional Delfim Moreira. 

 
Fonte – Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG. 

 

Essas fotografias demonstram os alunos no ato de sua aprendizagem, 

pois aos “[...] meninos eram atribuídas funções das mais diversas: trabalhos 

manuais com diferentes tipos de materiais, operação de aparelhos tecnológicos 

e agricultura” (GARNER, 2013, p. 95). Ensinar os alunos para diversas funções, 

busca favorecer a divisão social do trabalho, como podemos perceber aos 

meninos eram atribuídas as funções rurais ou industriais. 

A última fotografia evidencia a presença de alunos negros nas oficinas. 

As pesquisas de (MARQUES, 2012; CALDEIRA, 2014; NASCIMENTO, 2017). 

Analisam os alunos “identificados” como negros e pardos nas oficinas das 

instituições educacionais, voltadas para o ensino profissional. 

Após a Abolição da Escravatura em 1888, ocorreu uma discussão que “se 

apresentava para as classes dominantes do Brasil [...] era como fazer trabalhar 

quem já não era mais escravo” (CUNHA, 2005, p. 36). A preocupação com a 

população negra era evidente por se tratar das heranças da escravidão 

brasileira. Na qual o mito da desordem do trabalho e da desobediência eram 

vistos sobre esses sujeitos sociais. O “[...] problema que se coloca, então é de 

que o liberto, dono de sua força de trabalho, torne-se um trabalhador, isto é, 

disponha-se vender sua capacidade de trabalho ao capitalista empreendedor” 

(CHALHOUB, 2012, p. 65). 
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Os alunos em sua maioria são crianças e com uma faixa etária de 

admissão acima de 10 anos, além de estarem em pose e com as mesmas 

vestimentas. Outro detalhe é a presença de autoridades (não temos 

informações, de quem era a autoridade em destaque), mas a fotografia 

apresenta os alunos como modelos de cidadãos. 

Segundo Espíndola (2016, p. 304): 

 
A preocupação com os gestos, posturas e vestimentas leva a crer que 
aquele fosse um momento simbólico, o que também leva a intuir que 
havia certa intenção da instituição em fortalecer seu caráter 
institucional por meio da construção de uma imagem que arrolava 
educação, disciplina e trabalho. 
 
 

O papel da memória da Escola Profissional Delfim Moreira enaltece e 

propaga, o tripé “educação, disciplina e trabalho”. A educação é vista pelas elites 

religiosas e políticas, como redentora e percursora na habilitação dos jovens 

para o trabalho. Detalhe que precisamos atentar, a luta de classes é camuflada 

no calor do flash. A fotografia também busca disciplinar os jovens das classes 

populares, para serem os espelhos das boas ações promovidas pelas elites. 

Levantamos as seguintes indagações em relação às fotografias da Escola 

Profissional Delfim Moreira, neste sentido, quais os papéis exercidos pela 

educação, disciplina e o trabalho, a partir dessas oficinas? O projeto de 

industrialização brasileira estava pautado na formação de uma mão de obra, 

totalmente qualificada e especializada, nas novas exigências do mundo do 

trabalho, o “[...] ensino profissional era visto como possuidor de outras 

virtualidades corretivas” (CUNHA, 2005, p. 16). A partir desse princípio, a 

formação de trabalhadores é impulsionada pelo desejo de exercer a tríplice 

noção: educação, disciplina e trabalho. 

Na fotografia a seguir, destacamos a oficina de tipografia da Escola 

Profissional Delfim Moreira, seus objetivos estavam no fortalecimento da 

“educação, disciplina e trabalho”, que permeiam o nosso debate. Destacamos 

que nesta oficina tivemos um acesso significativo de fotografias. 
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Figura 8 - Alunos na Oficina de Tipografia da Escola Profissional Delfim 

Moreira. 

 
Fonte – Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG. 

 

Se atentarmos na representação dos aprendizes na fotografia, os 

trabalhos na “Oficina de Tipografia eram baseados na produção e na 

aprendizagem de manusear os impressos” (BALBINO, 2020, p. 94). Essa 

necessidade de aprender a manusear os produtos impressos, demonstravam 

uma forte produção local. 

As fotografias 9, 10 e 11, trazem uma compreensão do espaço 

educacional e de trabalho, em que esses aprendizes estão incorporados na 

Oficina de Tipografia da Escola Profissional Delfim Moreira, pois a “[...] dinâmica 

social da oficina estava concentrada no atendimento das demandas locais e 

regionais, comercializando as mercadorias” (BALBINO, 2020, p. 94). 
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Figura 9 - Alunos na Oficina de Tipografia da Escola Profissional. 

 
Fonte – Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG. 

 

Figura 10 - Jovens e crianças na Oficina de Tipografia. 

 
Fonte – Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG. 

 
 



231 

 

Figura 11 - Alunos na oficina de tipografia, manuseando peças e máquinas. 

 
Fonte – Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG. 

 
 

As fotografias das oficinas de tipografia da Escola Profissional Delfim 

Moreira propunham como essência em sua filosofia pedagógica, a disciplina e a 

obediência para os aspectos envolvendo o trabalho. A valorização dos princípios 

industriais por meio das oficinas é evidente, na qual trabalhavam e aprendiam 

as demandas dos produtos que eram encomendados. 

A dinâmica social em que a oficina sobre o processo de produção das 

mercadorias e de atender as demandas regionais. A oficina de tipografia era 

responsável por atender os principais jornais da cidade: O Trabalho, Semana 

Religiosa e a Gazeta de Pouso Alegre, e comercializavam outros produtos como 

“[...] envelopes, cadernos e materiais eclesiásticos que necessitavam ser 

aprovados pela Diocese [...]” (BALBINO, 2020, p. 94) de Pouso Alegre/MG. 

Importante destacar que os jornais O Trabalho e Semana Religiosa eram 

periódicos de cunho religioso. O Trabalho foi um órgão oficial da Escola 

Profissional Delfim Moreira e Semana Religiosa, jornal oficial da Diocese de 

Pouso Alegre, pois segundo Balbino (2021, p. 216), a “imprensa católica buscava 

divulgar a importância da fé católica para os rumos do país e da sociedade 

pousoalegrense". 

Ao mesmo tempo em que os alunos estavam aprendendo um novo ofício, 

também aprendia como era o cotidiano de um regime de produção capitalista. A 
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presença do mestre da oficina evidencia a relação hierárquica e de disciplina 

sobre os alunos aprendizes. A presença das máquinas e de peças nas oficinas 

mostram a necessidade de ensinar aos alunos a manusearem e adequarem as 

exigências industriais. Em todas as fotografias a presença da organização do 

trabalho e a divisão social do trabalho é impulsionada. 

As “[...] novas formas de disciplinarização e de controle social vão além 

do espaço estrito do trabalho fabril” (CIAVATTA, 2002, p. 114). A educação foi 

um instrumento de disciplinarização sobre as classes populares. A perspectiva 

de uma educação profissional que atenderia principalmente as crianças nos 

mostra o papel que a criança ou o jovem teriam para a pátria, como sendo o 

futuro da nação. 

A seguir veremos os alunos na oficina de carpintaria e de marcenaria da 

Escola Profissional Delfim Moreira. 

Figura 12 - Alunos presentes na oficina de Carpintaria e Marcenaria da Escola 

Profissional. 

 
Fonte – Acervo do Museu Municipal Tuany Toledo em Pouso Alegre/MG. 

 

As informações acerca da oficina de carpintaria e de marcenaria da Escola 

Profissional Delfim Moreira visam os alunos “[...] um conjunto de práticas de 

amoldamento dos corpos e atitudes, concernentes às tentativas de 

disciplinamento e moralização da infância vigente no início do século XX [...]” 

(PANDINI, 2006, p. 108), pois estaria ocorrendo uma forma de disciplina de 
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mentes e de corpos, buscando incorporar esses aprendizes na dimensão 

Trabalho. 

Além disso, a fotografia traz os alunos no meio de uma aula prática de 

carpintaria e marcenaria. A construção de um móvel de madeira, provém de um 

conhecimento específico de um modelo a ser construído ou pode ser um produto 

encomendado. O discurso produzido pelas autoridades religiosas era para a 

sociedade pousoalegrense ajudarem na manutenção dessas instituições 

educacionais, encomendando os produtos e os serviços das oficinas. 

Sobre a carpintaria e marcenaria na cidade de Pouso Alegre existia na 

época as seguintes oficinas: Antonio Rigoti & Filhos, Izidoro Tibúrcio & Filhos, 

Alfredo Maracanchini e Antônio Bigole & Filhos como principais “industriais” em 

1937 (MARSON, 2017). 

A Escola Profissional Delfim Moreira é a representação da produção 

capitalista e sua relação com a educação, pois é importante compreender que a 

educação profissional mostrava-se como fundamental para o “desenvolvimento 

econômico nacional e também estabelecer uma disciplina racional de toda 

hierarquia do trabalho desde aquele que dirige até o mais humilde trabalhador” 

(QUELUZ, 2000, p. 90). 

Os aprendizes na sala de aula ou nas oficinas da Escola Profissional 

reforçam o papel da fotografia em contribuir “[...] para difundir novos 

comportamentos e representações da classe que tem poder [...]” (CIAVATTA, 

2002, p. 40), ou seja, evoca para si, a essência do projeto das elites dominantes 

no controle social, cultural, político e econômico. 

 

3. Considerações finais 

 
A pesquisa apresentada trouxe a riqueza das fotografias das oficinas da 

Escola Profissional Delfim Moreira, localizada na cidade de Pouso Alegre, no Sul 

de Minas Gerais. Conforme observado, as fotografias buscavam incorporar em 

sua essência a questão do trabalho, da industrialização e do papel da educação 

como redentora de princípios éticos e morais na cristandade. 

Além disso, a Escola Profissional se demonstrou fiel ao projeto de 

formação de trabalhadores, proposta impulsionada pela Diocese de Pouso 
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Alegre e que teve o Bispo D. Octávio Chagas de Miranda, como o seu principal 

porta-voz. 
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Vendo imagens: ensino de arte e processos de subjetivação  
 

Lucas Men Benatti 1 
Rosangela da Roza 2 

 
Introdução 

 

Somos doutos que a problematização em torno das imagens não é uma 

novidade no campo formativo das artes, seja como objeto de estudo em 

disciplinas teóricas ou como materialidade em disciplinas práticas. Entretanto, as 

imagens – quando deslocadas para as questões educacionais –, quase sempre 

são apresentadas como objetos-de-ordem. A imagem, ordinariamente, é 

denotada como aparato de comunicação (ainda que se trabalhe com imagens 

da história da arte), tomada apenas em suas dimensões midiáticas (provenientes 

de meios hipermodernos de geração de imagem) e medida pela sua capacidade 

de informar (constatada sua dubiedade e definida potencialmente como privação 

– enquanto palavra constituída pelo prefixo in e indicativo de negação). Como 

representações, cristalizações do real pela aparência do realojamento do já 

vivido, torna-se objeto-de-ordem ao ser esvaziada de sua polissemia e tomada 

como essência, forma literal e, por vezes, confundida até com seu próprio 

referente. Didaticamente, não faltam propostas de leituras de imagens a partir 

de explicações pré-formadas sobre o que se vê, propostas que induzem apenas 

ao não-pensamento e a “naturalidade” das imagens. 

 
1 Artista, professor e pesquisador. Doutorando e Mestre em Educação pelo Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá. Graduado em Artes Visuais pela 
Universidade Estadual de Maringá e em Pedagogia pelo Centro Universitário Cidade Verde - 
UniFCV. Especialista em Metodologia do Ensino de Artes - Faculdade Eficaz. Professor no 
Ensino Superior e na Educação Básica. Membro do Grupo de Pesquisa em Educação, Mídias e 
Estudos Culturais - GPEMEC/UEM e do Grupo de Pesquisa Discursividades, Cultura, Mídia e 
Arte - GPDISCMÍDIA/UEM. Tem interesse e desenvolve pesquisas nos campos da arte e da 
educação em diálogo com os Estudos Culturais e as Filosofias da Diferença. 
2 Graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (2008). 
Especialista em Supervisão, Orientação e Gestão Escolar pela Faculdade Estadual de 
Educação, Ciências e Letras de Paranavaí - FAFIPA (2011). Mestre em Educação pelo Programa 
de Pós-Graduação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (2017). 
Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Estadual de Maringá - UEM. Integrante do Grupo de Pesquisa em Educação, Mídia e Estudos 
Culturais - UEM. Atua como formadora de professores/as e assessora pedagógica da Fundação 
de Desenvolvimento Educacional e Cultural do Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi. 
Desenvolve pesquisa em temas que envolvem infância, adolescência, escola, ensino, formação 
de professores, políticas públicas, estudos culturais com ênfase nas minorias culturais. 
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Motivados pelo conhecimento de trabalhos pedagógicos-imagéticos 

insatisfatórios e pela experiência de docência em arte – e como arte – este 

estudo filia-se a uma tomada de posição que se afasta das pretensões modernas 

de estabilidade e essencialismo. Para além de uma postura teórica, assumimos 

à docência-artista, como propõe Loponte (2014), uma prática incompleta e opaca 

que marca a formação do sujeito-professor pelas possibilidades contínuas de 

invenção de si. Trata-se de uma postura pedagógica que assume as incertezas, 

sem eximir-se das responsabilidades e compromissos com a investigação, que 

problematiza e busca “[...] modos mais abertos e flexíveis – mais artistas – diante 

da tarefa cada vez mais complexa que é educar em tempos contemporâneos” 

(LOPONTE, 2013, p.36). 

Esta pesquisa também se define como um trabalho de teoria aos moldes 

da afirmação de Larrosa (1994, p. 35), ou seja, como “[...] um gênero de 

pensamento e de escrita que pretende questionar e reorientar as formas 

dominantes de pensar e de escrever em um campo determinado”. Segundo o 

autor, essa denominação tem sido atribuída aos trabalhos e pesquisas de difícil 

inserção disciplinar, que procuram enriquecer ou modificar aparatos conceituais 

de um determinado campo por meio da recontextualização ou reformulação das 

ideias para um outro lugar. Uma pesquisa teórica se assemelha a prática de “[...] 

reorganizar uma biblioteca, colocar alguns textos junto a outros, com os quais 

não têm aparentemente nada a ver, e produzir, assim, um novo efeito de sentido” 

(LARROSSA, 1994, p. 35). Do mesmo modo, tomamos de empréstimo a 

definição de teoria em seu sentido original e radicalmente helênico de theorein 

(ver), que significa ter a visão de algo situado no mundo (SODRÉ, 2017). Nesse 

sentido, teoria não tem necessariamente uma relação com a ciência positivista, 

mas sim, com a inteligibilidade conceitual do mundo (SODRÉ, 2017), com uma 

visão sobre tudo o que nos cerca e sobre a experiência da vida.  

Alicerçada no encontro entre múltiplas linhas, essa escrita pretende 

ensaiar um outro olhar para o tratamento pedagógico das imagens. Nossa 

questão movente é, justamente, quais os sentidos e atravessamentos das 

imagens nos processos pedagógicos? Para dar conta deste problema, propomos 

três movimentos (deslocamentos teóricos e interpretativos) imbricados a 

presença das imagens na educação a partir da proposição “VENDO IMAGENS”. 



239 
 

Considerando as aproximações visuais e pedagógicas em nosso estudo, 

a palavra “vendo” torna-se uma colocação interessante – e polissêmica – para 

direcionar nossas reflexões textuais. A tessitura intrínseca da palavra permite 

tramar texturas diversas no manto discursivo e, pelo menos, três leituras são 

dissolvidas em sua forma: enquanto flexão do verbo “ver” no gerúndio, que 

expressa uma ação contínua do enxergar, de captar uma imagem por meio da 

visão; enquanto flexão do verbo “vender” na primeira pessoa do singular do 

presente indicativo, que expressa uma ação de transferência, ato de 

deslocamento de posse, ação de vender mediante pagamento; por fim, enquanto 

flexão do verbo “vendar” na primeira pessoa do singular, também do presente 

indicativo, que expressa a ação de tapar os olhos, de obstruir a visão por meio 

de uma venda. É na articulação desses três sentidos possíveis da palavra 

“vendo”, que buscamos construir nosso texto sobre ver, vender e vendar 

imagens. Por meio desse exercício de leitura e análise, objetivamos investigar 

os sentidos e atravessamentos das imagens nos processos pedagógicos. 

 

1. Movimento I: ver imagens 

 

Ver parece ser uma manifestação natural de todos aqueles cujas 

estruturas biológicas permitem a acuidade visual. Contudo, como seres de 

cultura, essa interpretação do processo de visão a partir das estruturas dos 

nossos olhos, não basta para compreendermos aquilo que é visto. Focalizar a 

construção das partes do sistema de visão, a anatomia dos olhos, a sua 

formação externa pelas pálpebras, córnea ou película lacrimal, ou, até mesmo, 

um aprofundado estudo sobre a constituição física da íris, da pupila, do cristalino, 

do processamento e recepção da luz, não é suficiente para pensarmos as 

imagens que vemos. “Qualquer que seja a forma do olhar, nosso cérebro sempre 

estará contaminado por valores inventados por nós – seres humanos – e por nós 

colocados na cultura. Esses valores são os filtros que se antepõem a nosso 

olhar” (RIBAS, 2000, p. 3). 

Naturalizamos nosso olhar, talvez, por não ser tão perceptível a dimensão 

cultural que o sustenta. Sabemos e percebemos que nossa fala, nosso sistema 

oral de linguagem, por exemplo, é uma construção histórica, social e cultural. Se 

viajo para outro país que não compartilha das mesmas experiências culturais 
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que as minhas, que partilha de um outro sistema de linguagem, sinto 

imediatamente o meu deslocamento daquele lugar. O que dizem, literalmente, 

pode não produzir nenhum sentido para mim. O engano da visão é fazer 

acreditarmos que ela é universal, estabelecer uma crença que a acuidade basta. 

Esse engano me leva a crer que, se biologicamente sou dotado da visão, posso 

ver minha cidade da mesma forma que vejo uma cidade do outro lado da esfera 

geográfica. Que anteposta a situações externas favoráveis, como a existência 

de luz, posso ver tudo em qualquer lugar. 

O que aparentemente é tomada como uma ação automática, 

transparente, nada mais é do que outra forma de linguagem, parte de 

construções simbólicas provenientes de um código interpelado ideologicamente. 

Assumir essa postura, não é ignorar os limites entre o aprendido e a 

determinação genética no aparato visual. A mais apropriada delimitação para 

esse campo, como sustenta Mitchell (2010), encontra-se na definição dialética 

da cultura visual, que possibilita uma reversão da ideia de construção social do 

campo visual, para a de construção visual do campo social. 

Isso nos coloca diante de uma situação difícil, pois implica a compreensão 

de que o mundo real – e a nossa necessidade de uma realidade – nunca é o 

mesmo. Do mesmo modo, aproxima uma urgente cisão entre a materialidade e 

a visualidade, ou seja, entre a coisa e a imagem (que também pode ser uma 

coisa e possuir uma materialidade própria) existe o fio da cultura.  

Ministrando aulas de história da arte, é comum nossos alunos se 

surpreenderem com a “incapacidade” dos sujeitos pré-históricos em estabelecer 

uma separação entre a coisa do mundo e a sua representação, principalmente 

quando afirmamos que para os sujeitos da pré-história não havia uma separação 

entre a pintura do animal caçado e a caça do animal em si.  

As pinturas rupestres existiam por seu valor ritualístico, interpretativo do 

mundo (para quem ainda as forças da natureza eram desconhecidas) e, 

sobretudo, aurático. Como nos lembra Gombrich (2015, p. 39-40), esses sujeitos 

da pré-história não estabeleciam uma diferença entre 
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[...] edificar e fazer imagens, no que se refere à utilidade. Suas cabanas 
existem para protegê-los da chuva, do sol e do vento, e para os 
espíritos que geram tais eventos; as imagens são feitas para protegê-
los contra outros poderes que, para eles, são tão reais quanto as forças 
da natureza. Pinturas e estátuas, em outras palavras, são usadas para 
realizar trabalhos de magia. 

 

 Depois de rirem e suspeitarem dos sujeitos da pré-história, assim como 

provoca Gombrich (2015), pedimos aos acadêmicos para que se imaginem 

segurando uma fotografia de alguém muito querido para eles em suas mãos. Em 

seguida, orientamos que façam um rasgo (mesmo que imaginário) nessa 

fotografia. Entre surpresas e negativas, parece que a consciência da autonomia 

da imagem diante da representação de algo do mundo real é desfeita e todos 

retornam a um efeito de aparência e causalidade: mesmo sabendo que nada 

acontecerá a pessoa no mundo concreto, evitam rasurar sua imagem. 

 Para vermos algo no mundo, precisamos entender a lógica das imagens 

e considerarmos a coexistência de múltiplas realidades agindo sob essas formas 

que se apresentam as nossas vistas. Precisamos entender a lógica do que se 

apresenta no mundo e do que representa – estando no lugar de uma ausência – 

no/do mundo. A obra de Rene Magritte, “A Traição das Imagens”, que já é muito 

sugestiva em seu próprio título, é um disparador excepcional para pensarmos 

sobre as visualidades e as imagens. A pintura apresenta a imagem de um 

cachimbo e logo abaixo os dizeres “ceci n’est pas une pipe” ou “isso não é um 

cachimbo” em tradução literal para o português. E, novamente, o efeito da 

obviedade nos atravessa: realmente, não é um cachimbo, mas a imagem de um 

cachimbo. Isso significa que não podemos fumar nesse cachimbo, nem mesmo 

levar esse objeto até a nossa boca ou guardá-lo no bolso. 

 Não é um cachimbo, mas, por ser uma imagem, uma representação de 

um cachimbo, ainda que apresente uma realidade mais passiva e menos 

atuante, é real e pode levar a processos de projeções e identificações. É aí que 

atua a representação, na confusão do visto com a coisa, na reprodução da coisa, 

que também pode ser vista mesmo não estando presente. Como nos lembra 

Marin (2009, p. 136-137): 
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¿Qué es re-presentar, si no presentar de nuevo (en la modalidad del 
tiempo) e en lugar de… (en la del espacio)? El prefijo re- importa al 
término el valor de la sustitución. Algo que estaba presente y ya no lo 
está ahora representa. En vez de algo que está presente en otra parte, 
tenemos presente, aquí, algo dado. En el lugar de la representación, 
por tanto, hay un ausente en el tiempo o el espacio o, mejor, otro, y un 
mismo de ese otro lo sustituye en su lugar. […] Ése sería el primer 
efecto de la representación en general: hacer como si el otro, el 
ausente, fuera aquí y ahora el mismo, no presencia, sino efecto de 
presencia. 

 

 O efeito do dispositivo representativo, portanto, é o poder da 

representação; o efeito e o poder de presença em lugar da ausência e o efeito 

de sujeito, de poder institucionalizado, de autorização e legitimação como 

resultante do reflexo do dispositivo sobre si mesmo. “Poder es, ante todo, estar 

en situación de ejercer una acción sobre algo o alguien; no actuar o hacer, sino 

tener la potencia, tener esa fuerza de hacer o actuar” (MARIN, 2009, p. 138, grifo 

do autor). Ver uma imagem – ou alguma coisa no mundo – implica um ato de 

produção, uma criação que também é uma forma de diferenciação. A imagem, 

em sua iminência imaginária, é sempre mais do que seu objeto físico. E é 

justamente por atuar nesse campo simbólico e confuso, que as imagens e, 

principalmente como as vemos, como as enxergamos, que atuam os dispositivos 

– culturais e sociais de controle do olhar, direcionando o que vemos e como 

interpretamos. 

 

2. Movimento II: vender imagens 

 

Imersos em um conjunto complexo de visualidades partilhadas nem 

individualmente, nem universalmente, a “venda” faz parte de todo processo 

visual de negociação de estruturas de sentido. Não tratamos a “venda” como 

uma particularidade proveniente de sociedades capitalistas modernas ou como 

o comércio proveniente de imagens como uma disciplina à mercê do marketing 

ou da publicidade, mas como um processo de manifestação de transferência, 

troca – de imagens e sentidos – entre sujeitos e grupos sociais.  

É uma falácia comum reconhecer apenas na era moderna as obsessões 

pela visão ou pela construção de regimes de visualidade, uma vez que travamos 

embates com as imagens, tão logo começamos a produzi-las. “Quando [por 

exemplo,] os israelitas se desviaram do Deus invisível para um ídolo visível, eles 
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estavam engajados em uma revolução pictórica” (MITCHELL, 2010, p. 250). 

Toda produção acarreta um intercâmbio do que foi produzido e, assim como os 

sujeitos se constituem a partir da relação com o Outro, as visualidades são 

constituídas e seus sentidos são negociados (interpretados), a partir de 

determinada estrutura (condições de produção). 

Ver e vender são partes integrantes de um mesmo ciclo de produção das 

estruturas de sentido. O primeiro aloja-se na capacidade de visão e na 

materialidade imagética, enquanto o segundo sustenta-se naquilo que é visto, 

produzido, partilhado e significado. Vender diz respeito as trocas e aos 

processos culturais que permitem significar as coisas no mundo. É um processo 

por excelência pedagógico. 

Podemos tomar como máxima exemplar do uso pedagógico das 

visualidades – ainda que não intencionalmente como um recurso escolar – as 

imagens produzidas, circuladas e consumidas durante a Idade Média e, 

sobretudo, presentes no interior das igrejas. Como uma sociedade estratificada 

e hierarquizada, ou seja, cujas dimensões identitárias e sociais eram 

determinadas pelo nascimento, pela ancestralidade da constituição familiar, e 

regidas por um doutrinamento religioso, os domínios das linguagens também 

eram restritos. Uma grande parcela da população era analfabeta e os saberes 

da leitura e da escrita centralizados em uma pequena parcela do clero, 

principalmente aos monges da scriptoria, copistas responsáveis pela 

(re)produção de livros, manuscritos sacros, obras pertencentes a antiguidade 

clássica, relacionados a medicina e aos saberes da época. 

 Na Idade Média, havia uma concentração do conhecimento, em parte pela 

própria lógica religiosa, mas também por determinações sociais, que privilegiava 

o trabalho manual em detrimento do trabalho intelectual. Era uma sociedade, 

sem exaurir a uma compreensão generalista, camponesa e artesã, cujo trabalho 

e organização social alinhava-se a preservação dos meios materiais necessários 

à sobrevivência (OLIVEIRA, 2012). 

 Alinhada a essa organização social e cultural, encontra-se o cimento 

religioso e linguístico que determinava o latim eclesiástico como língua oficial 

para proclamação dos cultos religiosos. As escritas litúrgicas iniciais, em 

aramaico e hebraico ou em grego do Novo Testamento (língua veicular na região 

do Império Romano no oriente), foram substituídas pelo latim à medida que o 
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cristianismo se espalhou por todo Império Romano. Essa institucionalização do 

cristianismo levou a determinação do latim eclesiástico como língua oficial dos 

cultos (RAMOS, 2010). Desse modo, além do problema da leitura e da escrita, 

muitos não entendiam e não tinham a compreensão da linguagem utilizada nas 

celebrações. De que forma seria possível educar um povo, dentro das doutrinas 

religiosas do cristianismo, que não sabe ler e escrever e nem compreende a 

língua falada? 

 Esse processo de educação ocorria por meio das imagens que narravam 

as passagens bíblicas e serviam para ilustrar e catequizar. Essas visualidades 

eram colocadas a serviço de um conteúdo com um objetivo prévio, alinhava a 

doutrina religiosa com a criação de um imaginário, alimentando as explicações 

e entendimentos sobre o mundo e sobre as relações sociais e culturais. 

 Ademais dessas apropriações e usos pedagógicos das imagens por parte 

da Igreja, já no século XVII encontramos o primeiro livro didático ilustrado, que 

também é considerada a primeira cartilha do mundo cristão ocidental, elaborada 

por Jean Amós Comenius, aquele que é considerado o pai da didática. Sua obra 

“Orbis Pictus”, desenvolvida na Hungria, foi utilizada como instrumento 

pedagógico na Europa Reformista, desmistificando “[...] que o uso da imagem na 

educação escolar e na produção do conhecimento seja algo pensado apenas na 

moderna sociedade industrial” (MIRANDA, 2011, p. 197). 

 O interesse e motivação de Comenius para desenvolver um livro ilustrado 

surgiu da sua prática como professor. Não tendo sucesso em ensinar latim para 

seus alunos iletrados, Comenius elaborou outro livro, levando em consideração, 

ao mesmo tempo, a língua materna dos alunos, o latim e as coisas do mundo. 

“Para isso, a obra foi estruturada para mostrar a figuração das principais coisas 

do mundo – com imagens em xilogravura -; a nomenclatura de cada coisa, com 

os nomes dos assuntos de cada unidade em latim e na língua materna” 

(MIRANDA, 2011, p. 198). “Orbis Pictus” é composto por 150 unidades didáticas, 

incluindo temáticas da natureza à religião, considerando o homem, seu corpo, 

suas atividades. “A aprendizagem da linguagem – imagem e escrita – e a 

aprendizagem do conhecimento, os assuntos de cada unidade didática, 

articulam-se na construção de uma visão de mundo” (MIRANDA, 2011, p. 198). 
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Figura 01 - Recortes do alfabeto sonoro de “Orbis Pictus”, desenvolvido por 

Comenius. 

Fonte: MIRANDA, 2011, p. 201. 

 

 O uso iconográfico com valor didático, contudo, permanecia considerando 

a imagem apenas como uma representação do mundo real. As visualidades 

eram utilizadas a serviço de algum conteúdo, de uma temática ou de alguma 

coisa. Esse mesmo valor, que desconsidera a lógica própria das imagens, 

prevalece até os dias atuais na educação, em uma intensidade muito mais 

perigosa, considerando os atravessamentos de uma cultura visual e midiática 

que produz e faz circular imagens a todo momento, em diferentes e diversos 

meios, sejam físicos ou digitais. 

 As imagens da arte ou da cultura visual continuam a serviço de uma leitura 

e interpretação superficial que as consideram como cópias de um mundo 

empírico. Ignoram os processos de subjetivação pelas imagens, de produção e 

circulação de desejos, formas de ser e significar o mundo e as relações sociais 

e culturais. Ignoramos que o valor intrinsicamente pedagógico (como formações 

se subjetividades) das imagens, reside, justamente, em seu pertencimento e 

integração a um conjunto material de signos e discursos que apresentam 

semelhança não apenas em sua linguagem, mas em suas estruturas e 

(formações) ideológicas. 
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 São os mecanismos de controle das imagens e, consequentemente, dos 

discursos e dos processos identitários e significativos construídos por meio 

desses atravessamentos visuais que privilegiam e/ou elaboram os véus, as 

vendas das imagens, os processos educativos e interpretativos do mundo por 

meio da visão. É o que Cunha (2009), denomina como pedagogias visuais, ou 

seja, modos de aprendizagem forjados a partir de visualidades que modelam a 

percepção e a apreciação sobre o mundo e que edita, de modo (in)visível, nossa 

realidade. 

 

3. Movimento III: vendar imagens 

 

Vendar é parte integrante das pedagogias visuais. Como uma instância 

de controle exterior, comandada por formações ideológicas, que materializam 

aquilo que pode e deve ser visto – consequentemente, o que não pode e não 

deve ser visto – exerce uma política de controle muito mais eficaz. Vendar é 

parte das estratégias e dos jogos de poder na cultura. Quem tem o poder de 

representar a quem? Quem são os sujeitos em evidência? Quem são os 

protagonistas dos filmes, das novelas e das campanhas publicitárias? 

Entendermos de que modo a cultura é modelada, representada, 

controlada e regulada é importante justamente porque somos governados pela 

cultura e ela “[...] ‘regula’ nossas condutas, ações sociais e práticas e, assim, a 

maneira como agimos no âmbito das instituições e na sociedade mais ampla” 

(HALL, 1997, p. 18). Se a cultura regula nossas práticas sociais, aqueles que 

precisam ou desejam influenciar o que ocorre no mundo ou as formas como as 

coisas são simbolizadas, precisam ter, de alguma forma, a cultura em suas mãos 

(HALL, 1997). 

Esse controle acontece nos usos cotidianos, nas práticas diárias da 

cultura e assume distintas posições de poder (econômica, religiosa, educacional, 

etc.). A cultura se inscreve e sempre funciona no interior de jogos de poder que 

arrogam os processos de produção de normas, padrões, valores para um grupo 

e/ou sociedade. Pedagogicamente também interfere nas escolhas curriculares e 

práticas individuais dos professores – as imagens que devem (ou não) habitar 

os espaços das salas de aula, os corredores, as paredes das escolas. Aquilo 
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que deve (ou não) ser mostrado para os alunos; o que pode (ou não) ser visto e 

partilhado.  

Nesse campo de velar ou desvelar imagens nos processos que envolvem 

a educação e as artes, parece haver uma preocupação muito mais ativa na ação 

curatorial de exposições de arte do que na elaboração de planos de aula. É 

evidente que em uma exposição diversos atores e fatores do mundo das artes 

entram em jogo. Cada objeto exposto – e a forma como é exposto – carrega em 

si informações que determinam um discurso artístico e uma representação 

histórica. Em uma exposição afirmam-se as propriedades artísticas de um objeto 

construído socialmente. O que deve ser visto? Como deve ser visto? Por que 

deve ser visto? Todas essas perguntas são caras a qualquer curador em seu 

ofício, dado que uma exposição não é apenas um meio de destacar 

determinados objetos de outros, de estabelecer relações específicas entre o 

público e alguns objetos, mas também é um acontecimento social: o que deve 

ser tratado como arte em determinada sociedade? 

Desnivelando ainda mais essa relação exposição/aula, o contato que 

grande parte das pessoas tem com a Arte é por meio das poucas (e por vezes 

problemáticas) aulas de arte. A arte presente nas escolas, quase sempre, se 

mostra “confortável” e “descafeinada”, produzida como decorações e/ou para 

datas comemorativas (LOPONTE, 2014). Prevalece o ideal de uma disciplina 

“passatempo” no meio das verdadeiras ciências, um ponto de respiro na carga 

horária e recurso para execução de “pecinhas”, “obrinhas” para serem exibidas 

aos familiares, “[...] cópias de girassóis de Van Gogh ou releituras apressadas 

do Abaporu de Tarsila do Amaral pelas paredes e tudo o mais que a criatividade 

‘pedagógica’ permitir” (LOPONTE, 2014, p. 646). 

No interior do (des)velar das imagens, o professor tem (ou deveria ter) 

muito de um curador que assume a responsabilidade por uma exposição de arte. 

O que devo apresentar? Como devo apresentar? Por que devo apresentar? 

Essas perguntas são importantes, pois como ressaltamos, a escolha de uma 

imagem será sempre a tomada de uma posição ideológica a “vendar” outras 

imagens. O que devo, dessa forma, apresentar aos meus alunos, ciente da 

responsabilidade que carrego de colocá-los – minimamente – em contato com a 

arte?  
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Assim como uma exposição, independentemente de sua abrangência, 

pode ser tomada como um acontecimento social, cada aula está (ou deveria 

estar) funcionando como um acontecimento. O que entra em jogo em uma aula 

de arte é um vasto movimento de criação e de formação de subjetividades a 

partir do que é dado (ou não) a visão. 

Um acontecimento é algo que marca, que fica, que atravessa os sujeitos 

envolvidos no processo pedagógico. Um acontecimento é uma afirmação para 

que algo fuja do comum, para que saia do condicionamento da “normalidade”. 

Um acontecimento – como aula – se preocupa mais com os possíveis, com os 

estranhamentos e deslocamentos necessários à formação. Um acontecimento 

pode despertar a curiosidade do/no olhar. 

 

4. (Des)vendar imagens 
 

Cientes das responsabilidades implicadas nos processos que envolvem o 

olhar, a produção de sentidos e os processos pedagógicos, convocamos nossos 

pares para ampliar tal discussão. Ressaltamos a necessidade de atuarmos mais 

ativamente na construção de novas propostas educacionais e artísticas que 

ensejam a diferença e a desnaturalização do olhar. 

Nosso desafio, como educadores, consiste em traçar novos desenhos 

teóricos-metodológicos para trabalhar com as imagens na educação, forjar 

novos territórios de aprendizagem e de construção do conhecimento. Nesse 

sentido, podemos começar pela transformação das políticas visuais presentes 

atualmente nos espaços escolares, expurgar as aulas-clichês em que as 

imagens são utilizadas como mera ilustração para dar vida a experiências mais 

críticas e significativas, ou seja, ensinar o aluno a (des)vendar as imagens. Para 

isso, como educadores, podemos avaliar: Por que não apresentamos um(a) 

artista aos alunos como se montássemos uma exposição? Por que não 

propomos projetos para que os alunos elaborem um plano expositivo sobre 

determinado movimento histórico da arte, ao invés de apenas apresentar 

algumas imagens por slides?  
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O caminho trilhado pelos artistas em um processo de curadoria pode 

servir como referência para as nossas práticas pedagógicas. Proposições 

didáticas que poderiam ser diversas e ainda distantes de figurações utópicas ao 

encontrar respostas dentro de cada particularidade educacional. Proposições 

preocupadas com a materialidade própria das imagens e com suas formas de 

interpelar sujeitos, de ser e construir cultura. Apostas de formação que se fazem 

com o Outro, que criam novos modos de (des)aprender e não apenas 

instrumentalizam alunos enfileirados em carteiras, sem a problematização das 

visualidades, sem a desnaturalização (tão urgente) do olhar. 
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 A região Sul nos livros didáticos de Geografia: as imagens 

além do tempo 

 

Vanessa Cristina de Sousa 1 

  
Introdução 

 

A ciência geográfica possui uma forte tradição visual, com mapas, 

imagens de satélites, croquis cartográficos, fotografias, entre outras linguagens 

visuais. No entanto, pretendo deslocar as imagens da sua função meramente 

ilustrativa, para explorar a potência dessa linguagem como produtora de 

discursos, participando ativamente na construção de um discurso visual da 

Geografia escolar.  

Parto das imagens didáticas da região Sul do Brasil para analisar como a 

região aparece nos livros didáticos de Geografia através das imagens e dos 

textos e como eles atuam na formação de imaginários geográficos, segundo o 

conceito de imaginação geográfica da geógrafa britânica Doreen Massey 

(2012;2017). Ou seja, das imaginações que criamos das coisas, do mundo, 

provenientes da forma que imaginamos o espaço geográfico, e da maneira que 

lidamos com o próprio conceito de espaço. Imaginações características da 

sociedade em que vivemos, reproduzidas pelas imagens que circulam nos 

diferentes suportes.  

Refletindo com Massey (2017), carregamos várias imagens mentais das 

regiões brasileiras, das suas paisagens naturais, da sua população, dos seus 

costumes, da identidade do povo. Essas imagens são soterradas por uma série 

de imagens e influências outras, a ponto de não conseguirmos perceber as 

origens dessas imaginações. Nas palavras da autora “[...] refletir sobre essas 

coisas e falar sobre elas parece-me um bom caminho para começar a examinar 

o que significa ‘pensar geograficamente’” (MASSEY, 2017, p. 37). Pensando nas 

regiões não como atrasadas ou adiantadas, mas, em concordância com Massey 

 
1 Mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (PPGE/UDESC). Este texto faz parte da dissertação de mestrado intitulada A região Sul 
nos livros didáticos de Geografia: uma análise das imagens na construção geográfico-simbólica 
da identidade sulina, com orientação da professora Adjunta do Departamento de Geografia e do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UDESC, dra. Ana Paula Nunes Chaves, e 
financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES).  
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(2012), como esfera do múltiplo, como produto de inter-relações, de múltiplas 

trajetórias que coexistem em uma mesma região.   

A trilha metodológica para essa análise do visual vai além da imagem, 

uma vez que propõe nesse olhar considerar o contexto das imagens, no qual 

inclui-se o próprio livro didático e os textos que circundam as imagens nesse 

suporte. Dessa forma, incorpora a legenda, os textos, os títulos, assim como toda 

a composição disposta na obra. Essa maneira de trabalhar a linguagem 

imagética fundamenta-se nas três dimensões do contexto dos registros visuais 

concebidas pela geógrafa argentina Verónica Hollman (2014a): suporte físico, 

entorno linguístico e composição.  

O que seria o suporte? É o ambiente no qual se encontram as imagens, 

uma série televisiva, as redes sociais, os muros da cidade, exposições, jornais, 

livros, ou seja, um arquivo dado. Dependendo do suporte material, as imagens 

adquirem forças e status diferentes, do mesmo modo, a produção das imagens 

diferencia-se de acordo com o ambiente. Tal como o tempo que oferecemos para 

elas. Como olhar com atenção uma imagem que passa ligeiramente em uma 

apresentação de slides? Nesse sentido, o suporte, é uma das dimensões do 

visual.  

No caso do livro didático, segundo Hollman (2014a), a influência desse 

suporte nos nossos modos de olhar se devem principalmente ao seu status de 

legítimo portador do conhecimento. Como questionar uma imagem que está no 

livro didático?  

O entorno linguístico, por seu turno, inclui todos os textos que envolvem 

as imagens, a legenda, o título; a relação do texto com a imagem, isto é, 

observando o texto percebemos a função da imagem. Em vista disso, se 

alteramos a legenda, por exemplo, remodelamos o que a imagem comunica.  

Enquanto a composição se refere a relação de uma imagem com a outra: 

o que vemos quando colocamos as imagens de um capítulo do livro didático lado 

a lado? E quando comparamos essas imagens com outros arquivos? O que se 

passa quando elaboramos montagens com as imagens, quando transformamos 

nossa mesa de trabalho em uma mesa de imagens e brincamos com elas? Em 

outros termos, como as imagens falam com os textos e com as outras imagens? 
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A partir desse referencial teórico brevemente anunciado, analiso cinco 

livros didáticos de diferentes períodos: Geografia regional do Brasil, de autoria 

de Moisés Gicovate (1955); Geografia do Brasil – as regiões geográficas do 

professor Aroldo de Azevedo (1961); Geografia – Criatividade, de Rodrigo 

Meireles (1974); Geografia Nova – as paisagens brasileiras, de Igor Moreira 

(1990) e Vontade de Saber Geografia -7° ano, de Neiva Camargo Torrezani 

(2018). 

Na perspectiva teórica e metodológica apresentada, parto de algumas 

perguntas: Quais as imagens da região Sul são mais recorrentes nos livros 

didáticos analisados e como elas conformam uma memória visual do conteúdo 

da região Sul? Que imagens e textos se repetem sobre a população da região 

Sul? Como se dá a construção da identidade da região nos livros? 

 

1. Geografia, escola e cultura visual 
 

Nos últimos anos são crescentes os estudos sobre as contribuições 

pedagógicas que a linguagem visual pode proporcionar às aulas de Geografia. 

Nesse sentido, as geógrafas Ana Seccato e Flaviana Gasparotti Nunes (2015) 

discutem a importância de interpretar as imagens, em uma sociedade assinalada 

pela sua constante circulação, devido ao avanço das tecnologias, como as 

mídias eletrônicas. O foco do debate empreendido pelas autoras, centra-se na 

relevância das imagens, não só na sociedade globalizada, marcada pelo 

bombardeamento de informações, mas nos processos educativos, com ênfase 

no ensino de Geografia.  

O professor titular da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal 

de Goiás (FAV/UFG), Raimundo Martins (2011, p. 16), discorre que a “velocidade 

e o volume de imagens que nos sitiam e interpelam cotidianamente constituem 

uma espécie de avalanche que nos arrasta, desnorteia e fragmenta sem que 

tenhamos tempo para refletir, analisar ou fazer algum tipo de crítica sobre elas”. 

Diversos problemas derivam dessa velocidade, uma vez que a veiculação das 

imagens, como as fotografias, “podem reproduzir conceitos e preconceitos sobre 

os mais variados temas", e dessa forma, atuarem como reprodutoras de 

discursos e de noções e conceitos sobre o espaço geográfico 

(SECCATO;NUNES, 2015, p. 69). No entanto, a câmera captura uma cena, 



255 
 

congela, representa a realidade, mas não é a realidade em si, dado que a 

produção de uma imagem é carregada de intenções, não só do fotógrafo, mas 

de quem escolheu aquela fotografia/imagem para compor determinada cena. 

A pesquisadora em cultura estética e visual, Irene Tourinho (2011) analisa 

também sobre a saturação e escassez de certas imagens, e o quanto isso gera 

invisibilidades e discriminações, quando as imagens privilegiam lugares, 

pessoas, populações, em detrimento de outros. Nesse contexto, os alunos 

precisam estar atentos aos registros visuais, seja nos livros didáticos, em artigos 

de jornais e revistas, ou nos diferentes meios de comunicação, visto que “a 

geografia escolar é um discurso visual do mundo, ativamente envolvido na 

criação de um sentido geográfico” (HOLLMAN, 2014b, p. 223). Nesse discurso, 

determinadas imagens ativam a memória visual dos alunos quase que 

automaticamente, dado a sua recorrência nas aulas.  

Para analisar os registros visuais, Hollman (2014a) propõe considerá-los 

em três dimensões, o suporte material onde as imagens são apresentadas; o 

entorno linguístico, os textos que acompanham as imagens; e a composição, a 

rede de conexão, vínculo, ligação, construída pelo conjunto de imagens, o que 

denota que as imagens falam em relação com outras imagens. 

Seguindo essa trilha metodológica, pesquisas como a de Willian Sartor 

Preve (2019) exploram como as imagens didáticas se repetem e o quanto isso 

paralisa o pensamento e forma clichês. No projeto de pesquisa intitulado O que 

pode a cartografia e a geografia? Investigações e invenções em educação, Preve 

investiga as imagens e os termos recorrentes acerca da Globalização em dois 

livros didáticos e constata o quanto as imagens ao mesmo tempo que se 

repetem, são semelhantes às imagens que derivam de uma simples busca no 

Google Imagens.  

Preve (2019) faz algumas experimentações com quatro imagens 

referentes à Globalização em livros didáticos de Geografia, suprimindo o título e 

a legenda, com dois grupos diferenciados, alunos da educação básica e um 

grupo de idosos. Nesse exercício, o autor verifica o quanto o título e a legenda, 

ou seja, o entorno linguístico, interfere na maneira que olhamos para as imagens 

e nos sentidos que atribuímos a elas. O pesquisador fez a seguinte pergunta 

para cada um dos grupos: “O que você vê quando olha para esta imagem? ” 
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(2019, p. 36). O objetivo da experimentação era aflorar a potência da linguagem 

imagética, sem que o título e a legenda pudessem direcionar o olhar.  

Em suas considerações finais, afirma que percebeu “maior insegurança 

dos alunos ao responder uma pergunta deslocada do lugar habitual” (PREVE, 

2019, p. 54). Isto mostra o quanto na escola os alunos não estão acostumados 

a olhar para as imagens, a pensar sobre elas. Em contrapartida, com os idosos, 

houveram uma quantidade maior de respostas que fugiam do tema da 

globalização e da imaginação geográfica da globalização. Essa conclusão 

também nos faz pensar o quanto é potente a memória visual, pois mesmo sem 

título e legendas, os alunos reproduziram nas suas repostas a imaginação 

hegemônica da globalização: tecnologia, multinacionais, mundo conectado 

(PREVE, 2019).  

Assim, o que vemos molda nossa imaginação, reproduz pontos de vista, 

mas existem outros pontos de vista. As imagens de um determinado tempo vão 

formar os discursos desse tempo. As imagens do livro didático de Geografia vão 

contribuir para conformar o discurso da Geografia escolar. E a escassez, assim 

como a saturação de certas imagens, dizem coisas. Além disso, a potência de 

uma imagem é gigantesca, são cores, linhas, formas, sombras, perspectivas, 

atraindo o nosso olhar, nos convidando para que olhemos para elas.   

Sobre esse histórico e essa potência da linguagem visual, Seccato e 

Nunes (2015, p. 85) nos contam como “as imagens fotográficas foram sendo 

utilizadas para dar maior visibilidade às notícias veiculadas nos jornais e 

revistas”, por exemplo. A fotografia pode fazer com que o leitor leia a reportagem 

ou não. A mesma coisa pode acontecer com uma revista. E por que não com um 

livro didático? Neste cenário que nos é apresentado, torna-se cada vez mais 

importante desenvolver o olhar que vê as imagens na modernidade, pois além 

do discorrido até o momento, existem também outros fatores que envolvem a 

produção de uma imagem, como as tecnologias de edição. Há inúmeros 

programas para editar fotos, vídeos, tanto gratuitos como pagos.  

E mesmo antes do desenvolvimento de determinadas tecnologias de 

edição existiam outras formas de alterar cenários. Ao refletir sobre esse assunto, 

lembro-me do texto Cultura visual: as potencialidades da imagem na formação 

do imaginário espacial do mundo contemporâneo, da geógrafa e doutora em 

Geografia Cultural, Ana Francisca de Azevedo. No artigo, para discutir a potência 
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da imagem, Azevedo (2014) recorre a uma fotografia de Michael Nash, captada 

um ano após o término da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), na qual uma 

mulher é fotografada em meio às ruínas de Varsóvia, com  um pano de fundo 

mostrando uma pintura de um castelo medieval cercado de árvores. Esta 

fotografia nos mostra que, antes mesmo do surgimento das tecnologias 

modernas de edição de imagens, era possível “editá-las”.  

Qual foi então a intenção de Azevedo (2014) ao trazer esta fotografia de 

Michael Nash para reflexão? Ao escolher esta fotografia para discutir o caráter 

das imagens na Geografia, Azevedo questiona o efeito de verdade e a 

credibilidade como representação do real que a linguagem visual possui. A 

autora exprime que esta fotografia de Michael Nash é “um testemunho da recusa 

do sentido fechado das imagens, da força e da vulnerabilidade do espaço de 

representação, ela força a relação entre espaço material e espaço de 

representação” (2014, p. 17). É uma recusa do sentido fechado, pois a imagem 

é uma escolha de captura, e não a realidade em si.  

Como ressalta Carla Silvia Pimentel (2002, p.9), professora de Geografia 

da Universidade Estadual de  Ponta Grossa (UEPG), a “imagem é uma 

elaboração cultural que, como tal, precisa ser desvendada, ultrapassando-se a 

configuração estática e buscando-se extensões além de suas bordas”. A 

pesquisadora salienta que muitos autores defendem o uso da imagem como 

linguagem. Estes entendem que a imagem é portadora de significados e 

produtora de pensamentos, não somente uma forma de ilustrar ou representar 

fenômenos. 

Talvez desvendar não seja o melhor verbo para se referir a forma que 

podemos lidar com a linguagem imagética, mas como escreve o professor da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Wenceslao Machado de 

Oliveira Jr. (2013, p. 306, grifo do autor), para desenvolvermos a potência da 

linguagem devemos “[...] coloca-las no lugar de algo expresso nela e não (só) 

de algo que representa o ausente nela.”. Em outras palavras, não seria apontar 

o que a imagem deveria ter, ser, contudo refletir e criar linhas de fuga com ela, 

tomar as imagens pelas imagens. Mais do que indicar ausências, problematizar 

como se desenvolvem os regimes de visibilidade do nosso tempo. Não há nada 

oculto nas imagens que temos que desvendar, pois elas expressam as noções 

de espaço e os discursos do nosso tempo.  
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2. As regiões brasileiras nos livros didáticos de Geografia 

 

Autores como Haesbaert (1997) discutem a complexidade do conceito de 

região, perante um cenário em que sua existência parece desacreditada frente 

ao discurso de homogeneização diante da globalização. No entanto, nesse 

contexto, as diferenças e as identidades também podem se intensificar. Para o 

autor, os territórios hoje funcionam predominantemente como territórios-rede, 

pois como resultado da globalização há vários fluxos externos a suas fronteiras. 

Dessa forma, as regiões também introduzem redes externas ao seu espaço. Nos 

termos desse olhar, como as identidades territoriais são afetadas por várias 

outras, Haesbaert prefere falar em identidades no plural, as identidades sociais, 

já que estas se alteram ao longo do tempo. 

Regionalizar em um sentido mais abrangente significa recortar ou traçar 

linhas no espaço. Mas a regionalização é influenciada por vários fatores como 

àqueles ligados ao capital financeiro “sobretudo na forma que melhor convém às 

suas estratégias geográficas de circulação, acumulação e dominação. ” 

(HAESBAERT, 2010, p.4). Ou é fundada em uma regionalidade ou regionalismo, 

que está ligada à identidade que se constrói com o território.  

Nos livros didáticos de Geografia, todavia, o entendimento do conceito de 

região apresenta-se de forma mais simplificada, uma vez que o sentido político-

administrativo ou de regiões homogêneas se tornou o mais comum. Já a 

regionalização constitui a divisão do espaço geográfico em partes menores.  Em 

relação às identidades regionais e sua representação, as pesquisas que serão 

discutidas nesse capítulo sugerem que as culturas são tomadas como algo 

estagnado no tempo.  

A professora Dulcimara Lugoboni Marinheiro (2009) analisou como os 

conceitos de região e de regionalização são abordados nos livros didáticos de 

Geografia da sexta e da sétima série em quatro coleções do PNLD 2008. A 

autora sinaliza que uma das obras abre o estudo das regiões brasileiras com a 

região Norte, o que não é muito frequente em suas observações acerca dos 

livros didáticos. A respeito das regiões, observou o reforço de estereótipos, 

através da difusão de uma das características da região como símbolo da 

identidade regional, como a apresentação de imagens do sertanejo nordestino, 

do gaúcho e do caboclo da Amazônia. 
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Nas dissertações e teses que analisei sobre a temática regional nos livros 

didáticos de Geografia é comum esta abordagem da região e de sua população. 

Silva (2017) na sua pesquisa sobre a Amazônia, constatou que o enfoque da 

região no livro didático correspondia aos aspectos naturais. De acordo com o 

autor isso se deve “aos sucessivos critérios de regionalização que elencou 

determinadas características naturais para caracterizar a Amazônia”, cuja 

origem está nas primeiras regionalizações e continua até hoje (2017, p. 74). Silva 

considera que esta imaginação homogênea ocorre devido a conjugação de 

diferentes fatores, mídia, livros didáticos, aulas de Geografia e História e 

trabalhos desenvolvidos pelos professores. Destaca que a visão dos alunos 

sobre a região é restrita, limitada ao estado do Amazonas ou até mesmo a 

Manaus, sendo que no próprio livro didático os autores utilizam imagens de 

apenas dois estados da região Norte, Amazonas e Pará.  

A leitura da região Norte, em um dos livros examinados por Marinheiro 

(2009) ressalta o que Tonini (2002) chama de pensamento binário. Marinheiro 

(2009, p. 81) diz que a “leitura da Região Amazônica é feita a partir de imagens 

de queimadas na floresta e de índios, mas também de construções, mostrando 

modernas capitais e desenvolvimento no decorrer da história da região”. O 

pensamento binário traduz-se em uma dualidade que justapõe pessoas, lugares, 

fenômenos, a uma relação de oposição. Ao mesmo tempo, a Amazônia é 

primitiva e moderna, mas nessa forma de olhar só existem dois lados, o que não 

considera o caráter heterogêneo do espaço.  

Sobre essa mesma região Faria (2015) comprova em uma das obras que 

trabalhou na sua pesquisa intitulada Vozes e silenciamentos na formação 

territorial do Brasil: colonialidade do saber e ensino de geografia, que os 

indígenas são invisibilizados no conteúdo sobre a região Norte, pois a explicação 

da sua exploração e ocupação começa com as expedições em busca das drogas 

do sertão2 e as expedições de missionários com a instalação das primeiras 

cidades e fortes militares. Dessa forma, são considerados como marcos da 

ocupação a colonização e a catequização, tanto nessa região quanto nas outras, 

como no Sul, na qual a ocupação é mostrada a partir da imigração europeia no 

século XIX.  

 
2 Eram consideradas drogas do sertão produtos como cacau, cravo, guaraná, urucum, baunilha.  
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Mediante o exposto, depreende-se que há uma imaginação de espaço 

baseada na hierarquização das culturas, em que a noção de ocupação está 

relacionada a uma atividade econômica, a determinado tipo de posse e a 

construção do território. A ocupação dos indígenas não era valorizada, pois não 

se enquadrava nos ideais do que é tomado como desenvolvimento. Faria (2015) 

ainda salienta que uma das obras evidencia as marcas deixadas na paisagem 

pelos imigrantes na região Sul, sendo que uma das imagens apresenta uma casa 

com arquitetura alemã como sinônimo de moradia típica da região sulina. Será 

que há uma moradia típica da região Sul? O que podemos pensar com essa 

imagem? Enquanto nas grandes cidades como Curitiba, há uma fotografia de 

moradias precárias. Novamente pode-se observar uma lógica binária.  

A dissertação de Faria (2015) possui como objetivo analisar como as 

visões coloniais e de subalternidade dos povos circulam nos livros didáticos da 

disciplina, mais especificamente em duas obras aprovadas no PNLD 2014, e sua 

influência na formação dos estudantes. O autor olhou para os livros didáticos por 

intermédio de quatro categorias de análise: “o que os livros interpretam como 

formação territorial do Brasil; as abordagens dos povos que formaram/formam o 

território brasileiro; as abordagens das regiões do Brasil; e as noções de 

desenvolvimento presentes nos livros didáticos” (2015, p. 17). Com foco nas 

imagens e nos textos escritos, explorou o que os livros abordam e o que 

silenciam a respeito dessas categorias. 

Na outra obra analisada pelo mesmo autor, os indígenas aparecem em 

um texto complementar que fecha a unidade sobre a região Sul, mas o texto 

enfatiza a contribuição dos imigrantes italianos, pois enuncia que antes da 

chegada desse grupo a população vivia de forma primitiva e em núcleos 

isolados. Esse posicionamento conforme Faria (2015, p. 120) transforma modos 

de vida diferentes “de modo qualitativo e hierarquizados a partir de um padrão 

de desenvolvimento exterior”. O que essa imaginação geográfica produz? 

Emprega-se a mesma linha de pensamento para se referir à região 

Sudeste, pois os imigrantes italianos configuram a única fotografia utilizada para 

apresentar a população (FARIA, 2015). Para Tonini (2002) essa lógica de 

pensamento cria imagens dos lugares antes de conhecê-los, o que impede 

outras formas de pensar sobre eles. São divisões homogeneizantes e 
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construções discursivas que ignoram que os territórios possuem 

particularidades. 

Mais do que obstáculo, esse modo de ver o espaço de acordo com 

Massey (2014, p. 8) considera o espaço como fechado, pois segundo a geógrafa 

o conceito de espaço perpassa por três proposições: espaço como produto de 

inter-relações; espaço como esfera da multiplicidade e espaço sempre aberto, 

produto de relações-entre. O espaço está sempre aberto, visto que as relações 

da população com o espaço acontecem e se modificam a todo o momento, assim 

como a relação das pessoas entre si. Por isso está sempre “num processo de 

devir”. E se o espaço também é o produto de inter-relações do global ao local, e 

vice-versa e nele “distintas trajetórias coexistem”, sendo que uma de suas 

características é ser justamente a esfera do múltiplo, do plural, por que 

hierarquizar as trajetórias? Por que singularizar? São apenas diferentes, o outro 

é somente o outro. 

 
 
3. Composições: regimes visuais da região Sul 
 

Composições, imagens lado a lado, repetições, o que dizem as imagens 

da região Sul nos livros didáticos? Por meio de duas categorias de análise pré-

definidas: Imagens recorrentes e Construção geográfico-simbólica da identidade 

sulina, analiso o discurso visual que se forma a partir do olhar para as imagens 

didáticas que compõem o corpus dessa pesquisa.  

A figura 1 representa uma composição elaborada com base nos cinco 

livros didáticos que integram a pesquisa. Na observação dessas imagens é 

possível depreender padrões, homogeneidades temáticas, repetições.  
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Figura 1 – Composição 1 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) a partir das imagens e dos textos dos livros didáticos 

pesquisados. 

A região Sul no livro didático tem nome, naturalidade e setor econômico. 

Os nomes pertencem em sua maioria ao estado do Paraná, mais 

especificamente à cidade de Foz do Iguaçu no que tange às paisagens naturais: 

Cataratas do Iguaçu e Hidrelétrica de Itaipu. Outros nomes marcam a sua 

presença: Mata de Araucária; Sete Quedas de Guaíra; Arenito Vila Velha; 

Falésias de Torres. O setor econômico é o turístico. São imagens que desejam 

nossa presença. 
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Oliveira Jr. (2019) ao pesquisar as fotografias dos cartões postais do Rio 

de Janeiro e dos materiais de divulgação dos empreendimentos de lazer, em 

São Paulo, evidencia que as fotografias com sua potência possuem a força de 

nos fazer lembrar, “tanto dos locais onde estivemos [...] quanto daqueles locais 

onde querem nos fazer ir”. As imagens didáticas aqui expostas causariam o 

mesmo efeito? 

A Composição 2 (Figura 2), explora como a identidade da população 

sulina é expressa nas obras. Várias etnias constroem cotidianamente a cultura 

da região, mas identifico nas obras uma ênfase na imigração italiana. Dentro da 

cultura italiana há o reforço de um traço, a vitivinicultura.  

Há nessas imagens uma imaginação geográfica que associa a região ao 

gaúcho e à imigração italiana, produzindo uma memória visual desse espaço. 

No entanto, o espaço é dinâmico e está sempre em construção.  

Nesse sentido, essa imagem estática da região Sul e de sua população 

toma o espaço como fechado, pois invisibiliza outras etnias, como os indígenas, 

senegaleses, haitianos, chineses, poloneses, açorianos, árabes, e tantas outras. 

A região não é composta apenas pelos imigrantes que vieram para o Brasil a 

partir da metade do século XIX, as migrações continuam acontecendo a todo o 

momento. 

Essa abordagem dos livros didáticos pesquisados que privilegiam 

determinadas culturas está ancorada em um conceito de cultura único e 

universal. O professor Veiga-Neto (2003) problematiza que durante os últimos 

dois ou três séculos as discussões acerca da cultura e da educação foram 

realizadas em torno de um conceito único de cultura, portanto uma epistemologia 

monocultural e não multicultural. Essa ideia de cultura influência nos trabalhos 

acadêmicos e no próprio olhar da sociedade. 

Penso que nos livros didáticos analisados a região Sul é narrada a partir 

do progresso engendrado pela imigração europeia, principalmente a dos 

italianos e alemães, o que motiva a ausência de outras narrativas, outras 

estórias. Contudo, essa ênfase no progresso vem sendo questionada. De acordo 

com Paul Claval (2011) com o avanço do movimento pós-moderno na década 

de 1980 surge um maior interesse pela abordagem cultural. Nesse contexto, 

ocorre a chamada Virada Cultural, em várias áreas das Ciências Humanas. Esse 

movimento que começa a ocorrer em meados do século XX passa a questionar 
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a modernidade, caminhando na contramão das grandes utopias e modelos de 

análise constituídos até então.  

 

Figura 2 – Composição 2 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) a partir das imagens e dos textos dos livros didáticos 
pesquisados. 

 

Gatti (2005, p.602) ressalta que boa parte dos currículos escolares estão 

ancorados “[...] no discurso científico da modernidade, com seus conhecimentos 

tomados como um saber objetivo e indiscutível”. Porém, a autora explica que em 

uma escala maior ocorre essa busca de alternativas formativas, enquanto os 

sistemas educacionais continuam calcados na modernidade. Isso acontece, 

pois, “[...] a educação está imersa na cultura e não apenas vinculada às ciências, 

que foram tomadas na modernidade como as únicas fontes válidas de formação 
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e capazes de oferecer tecnologias de ensino eficientes” (2005, p. 606). Esse 

ponto leva a outra reflexão, as mudanças de paradigma na escola não estão só 

restritas à ciência, mas também à Educação. 

 

4. Considerações finais 
 

Por meio das composições elaboradas e do referencial teórico sobre as 

identidades culturais da região Sul, percebo uma associação: as imagens 

didáticas são fortemente marcadas pelo turismo, que por sua vez reforça 

algumas marcas identitárias e alguns grupos, bem como cidades, expressas nas 

fotografias escolhidas para compor os livros, circulando nesses materiais e 

retroalimentando o turismo. Cria-se, a partir dessas imagens um desejo em 

conhecer as Cataratas, a Itaipu, a Serra Gaúcha, a cultura italiana.  

Essas representações identitárias estão tão sedimentadas que as 

imagens que o deram forma foram apagadas, encontram-se enraizadas em 

nosso imaginário. Nessa pesquisa analiso somente cinco exemplares de livros 

didáticos e uma parcela do porão que reflete sobre a construção dessas 

imagens. Portanto, o campo continua inconcluso e aberto, pois os discursos 

acerca da região Sul circulam pelos jornais, revistas, televisão, rádio, músicas, 

literatura, redes sociais, nas memórias dos seus habitantes e em tantos outros 

veículos.  

Há um porão para ser explorado. Assim, almejo abrir possibilidades com 

as imagens em um mundo cada vez mais influenciado por elas, constituindo uma 

cultura visual que ultrapasse essa linguagem apenas como ilustração, mas como 

produtora de significados.  Que pense na Geografia e nas imagens na 

intersecção com outras ciências, como a Filosofia e as Artes. 

 A Vanessa, professora da Educação Básica, aprendeu com a Vanessa 

pesquisadora a desconfiar das imagens. Constantemente utilizava imagens em 

minhas aulas para mostrar as regiões brasileiras, por vezes imagens turísticas. 

Tomava essas imagens como sinônimos da paisagem, porém são ângulos, 

pontos de vista, edições da paisagem e escolhas.  
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Aechmea rodriguesiana: uma leitura socio-técnica da ilustração 

botânica de Margaret Mee 

 

 Lydia Varela Guerino 1 

Luciana Martha Silveira 2 

 

Introdução 
 

Margaret Mee trouxe em sua bagagem cultural para o Brasil, uma formação 

em artes visuais ocidental e europeia. Ela trouxe consigo a visão moderna 

abstracionista ensinada por Victor Pasmore (BOWNESS, 1960; YEOMANS, 2009), a 

qual prezava a observação da natureza, pois mesmo os desenhos realistas são 

abstrações da natureza para serem representados no papel. Portanto, Mee absorveu 

academicamente os preceitos da pintura e tacitamente por meio de suas leituras e 

contatos com obras de mestres clássicos. O objetivo deste trabalho é olhar para duas 

ilustrações botânicas de Margaret Mee da espécie Aechmea rodriguesiana, e analisar 

cânones perpetuados e rompidos na sua produção imagética. 

Como metodologia identificamos cinco categorias centrais do manual de 

ilustração botânica de Carneiro (2011), a saber: materiais, etapas de trabalho, o 

desenho na representação, cor na ilustração botânica e composição. Este manual foi 

escolhido como referência central canônica, porque a artista estudou em Kew 

Gardens, onde ocorreu a partir do século XVIII a institucionalização da ilustração 

botânica. Outro ponto importante, é ainda a falta de acessibilidade a outros manuais 

de ilustração botânica para nós brasileiros, seja em bibliotecas ou nos meios digitais, 

eles parecem não existir.  

A partir das categorias canônicas extraídas de Carneiro (2011), explicadas no 

tópico três, analisamos as imagens encontrando ou não esses cânones nas 

ilustrações de Mee. Dentro desta análise olhamos para a teoria de Feenberg (2009, 

2010, 2017), explicada no tópico quatro, a qual pretende evidenciar aspectos 

 
1 Mestra em Tecnologia e Sociedade (2021), pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), cujo trabalho de dissertação inspirou este artigo. Graduada em Licenciatura em Artes 
Plásticas (2015), pela Escola de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
2Professora orientadora deste trabalho, doutora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e 
Sociedade (PPGTE) e do departamento de Design (DADIN) da Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR). 
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tecnológicos os quais a ilustração botânica culturalmente se apropriou, mas que ficam 

implícitos quando se olha apenas para a imagem sem pensar os contextos de sua 

elaboração. No momento em que lemos e damos notoriedade aos desvios da artista 

aos cânones, em termos pictóricos, será possível perceber vozes que vão para além 

da imagem representada, cuja potência é de nos (re) educar o modo de olhar sobre 

os espécimes e a natureza — em especial a Amazônia.  

 

1.Eventos biográficos de Margaret Mee 
 

Na região rural de Chesham, Inglaterra, em 22 de maio de 1909 nasceu 

Margaret Ursula Mee3. Sua origem estava na classe popular, mas sua família possuia 

conhecimentos da alta cultura, o que à incentivou ao aprendizado de arte. Desde o 

período da infância de Mee, George John Henderson Brown, seu pai, estimulou a filha 

à observação das plantas e ao conhecimento de botânica. Os resultados de Mee, nas 

disciplinhas escolares, em desenho e botânica receberam elogios quando a artista 

tinha treze anos de idade (MORRISON, 1989). Ellen Mary Churchman, ou tia Nell por 

parte de mãe, enquanto ilustradora de livros infantis foi outra referência importante 

para Margaret Mee (e seus irmãos Catherine, Dora e o mais novo John). 

A educação formal artística de Mee ocorreu em três instituições ao longo de 

sua vida. A primeira, em 1926, foi a Escola de Arte, Ciência e Comércio localizada em 

Londres, momento em que Mee era uma jovem de desessete anos. No entanto, o 

curso não foi concluído, porque a artista prefiriu trabalhar e se integrar nas questões 

políticas do momento, dentro e fora de seu país. Na segunda instituição Mee ingressou 

anos mais tarde após a segunda guerra mundial, quando decidiu parar de trabalhar 

como desenhista na fábrica de aviões De Havilland e aprender novas técnicas 

artísticas; então se matriculou na St. Martin School of Art, onde conheceu seu segundo 

marido Greville Mee. Em 1947 ela ganhou uma bolsa de estudos na Camberwell 

School of Art com “[...] elogios do poderoso Victor Pasmore, que se interessou 

pessoalmente por seu desenvolvimento artístico” (BRAUTIGAM, 2006, p.331). 

Pasmore focava seus estudos na observação da natureza e elaborou uma didática 

teórica e prática para explicar aos alunos sobre o abstracionismo (BOWNESS, 1960; 

YEOMANS, 2009). Poderemos ver essas influências no trabalho de Margaret Mee de 

forma clara na ilustração com fundo. 

 
3 O sobrenome “Mee” foi adotado a partir do segundo casamento, de Margaret Mee, com Greville Mee.   
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Em 1952 “[...] Margaret voou para o Brasil para ver sua irmã Catherine, a qual 

estava doente. Seu marido partiu em seguida, de navio, para encontrá-la” (RIX, 2014, 

p.232). A viagem era para ser curta, mas o deleite com a natureza brasileira a fez ficar 

em São Paulo. Dessa maneira, Mee começou a lecionar artes na Escola Britânica St. 

Paul localizada na capital paulistana, e nos finais de semana saía na companhia de 

seu marido e de uma colega de trabalho para as cidades ao redor da capital, aonde 

houvesse mata atlântica. Estas pequenas viagens resultaram em trabalhos para uma 

exposição em São Paulo e outra maior no Rio de Janeiro, na qual o botânico Dr. 

Lyman estava presente e solicitou o trabalho da artista para ilustrar sua pesquisa com 

bromélias. Deste modo, Margaret Mee foi contratada no Instituto de Botânica de São 

Paulo, aonde sob orientação de botânicos e o contato com outros ilustradores pode 

aprofundar o conhecimento dos cânones para a ilustração científica.  

Contudo, Margaret Mee trouxe para o Brasil sua bagagem cultural e 

intelectual. A artista já se debruçara sobre  trabalhos de antigos naturalistas os quais 

viajaram pelo nosso país, como Spruce e Humboldt. Os caminhos feitos na Amazônia 

e espécies batizadas por eles foram alvos de desejo da artista, para refazer os 

percursos e encontrar as mesmas espécies para pintar. Portanto, esta bagagem 

cultural voltada para as expedições naturalistas foi composta por meio da observação 

das antigas ilustrações, e a educação formal escolar e universitária; além disso a 

educação tácita não só para a produção imagética, mas para o modo de estar em 

terras brasileiras. 

 

2.Cânones da ilustração botânica 

 

Cânone, ou cânon, significa “regra, critério ou princípio por meio do qual se 

avalia alguma coisa” (DICIONÁRIO MICHAELIS, 2021), de acordo com o dicionário 

Michaelis. Os cânones hoje seguidos começaram a ser estabelecidos na ilustração 

botânica, a partir de um processo de institucionalização no século XVIII, com a criação 

do The Royal Botanic Gardens, em Londres, e a revista científica “The Botanical 

Magazine, em 1787, por William Curtis” (CARNEIRO, 2011, p. 36). Esta 

institucionalização concentrou o poder normativo de certificar ou não o que seria 

ilustração botânica. Até o século XVIII, o que Carneiro (2011) denominou de arte 

naturalista eram ilustrações cujos propósitos eram decorativos (como em vasos 

gregos, por exemplo), ou de catalogação de plantas medicinais. “Entende-se por arte 
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naturalista a representação de elementos da natureza de maneira que possam ser 

facilmente reconhecíveis [...] respeitando a configuração natural dos seres, 

descrevendo objetos ou fenômenos com relativa fidelidade” (CARNEIRO, 2011, p. 27).  

Diana Carneiro como enquanto discipúla dos ensinamentos de Kew Gardens 

nos serviu de referência nas categorias canônicas para ilustração científica. Seu livro 

de “Princípios e Métodos” (CARNEIRO, 2011) é abrangente e detalhado, por isso 

sintetizamos em cinco intens centrais: materiais, etapas de trabalho, o desenho na 

representação, cor e composição. Os materiais sugeridos pela autora para o ateliê 

são: mesa, prancheta inclinada com angulação média de 30° graus, lupas manuais e 

transferidores. No grupo dos materiais gráficos estão os lápis, borrachas, papéis, 

aquarelas e pincéis, entre outros materiais de suporte como fita crepe, papel toalha e 

assim por diante. 

No campo das etapas de trabalho algumas fases precisam ser seguidas como 

protocolo. Primeiro é necessário coletar o espécime, o retirando do local de origem e 

o posicinando no ateliê para ser desenhado. Com lápis grafite, no ateliê, realiza-se o 

esboço do espécime. Em seguida este desenho é transferido para o papel definitivo, 

no qual a arte finalização será trabalhada, geralmente em aquarela. Por fim, as 

inúmeras camadas de aquarela são trabalhadas até que a representação do espécime 

esteja completa. 

O terceiro item canônico é o desenho na representação. No processo anterior, 

o das etapas de trabalho, o desenho apareceu no momento de observação do 

espécime e a realização do esboço no papel. Leonardo Da Vinci, por meio do Tratado 

da Pintura, nos explica que a perspectiva e a luz e sombra (VINCI, 2013, p.24, vol.I) 

são os primeiros conteúdos a serem estudados pelos alunos de pintura. Enxergar a 

perspectiva nos ajuda a compreender os volumes, distorções das formas e como 

podemos por meio de linhas e pontos transcrever esta imagem para o plano 

bidimensional do papel com a sensação visual do tridimensional. A luz e a sombra são 

adquiridas com mais facilidade por aqueles que se dedicam a observação demorada 

e atenciosa da natureza; e são a forma de se conseguir uma representação 

verossímel. As técnicas podem mudar, sejam elas, lápis grafite, aquarela, tinta a óleo, 

entre outras, mas o realismo se dá pela organização detalhada no suporte (papel, tela, 

entre outros) das luzes e sombras. É o estudo em desenho que proporciona isso ao 

ilustrador. 
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A quarta categoria dos cânones é a cor na ilustração botânica. Os dois temas 

mais importantes para a compreensão do leitor neste artigo são a transparência da 

aquarela e as cores complementares. Enxergar as cores numa pintura, explica 

Carneiro (2011, p. 126) só é possível porque os raios de luz do ambiente tocam a 

superfície pintada e em seguida são refletidos para os nossos olhos. Os pigmentos 

translúcidos e opacos se diferenciam, de acordo com a autora, pela quantidade de 

camadas cujos raios luminosos podem penetrar: 

 

Dependendo da natureza físico-química dos pigmentos que compõem as 
tintas, a luz pode atravessar as finas camadas da pintura e atingir até a 
camada inferior (pigmentos translúcidos) ou refletir assim que encontra a 

película mais externa (pigmentos opacos) (CARNEIRO, 2011, p. 126). 
 

Para Mayer (2015), a transparência também está vinculada às velaturas, 

como ocorre no caso das aquarelas: “[...] cores transparentes e, para os tons claros, 

utiliza o branco do fundo, como nas aquarelas, ou velaturas, e nos óleos” (CARNEIRO, 

2011, p. 34). O “branco do fundo”, o qual o autor se refere faz menção ao branco do 

papel. Na aquarela a transparência dos pigmentos faz com que possamos enxergar 

através delas, e portanto, o branco do papel se reflete quando há poucas camadas.  

Nas áreas da ilustração botânica quando é necessário colocar sombras 

próprias, o cânone rege que para escurecer determinado tom podemos utilizar 

somente as camadas de velaturas; isto é, não podemos utilizar cores complementares 

para escurecer um verde por exemplo, mas sim inúmeras velaturas até criar as 

sombras necessárias. E o que são cores complementares? Considerando as cores 

primárias simbólicas o vermelho, amarelo e azul, a cor complementar será a cor 

oposta no círculo cromático. Por exemplo, quando tenho um tipo de verde e preciso 

criar uma sombra orgânica uso a sua complementar, simbólica, o vermelho, o que 

gerará uma cor terciária: um tipo de marrom ou cinza; Carneiro (2011) utiliza o termo 

“cinzas cromáticos”. No entanto, estes cinzas cromáticos são tão pouco considerados 

dentro dos cânones utilizados que não os encontramos nas ilustrações. 

Na composição para ilustração botânica predomina o sentido vertical. Quando 

o espécime tem um volume grande no sentido horizontal ele é cortado e moldado para 

o vertical. Um exemplo são as bromélias de Mee. Os espécimes amazônicos são de 

grandes proporções, e quando não cabem na prancha com eixo vertical as folhas 

externas são cortadas, isto é, é feito um degradê na cor, onde ela vai clareando o tom 
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até desaparecer e o foco fica no eixo central vertical. Outra regra é a não realização 

da paisagem de fundo. O objetivo é catalogar o espécime, ou mostrar suas estruturas 

taxonômicas para classificação, então o que importa são as informações da planta 

que as diferencia de outras espécies. Estruturas muito pequenas como pistilo, 

estames, ovários da flor, entre outras, podem ser ampliadas e desenhadas ao redor 

da figura principal, desde que a imagem fique equilibrada no formato retangular. 

 

3. Teoria sócio-técnica da racionalidade 

 

O conceito “sociotechnical” (FEENBERG, 2017), para nós sócio-técnico, 

presente na obra “Technosystem: The Social Life of Reason” (FEENBERG, 2017) está 

inserido dentro de uma teoria crítica (FEENBERG, 2017, 2010, 2017), a qual 

problematiza o modus operandi da “racionalidade moderna” (FEENBERG, 2017, 

2010, 2017). Esta crítica sócio-técnica é resultado da atualização e interconexão de 

conceitos de anos anteriores (FEENBERG, 2017, 2009, 2010) articulados para 

explicar e exemplificar os argumentos do autor. No presente artigo conectaremos 

apenas os mais relevantes para compreender o diálogo entre tecnologia, sociedade e 

a ilustração botânica, por Margaret Mee.  

A teoria crítica de Feenberg (2010, 2017) revela uma abordagem de “aspectos 

contextuais da tecnologia ignorados pela visão dominante. A tecnologia não é só o 

controle racional da natureza: tanto seu desenvolvimento, quanto seu impacto são 

intrinsecamente sociais” (FEENBERG, 2010, p. 70-71). Margaret Mee quando veio ao 

Brasil trouxe consigo bagagens culturais e institucionais adquiridas ao longo de sua 

trajetória, por meio da educação formal e da educação tácita (da própria cultura) 

mediante observação. Nestas bagagens culturais a artista trouxe as tecnologias, 

posturas e modo de trabalho vinculados à história dos naturalistas viajantes, e também 

as suas especificidades enquanto ser humano, artista e suas subjetividades.  

Dentro da teoria crítica, Feenberg (2010) nos explica que a neutralidade da 

“tecnociência” (FEENBERG, 2010) é ilusória, pois existe um poder hegemônico 

atuante, o qual articula desenvolvimento científico com poder:  

 

A concepção de hegemonia ora adotada diz respeito a uma forma de 
dominação tão profundamente arraigada na vida social, que parece natural 
para aqueles a quem domina. Podemos também defini-la como a 
configuração de poder social que tem, na sua base, a força da cultura 
(FEENBERG, 2010, p. 79). 
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O próprio processo de trabalho na ilustração botânica é ideológico e cultural. 

As plantas precisam ser coletadas, isto é, retiradas de seu habitat natural. 

Posteriormente, levadas aos ateliês para serem ilustradas, sem fundo de paisagem 

apenas sobre o fundo branco do papel. Após analisado o espécime caso ainda não 

tenha sido catalogado, na perspectiva ocidental, pela nomenclatura de Lineu, a planta 

recebe um nome. Esta linha de pensamento corrobora com a manutenção do poder 

hegemônico, pois se repetiu/repete durante séculos.  

Na perspectiva artística quando nos referimos aos cânones ou regras do 

desenho, ou neste caso da ilustração botânica, estamos falando diretamente das 

fases e etapas de trabalho, como os procedimentos devem ser seguidos para que o 

resultado final (a prancha científica) seja alcançado. Porém, a ilustração botânica para 

ser realizada, principalmente em séculos passados, se ancorou em estruturas 

culturais, econômicas, ideológicas as quais tornaram as condições mais favoráveis 

aos naturalistas viajantes e àqueles que se beneficiavam deste trabalho. Esses 

procedimentos em uma esfera macro, para além da coleta e a finalização de uma 

prancha podem ser explicados pelo conceito de “código técnico” (FEENBERG, 2010).  

Andrew Feenberg denomina de “código técnico [...] a mediação do processo 

e fornece uma resposta ao horizonte cultural da sociedade, no nível do desenho 

técnico” (FEENBERG, 2010, p. 85); ou seja, quando determinada sociedade tem um 

problema a ser resolvido, o percurso entre o (s) ator (es) desde a elaboração do 

projeto até o produto final é denominado código técnico. Isto inclui “Parâmetros 

técnicos como a escolha e o processamento de materiais, em grande medida, são 

especificados socialmente por tal código” (FEENBERG, 2010, p. 85). Na perspectiva 

do poder hegemônico os recursos naturais, humanos e sociais são apenas recursos 

para gerar lucro (FEENBERG, 2010, p. 85) e a ilustração botânica pode ser 

problematizada por este viés, principalmente quando pensamos em biopirataria. 

Coleções de plantas exóticas dos trópicos, como em Kew Gardens foram realizadas 

pela extração de recursos naturais de várias regiões do mundo, muitas vezes 

subjugadas por meio da colonização, assim constituindo hierarquia de poder.  

O termo “instrumentalização” (FEENBERG, 2010) reflete a ação de tornar 

instrumentos materialidades e/ou subjetividades fora do seu contexto original, 

distorcendo-as em prol do poder e do lucro. Dentro do projeto da colonização, por 

exemplo, pessoas foram escravizadas, isto é, tornadas instrumentos assim como os 
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objetos, as culturas e os saberes. A colonização se apresentou em nossas pesquisas 

com diferentes artistas, como Maria Sibylla Merian (1647-1717), Marianne North 

(1830-1890) entre outros, ao longo da linha histórica das excursões naturalistas para 

ilustração botânica. No caso de Margaret Mee que chegara no século XX ao Brasil, a 

colonização inexistia, mas sua herança cultural deixou marcas nos procedimentos 

antigos (códigos técnicos) que se repetiram. Na explicação do conceito de 

instrumentalização, o autor também cita e grifa “desmundializar”: 

 

A teoria da instrumentalização nos conduz a uma análise da tecnologia em 
dois níveis: no nível de nossa relação funcional original com a realidade e no 
nível do design e da implementação da tecnologia. No primeiro nível, 
procuramos e encontramos dispositivos que podem ser mobilizados nos 
equipamentos e nos sistemas pela descontextualização dos objetos da 
experiência, reduzindo-os a suas propriedades utilitárias. Isso envolve um 
processo de desmundialização em que os objetos estão fora de seus 
contextos originais e expostos à análise e à manipulação, enquanto os 
sujeitos forem posicionados para um controle a distância. As sociedades 
modernas são as únicas a desmundializar os seres humanos, a fim de 
sujeitá-los à ação técnica [...] e a prolongar o gesto básico da 
desmundialização teórica das disciplinas técnicas, que se transformam na 
base para redes técnicas complexas. No segundo nível, introduzimos os 
designs que podem ser integrados a outros dispositivos e sistemas já 
existentes, tais como princípios éticos e estéticos de diferentes nichos sociais 
(FEENBERG, 2010, p. 101-2).  

 

O autor relaciona e problematiza as consequências da tecnologia com a 

questão da finitude (FEENBERG, 2010, 2017). No texto do ano de 2010, o filósofo nos 

chama atenção principalmente para a questão ambiental, a respeito da finitude dos 

recursos naturais. No texto do ano de 2017, Andrew Feenberg complexifica a 

argumentação sobre finitude a dividindo em duas partes: finitude ontológica e 

epistemológica.  

Na primeira, Feenberg (2017) nos explica que todos os seres vivos têm limites, 

e se estão fora do seu nicho natural morrem. Os seres humanos modificam seu nicho 

apoiados na ideia de independência da natureza. Então, o autor traz a metáfora da 

Terceira Lei de Newton, a Lei de Ação e Reação (FEENBERG, 2009; 2017). Seu 

argumento principal está ancorado no capitalismo, o qual utiliza e controla a tecnologia 

dentro da lógica de consumo desenfreado, cujas consequências recaem sobre todos. 

Para exemplificar, segue um trecho de um dos diários de Margaret Mee sobre uma 

represa construída na Amazônia e suas consequências:  
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De acordo com o pessoal local, essa floresta ficou submersa por dois anos, 
e não seis meses ao ano, como de costume, e como resultado disso não foi 
mais possível manter o gado por falta de pasto. As árvores da várzea, 
adaptadas ao padrão dos inúmeros anos, estavam apodrecendo como 
consequência das mudanças. Os habitantes locais culpam o furo da terra por 
esta catástrofe — compreendemos que se referiam aos trabalhos de 
escavação para a construção de uma represa. Vi grandes áreas de floresta 
apodrecendo nessa viagem e concluí que a destruição não foi causada 
apenas por queimadas, mas também pela interferência nos sistemas fluviais 
(MEE, 2009, p. 120). 

 

No relato de Mee aparecem os efeitos imediatos da construção da represa e 

aqueles a longo prazo? As pessoas que não foram atingidas de forma direta, em um 

primeiro momento, podem ser atingidas das mais variadas maneiras depois de 

determinado período de tempo; como podemos observar agora no ano de 2021 

diversos desequilíbrios de temperatura e das chuvas por todo o Brasil vinculadas ao 

descuido ambiental nacional. Portanto, Feenberg (2010; 2017) nos alerta que o poder 

técnico utilizado para transformar o mundo exterior ao ator terá consequências. A lei 

de Ação e Reação é uma lei presente na natureza e vale para todos, achar que o ator 

pode deliberadamente implementar códigos técnicos sem causalidades é um engano.  

O segundo argumento é sobre a finitude epistemológica (FEENBERG, 2017). 

Ela está vinculada aos limites do conhecimento humano. Nós enquanto seres 

humanos estamos inseridos em um tempo histórico, cultura, lugar, corpo, entre outros 

fatores. A localização do ator nestes aspectos faz com que as disciplinas técnicas 

projetadas e aprendidas por ele sejam influenciadas por tradições e interesses, que 

de forma inevitável terão erros. “Esses limites aparecem nas falhas de projetos 

tecnológicos, que podem ser tendenciosos de um determinado grupo ou podem conter 

perigos insuspeitos para aqueles que os usam” (FEENBERG, 2017, p. 5, tradução 

livre). Para diminuir a chance de erros o conhecimento técnico precisa ser 

complementar a experiência, ou seja, ouvir a sociedade local onde a tecnologia está 

sendo implantada, se interessar pelas consequências, e continuamente transformar o 

que for necessário (FEENBERG, 2017, p. 7). Desse modo, a perspectiva sócio-técnica 

se volta para os valores, a ética da tecnologia.  

“Os valores não são o oposto de fatos, nem são meros desejos subjetivos sem 

base na realidade. Nosso mundo foi moldado pelos valores que presidiram à sua 

criação. Tecnologias são a expressão cristalizada desses valores” (FEENBERG, 

2017, p. 8, tradução livre). A ética de acordo com Feenberg (2017) é corrompida pela 
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“arrogância” tecnológica. De acordo com o Dicionário Michaelis, arrogância4 significa 

atitude de prepotência ou desprezo com relação aos outros; falta de respeito; 

liberdade desrespeitosa; atrevimento, insolência, ousadia. O autor critica a idealização 

de sucesso tecnológico, a qual pode ignorar saberes ancestrais, ciclos da natureza, 

fatores ambientais, entre outros, para alcançar seus objetivos de controle da natureza 

e lucro. Esta produção tecnocientífica desconectada da realidade, de Ação e Reação, 

precisa ser revista. “A ética em uma sociedade tecnológica é identificar e evitar esta 

arrogância” (FEENBERG, 2017, p.1, tradução livre).  

 

4.Ilustração sem fundo 
 

A partir das ilustrações de bromélias realizadas para a pesquisa do botânico 

Dr. Lyman, Margaret Mee aprofundou seu conhecimento sobre a parte científica da 

ilustração botânica. Essa pesquisa possibilitou o contato da artista com diversas 

espécies de bromélias. Aechmea rodriguesiana foi o nome científico dado ao 

espécime cujo desenvolvimento predomina nas vegetações de baixio, campina, 

campinarana e igapó (SOUSA ; WANDERLEY, 2007). Sua altura pode chegar a 140 

centímetros, além da inflorescência cuja altura pode chegar até 60 centímetros acima 

das folhas. As dimensões da folhagem variam de 81-121 x 2,7-3 centímetros, para 

termos ideia de suas proporções naturais: 

 

As Bromeliaceae são comuns em florestas úmidas, principalmente na Mata  
Atlântica, onde são uma das principais famílias entre as epífitas5, com folhas 
dispostas de forma a acumular água da chuva em verdadeiros ‘tanques’.  [...] 
A família inclui cerca de 60 gêneros e 3000 espécies, sendo que no Brasil 
ocorrem cerca de 40 gêneros e 1200 espécies. Devido à complexidade da 
delimitação dos gêneros e ao fato de alguns destes ocorrerem em áreas 
limítrofes do Brasil, é possível que a lista [...] [no livro catalogada] seja 
bastante incompleta em relação ao que, de fato, ocorre no território brasileiro” 
(SOUZA; LORENZI, 2008). 
 
 
 
 

 

 
4 Fonte: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/arrogancia/ . 
Acesso em 18 jul de 2021.  
5 Epífitas são plantas que utilizam outra espécie como suporte para se desenvolver, mas não são 
parasitas; pois adquirem o seu alimento com o meio ambiente externo, sem causar danos de nutrição 
à planta suporte.  

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/arrogancia/
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Na figura 01, onde não há fundo, podemos enxergar os contornos que 

delimitam o espaço da figura a distinguindo do fundo branco. Esta ilustração foi 

realizada em aquarela no ano de 1977, cujo principal objetivo é a realização do 

desenho descritivo das estruturas vegetais, para que seja possível a identificação e a 

classificação botânicas. Os cânones, visivelmente, utilizados foram a ausência de 

sombra projetada; ausência de paisagem no fundo da figura principal; sombras 

próprias realizadas por meio de escala tonal, e não por cores complementares; sentido 

vertical predominante na composição. A flor branca, representada, é a mais comum 

nesta espécie, e a nossa percepção de uma aparente realidade comparada à flor 

natural vem de artifícios pictóricos, como a base das folhas com o volume arredondado 

o qual remete a lembrança do mundo objetivo tridimensional em que vivemos; os quais 

Gombrich (1986) nos ajuda a pensar:  

 

Uma esfera, por exemplo, parece ao olho um disco chato; é o tato que nos 
ensina as propriedades de espaço e forma. Qualquer tentativa por parte do 
artista de eliminar tal conhecimento é fútil, porque sem ele não poderia 
perceber o mundo. Sua tarefa consiste, ao contrário, em compensar a falta 
de movimento na sua obra com uma elucidação maior da imagem, de modo 
a transmitir não apenas as sensações visuais mas também aquelas memórias 
do tato que nos permitem reconstruir a forma tridimensional nas nossas 
mentes (GOMBRICH, 1986,p. 13). 

 

Margaret Mee utilizou luz e sombra “para compensar a falta de movimento”. 

Subindo pelo eixo vertical a fim de “transmitir sensações visuais” e destacar as folhas 

em posições distintas, a artista utilizou a linha de contorno de formas diferentes. A 

normativa para o sentido da luz é da esquerda para a direita.  
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Figura 01 - Aechmea rodriguesiana, sem fundo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://arboretto.blogspot.com/2008/02/photocourtesy-royal-botanic-
gardens-kew.html?q=aechmea. Acesso em: 30 set. 2019. 

http://arboretto.blogspot.com/2008/02/photocourtesy-royal-botanic-gardens-kew.html?q=aechmea
http://arboretto.blogspot.com/2008/02/photocourtesy-royal-botanic-gardens-kew.html?q=aechmea
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Nessa figura 01, a demarcação é explícita. As folhas se fossem separadas em 

dois grupos por uma reta vertical (onde se encontra a inflorescência) teríamos o grupo 

do lado esquerdo, com mais luz, e o da direita, com mais sombra. Nas folhas do lado 

esquerdo o contorno é praticamente inexistente, pois há marcação linear maior nas 

pontas e não no centro, onde a luz incede diretamente. 

A linha para se tornar orgânica e fluída surpreende o expectador, ora 

aparecendo leve, encorpada, sumindo ou se tornando sombra, e assim sensações 

visuais são estimuladas e o dinamismo compositivo também.  

Observemos o caminho da linha, na primeira folha no sentido vertical, ao lado 

esquerdo, o qual começa nas raízes e vai à ponta extrema da mesma folha. Na região 

da raíz a linha começa marrom, e se mantem da mesma cor até a base das folhas, 

quando então o marrom se dilui abruptamente, e chega o verde em tonalidades sutis. 

Esta folha possui contornos do lado interno e externo, pois assim é delimitado o seu 

espaço. A linha a qual nos referimos está na parte interna. Quando há a mudança de 

cor, do marrom para o verde, existe um pedaço de sombra fechada; que nos dá a 

sensação de camadas entre esta e as outras folhas do vegetal. A linha continua 

subindo em tons verdes com leves curvas para fora, e em seguida para a forma 

convexa, cujo proprósito é transmitir a sensação de arredondado ao expectador. Na 

parte clara, banhado em luz, o contorno se desfaz devido ao grau de luminosidade 

incidente sobre ele. Desse modo, a diversidade de cor, tonalidades e movimentos da 

linha de contorno nos ajudam a projetar sobre a ilustração um conhecimento prévio 

do mundo objetivo, em nossa realidade concreta, sobre a pintura e assim interpretá-

la como uma representação da realidade; ou sensação de real. 

As proporções da representação e a organização da configuração do desenho 

nos dá a sensação de estabilidade, conforto e equilíbrio. Embora os cânones da 

ilustração botânica em sua maior parte sejam duros, como desenhar os encaixes de 

cada planta de forma precisa, ou mostrar as superfícies superior e inferior das folhas 

ao mesmo tempo, para expôr os detalhes — como a folha a extrema direita inclinada 

para baixo mostra as nervuras paralelas, característica das monocotiledôneas —, a 

opção em colocar os tons amarelados mais intensos do lado esquerdo do espécime 

revela a intenção da artista em intensificar a sensação de luz e calor; pois no centro 

da imagem para o lado direito as regiões de luz foram realizadas com menos camadas 

de aquarela em verde, e as sombras com mais camadas (aguadas), isto é, com a 

mesma cor (verde) mudando somente os tons.  
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5.Ilustração com fundo 
 

Na ilustração com fundo realizada no mesmo ano de 1977, figura 02, podemos 

observar mais informações por meio das visualidades do trabalho. A bromélia é o 

objeto central da composição, mas não está sozinha.  

A verticalidade nesta composição foge da normatividade. O espécime florido 

da Aechmea rodriguesiana posicionado ao lado esquerdo, se observado isoladamente 

atende a predominância vertical, assim como ocorreu na figura 01. No entanto, nesta 

ilustração com fundo, figura 02, no lado direito existe outra bromélia, possivelmente 

do mesmo espécime, porém ainda em desenvolvimento. As duas bromélias juntas 

ocupam maior espaço na horizontal e caminham para a profundidade, em direção à 

paisagem de fundo, quando a flor roxa denominada Clusia está posicionada no final 

do galho da árvore. Deste modo, se traçarmos uma reta vertical na rodriguesiana 

florida e incluirmos mais duas retas, da base da rodriguesiana até a Clusia, e do topo 

também ao encontro da Clusia, formaremos um triângulo. Um triângulo apontando 

para o fundo da imagem ao lado direito, de onde vem uma luz amarelada, cor 

complementar simbólica do roxo, cuja consequência é o equilíbrio e contraste 

cromático.  

Nos planos da paisagem ao fundo os troncos das árvores seguem a 

verticalidade da bromélia em primeiro plano, mas de forma distinta: emolduram a 

inflorescência vermelha e seguem a angulação da perspectiva do triângulo 

compositivo imaginário, o qual descrevemos. Olhando da esquerda para a direita, 

primeiro visualizamos um pedaço do tronco marrom da árvore antes de chegarmos ao 

desenho das bromélias. Este tronco tem sua base em primeiro plano, mas sua 

angulação se dirige ao plano de fundo. Em sua ponta vemos troncos na vertical, com 

diferentes cinzas cromáticos. Ao olharmos para a segunda bromélia, em 

desenvolvimento, vemos outra sequência de troncos na vertical, com diversidade em 

cinzas cromáticos acentuados nos tons amarelos. O primeiro grupo de troncos e o 

segundo, como grandes colunas de sustentação emolduram o espécime principal da 

composição. Além dessa moldura Margaret Mee colocou camadas de um verde 

(provavelmente o viridian) para destacar a presença da inflorescência vermelha e 

magenta. 
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Figura 02- Aechmea rodriguesiana, com fundo 

 

 

Fonte: http://arboretto.blogspot.com/2008/02/photocourtesy-royal-botanic-gardens-
kew.html?q=aechmea Acesso em: 30 set. 2019. 

http://arboretto.blogspot.com/2008/02/photocourtesy-royal-botanic-gardens-kew.html?q=aechmea
http://arboretto.blogspot.com/2008/02/photocourtesy-royal-botanic-gardens-kew.html?q=aechmea
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Para além da poética artística, Mee imprimiu na paisagem indícios da 

localização do espécime, algo incomum para ilustrações botânicas, cuja norma é 

isolar o espécime de seu ambiente original. Pelas dimensões dos troncos, podemos 

inferir que Mee encontrou o espécime em uma região de campinarana, porque neste 

tipo de vegetação as árvores alcançam 12 metros em média. Se a altura média da 

Aechmea rodriguesiana é 1,4 metros as dimensões seriam compatíveis. Na Floresta 

Amazônica as árvores possuem medidas agigantadas, assim tornando-se inviável, 

mesmo considerando a perspectiva, os troncos no fundo serem finos em relação à 

bromélia principal. Outro indício da vegetação de campinarana  é a Clusia amazônica6, 

a pequena flor roxa ao lado direito da Aechmea rodriguesiana. Ela só se desenvolve 

na floresta de terra firme na região norte (Amazonas, Pará, Rondônia).  

Outra possibilidade de vegetação seria a de igapó, na qual as árvores têm 

raízes e troncos dentro da água; porém, aparentemente existe maior espaçamento 

entre as árvores o que permite maior passagem dos raios solares, o que não acontece 

na ilustração como um todo. Na pintura Mee causa uma pequena ambiguidade em 

relação aos tipos de vegetação pela forma como foi colocado o sfumato em direção 

ao chão implícito. Na faixa horizontal do plano de fundo, na altura do tronco de suporte 

das bromélias e da Clusia amazônica, até o fim da prancha, para baixo, observamos 

um tom de verde esfumaçado e apenas dois galhos finos com uma tonalidade clara 

sendo envolvidos por essa “névoa”. Por isso, neste pedaço da ilustração não é 

possível distinguir se a vegetação está debaixo da água ou em terra firme.  

Margaret Mee registrou no papel não só o ambiente, e as percepção 

botânicas, mas escolhas poéticas as quais marcaram sua subjetividade. Os tons mais 

escuros dos verdes, os quais circundam a inflorescência vermelha, por meio do 

contraste entre as cores complementares simbólicas (verde e vermelho) geram 

destaque. Os cinzas cromáticos (CARNEIRO, 2011) se dissolvem no amarelo claro 

de forma sútil. Essa suavidade corrobora para que o destaque seja o brilho da 

bromélia, com sua cor vibrante. O fundo se dissolve no sfumato como toda a prancha 

 
6 Dados através do projeto Reflora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Acesso em 29/09/2019: 
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/BemVindoConsultaPublicaConsultar.do?i
nvalidatePageControlCounter=1;idsFilhosAlgas=%5B2%5D;idsFilhosFungos=%5B1%2C11%2C10%5
D;lingua=;grupo=5;genero=Clusia;especie=amazonica;autor=;nomeVernaculo=;nomeCompleto=;form
aVida=null;substrato=null;ocorreBrasil=QUALQUER;ocorrencia=OCORRE;endemismo=TODOS;orige
m=TODOS;regiao=QUALQUER;estado=QUALQUER;ilhaOceanica=32767;domFitogeograficos=QUA
LQUER;bacia=QUALQUER;vegetacao=TODOS;mostrarAte=SUBESP_VAR;opcoesBusca=TODOS_
OS_NOMES;loginUsuario=Visitante;senhaUsuario=;contexto=consulta-publica 

http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/BemVindoConsultaPublicaConsultar.do?invalidatePageControlCounter=1&idsFilhosAlgas=%2525255B2%2525255D&idsFilhosFungos=%2525255B1%2525252C11%2525252C10%2525255D&lingua=&grupo=5&genero=Clusia&especie=amazonica&autor=&nomeVernaculo=&nomeCompleto=&formaVida=null&substrato=null&ocorreBrasil=QUALQUER&ocorrencia=OCORRE&endemismo=TODOS&origem=TODOS&regiao=QUALQUER&estado=QUALQUER&ilhaOceanica=32767&domFitogeograficos=QUALQUER&bacia=QUALQUER&vegetacao=TODOS&mostrarAte=SUBESP_VAR&opcoesBusca=TODOS_OS_NOMES&loginUsuario=Visitante&senhaUsuario=&contexto=consulta-publica
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/BemVindoConsultaPublicaConsultar.do?invalidatePageControlCounter=1&idsFilhosAlgas=%2525255B2%2525255D&idsFilhosFungos=%2525255B1%2525252C11%2525252C10%2525255D&lingua=&grupo=5&genero=Clusia&especie=amazonica&autor=&nomeVernaculo=&nomeCompleto=&formaVida=null&substrato=null&ocorreBrasil=QUALQUER&ocorrencia=OCORRE&endemismo=TODOS&origem=TODOS&regiao=QUALQUER&estado=QUALQUER&ilhaOceanica=32767&domFitogeograficos=QUALQUER&bacia=QUALQUER&vegetacao=TODOS&mostrarAte=SUBESP_VAR&opcoesBusca=TODOS_OS_NOMES&loginUsuario=Visitante&senhaUsuario=&contexto=consulta-publica
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/BemVindoConsultaPublicaConsultar.do?invalidatePageControlCounter=1&idsFilhosAlgas=%2525255B2%2525255D&idsFilhosFungos=%2525255B1%2525252C11%2525252C10%2525255D&lingua=&grupo=5&genero=Clusia&especie=amazonica&autor=&nomeVernaculo=&nomeCompleto=&formaVida=null&substrato=null&ocorreBrasil=QUALQUER&ocorrencia=OCORRE&endemismo=TODOS&origem=TODOS&regiao=QUALQUER&estado=QUALQUER&ilhaOceanica=32767&domFitogeograficos=QUALQUER&bacia=QUALQUER&vegetacao=TODOS&mostrarAte=SUBESP_VAR&opcoesBusca=TODOS_OS_NOMES&loginUsuario=Visitante&senhaUsuario=&contexto=consulta-publica
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/BemVindoConsultaPublicaConsultar.do?invalidatePageControlCounter=1&idsFilhosAlgas=%2525255B2%2525255D&idsFilhosFungos=%2525255B1%2525252C11%2525252C10%2525255D&lingua=&grupo=5&genero=Clusia&especie=amazonica&autor=&nomeVernaculo=&nomeCompleto=&formaVida=null&substrato=null&ocorreBrasil=QUALQUER&ocorrencia=OCORRE&endemismo=TODOS&origem=TODOS&regiao=QUALQUER&estado=QUALQUER&ilhaOceanica=32767&domFitogeograficos=QUALQUER&bacia=QUALQUER&vegetacao=TODOS&mostrarAte=SUBESP_VAR&opcoesBusca=TODOS_OS_NOMES&loginUsuario=Visitante&senhaUsuario=&contexto=consulta-publica
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/BemVindoConsultaPublicaConsultar.do?invalidatePageControlCounter=1&idsFilhosAlgas=%2525255B2%2525255D&idsFilhosFungos=%2525255B1%2525252C11%2525252C10%2525255D&lingua=&grupo=5&genero=Clusia&especie=amazonica&autor=&nomeVernaculo=&nomeCompleto=&formaVida=null&substrato=null&ocorreBrasil=QUALQUER&ocorrencia=OCORRE&endemismo=TODOS&origem=TODOS&regiao=QUALQUER&estado=QUALQUER&ilhaOceanica=32767&domFitogeograficos=QUALQUER&bacia=QUALQUER&vegetacao=TODOS&mostrarAte=SUBESP_VAR&opcoesBusca=TODOS_OS_NOMES&loginUsuario=Visitante&senhaUsuario=&contexto=consulta-publica
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/BemVindoConsultaPublicaConsultar.do?invalidatePageControlCounter=1&idsFilhosAlgas=%2525255B2%2525255D&idsFilhosFungos=%2525255B1%2525252C11%2525252C10%2525255D&lingua=&grupo=5&genero=Clusia&especie=amazonica&autor=&nomeVernaculo=&nomeCompleto=&formaVida=null&substrato=null&ocorreBrasil=QUALQUER&ocorrencia=OCORRE&endemismo=TODOS&origem=TODOS&regiao=QUALQUER&estado=QUALQUER&ilhaOceanica=32767&domFitogeograficos=QUALQUER&bacia=QUALQUER&vegetacao=TODOS&mostrarAte=SUBESP_VAR&opcoesBusca=TODOS_OS_NOMES&loginUsuario=Visitante&senhaUsuario=&contexto=consulta-publica
http://reflora.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/BemVindoConsultaPublicaConsultar.do?invalidatePageControlCounter=1&idsFilhosAlgas=%2525255B2%2525255D&idsFilhosFungos=%2525255B1%2525252C11%2525252C10%2525255D&lingua=&grupo=5&genero=Clusia&especie=amazonica&autor=&nomeVernaculo=&nomeCompleto=&formaVida=null&substrato=null&ocorreBrasil=QUALQUER&ocorrencia=OCORRE&endemismo=TODOS&origem=TODOS&regiao=QUALQUER&estado=QUALQUER&ilhaOceanica=32767&domFitogeograficos=QUALQUER&bacia=QUALQUER&vegetacao=TODOS&mostrarAte=SUBESP_VAR&opcoesBusca=TODOS_OS_NOMES&loginUsuario=Visitante&senhaUsuario=&contexto=consulta-publica
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no limite do papel, porque o degradê e a diluição das cores inferem que a imagem não 

acaba; mas que continua para além da marca física da tinta.  

A importância ambiental das bromélias enquanto símbolo de sustentação e 

ampliação da diversidade biológica é tratada no posfácio de Bromélias Brasileiras por 

Leme (WANDERLEY, 1992): 

 

A inusitada beleza das folhagens e inflorescências não é, porém, a única 
razão para cultivar essas plantas. Penetrando nos ecossistemas brasileiros, 
pouco a pouco é dado perceber ao observador mais atento o complexo de 
funções desempenhadas pelas bromélias. [...] São universos miniaturizados 
— mistério puro — onde orbitam milhares de seres vivos. 
No curso das eras, adaptações e mais adaptações foram necessárias para 
que alcançassem o status biológico hoje sustentado. Com grande 
versatilidade, conquistaram independência do solo.  
Bromélias quando epífitas — elemento marcante da Mata Atlântica 
frequentada por Margaret Mee — são responsáveis pela sustentação da 
diversidade biológica. [...] Bromélias, enfim, são um tipo de “biomêtro”. 
Através do vigor e diversidade de suas populações podemos inferir o nível de 
“saúde” de um dado ecossistema e atinar para a riqueza faunística que 
encerra (LEME, p.154-157 apud  WANDERLEY, 1992) 
 

O formato do encaixe das folhas das bromélias permite o armazenamento de 

restos de vegetais e pequenos animais, que após decompostos, geram um substrato 

nutritivo para a diversidade biológica. Essas folhas têm a capacidade de armazenar 

água, o que pode estimular o surgimento de lagos em regiões secas, pois “as espécies 

agigantadas podem guardar até 20 litros de água... numa floresta, gravatás chegam a 

acumular 50.000 litros por hectare” (ibid., p.155). As bromélias, portanto, criam 

espaços de vitalidade e funcionam de forma a demonstrar os espaços da floresta cuja 

saúde ambiental esteja presente. 

 

6. Considerações finais 
 

Margaret Mee possuía a habilidade de observação para o desenho, e além 

disso, desenvolveu a expertise em encontrar novos espécimes (alguns receberam seu 

nome como homenagem). Aechmea rodriguesiana era uma das espécies pouco 

conhecidas na academia, pois para os povos ameríndios brasileiros a variedade de 

espécies amazônicas era familiar. Vincent van Gogh em uma das cartas escritas ao 

seu irmão explicou o desejo de desenhar/pintar, como o de ver algo belo e tentar retê-

lo (GOGH, 2003). Esta poética do encantamento na ilustração botânica de Mee pode 

ser lida em duas instâncias: da subjetividade artística e sua herança cultural. A 



286 

 

primeira evidencia as escolhas da artista e a segunda a educação tácita por meio dos 

antigos mestres e a acadêmica nas escolas de arte que frequentou.   

Os padrões que a artista seguiu da educação (acadêmica, tácita, cultural) a 

qual recebeu os perpetuou na ilustração sem fundo, figura 01. A composição foi a 

vertical, as cores transparentes da aquarela foram utilizadas, e as sombras próprias 

da representação foram por acréscimo tonal e não por cores complementares. A figura 

foi construída isolada do seu contexto original, o que demonstrou que Margaret Mee 

conhecia os métodos para chegar a este resultado, ou melhor, as estapas de trabalho 

da coleta à prancha final.  

Na prancha com o fundo, figura 02, Mee continua carregando sua bagagem 

cultural e educacional, mas optou por incluir sua subjetividade artística na 

representação de um contexto para o espécime. Quando nomeamos “figura com 

fundo“ pensamos na divisão da ilustração botânica entre a figura principal e o o fundo 

do papel branco. No entanto, este “fundo“ paisagem que a artista criou para circundar 

o espécime vai além da ilustração naturalista dos espécimes, neste caso duas 

Aechmea rodriguesiana (s) e a Clusia amazônica; ela se propôs a representar a 

continuação da imagem da floresta, por meio do sfumato; talvez de forma mais sútil 

tenha representado o desmatamento, por meio da área amarela representando 

claridade ao lado direito da folha, sobre a Clusia.  

No momento em que Mee subverte os procedimentos de finalização da prancha 

com o fundo ela nos provoca, assim como Feenberg (2017) com a proposta sócio-

técnica, a revisitar nossos pontos de vista sobre aquela realidade. A proposta de 

restauração da ética (FEENBERG, 2017) se mostrou latente nos diários de Mee 

enquanto denunciava os abusos ambientais, e na sua pintura começamos a nos 

endagar “por quê“ ela fez de tal maneira? Assim a artista nos instiga continuamente a 

reflexão, e esta por sua vez nos reeduca dentro de um processo de transformação por 

meio de indagações, pensamento e pesquisa.  

 A arte é uma forma de produção de conhecimentos, a qual abre um grande 

leque para diversas disciplinas, ou áreas de estudos disciplinares. Para além da 

quebra de paradigmas de Mee em relação aos cânones estipulados para a ilustração 

botânica, uma leitura sócio-técnica se debruça sobre uma perspectiva ampla da 

tecnologia. Nosso olhar atento para as informações ambientais, botânicas, além dos 

registros narrativos nos diários da artista sobre a Amazônia nos ajudam a 
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problematizar em que lugar podemos resignificar  o que até então foi normativo, e 

reconstruir novas realidades. 
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Experiência do fora, loucura e desrazão nas Artes Visuais 

 

Adeilton Freitas 1 

Sandra Borsoi 2 

 

Introdução  

 

O presente artigo, realiza uma investigação a respeito das possíveis relações 

entre a loucura e a experiência do fora nas Artes Visuais com enfoque na Arte 

moderna e contemporânea. 

Essa pesquisa justifica-se pela carência de pesquisas a partir desse tema nas 

Artes Visuais. Para tanto, importante destacarmos alguns apontamentos sobre a 

loucura. A loucura segundo a psicologia é uma condição da mente humana a partir 

dos pensamentos que a sociedade pode ou não caracterizar como normais ou sem 

sentido. A Loucura ainda pode ser considerada uma maneira diferente de ser, que é 

pensada e julgada pela sociedade. Hegel (2005) pensa a loucura em uma relação 

interior à própria Razão, segundo o autor o sujeito normal e o louco coabitam um 

mesmo espaço social, dessa forma experienciam os mesmos conflitos, assim o que 

diferencia o indivíduo louco do normal é a intensidade da afetação que ambos sofrem, 

o louco acaba sendo uma versão exagerada e caricata do sujeito normal. 

Sendo assim para Hegel (2005), a diferença entre o sujeito normal e o louco está 

nas respostas que o sujeito dá aos estímulos que sofre de relações sociais, essas 

relações podem afetar cada sujeito de uma forma diferente, levando um indivíduo a um 

conflito consigo mesmo.  

As relações sociais mesmo sendo um fator que leva o sujeito a um estado de 

conflito consigo mesmo, há uma necessidade humana de progredir, de estabelecer 

novas relações, de pensar o impensado. Pensando o impensado surgem novos 

conflitos, que já não são mais um conflito consigo mesmo, mas um conflito com o 

estratificado, o já consolidado na sociedade, assim pensar o impensado se torna 

loucura na visão do estratificado, uma loucura de origem cultural e não mais de perda 

da razão.    

 
1 Graduado em Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
2 Doutora em Educação, professora do departamento de Artes da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa. 
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Buscamos conceitualizar o que é a experiência do fora e entender como a 

loucura de origem cultural difere da loucura clínica e cria relações com a experiência 

do fora nas Artes Visuais. Durante a graduação temos a oportunidade de apreciação 

e fruição de diversas obras de arte, importante destacar as obras de arte 

contemporâneas que com frequência causam certo estranhamento e repulsa, em 

alguns momentos proporcionam questionamentos como: Será que ao criar estas 

obras os artistas encontravam-se em total sanidade? Seria um estado de loucura? 

Será que outras pessoas percebem a arte contemporânea e as artes na dimensão do 

criar ou no reproduzir estas obras um estado de loucura? Será que conjecturam a 

loucura também? 

Segundo Nunes (2003), as transformações no mundo da Arte convergem com 

as transformações sociais resultantes das Revoluções: Francesa, industrial, primeira 

e segunda Guerra Mundial. Essas transformações influenciaram a produção de obras 

de arte, a Educação e consequentemente, o entendimento da sociedade em relação 

à Arte e ainda sua valorização ou não como área do conhecimento.  Sendo assim, 

justificamos a importância da pesquisa para que possamos compreender e elucidar a 

Loucura e a experiência do fora nas artes visuais. 

Primeiramente investigamos o que é a experiência do fora conceitualizando a 

loucura e a desrazão, através de uma investigação das origens do termo “fora” e 

principais filósofos que exploram esse conceito. Além disso realizamos uma distinção 

entre loucura e desrazão e sua relação com a experiência do fora partindo das 

pesquisas de Peter Pál Pelbart (1989) sobre a existência de uma loucura de origem 

cultural histórica e uma loucura clínica caracterizada pela perda da razão. 

Na sequência se fez necessário uma investigação sobre as possíveis origens 

da preocupação com a loucura. Uma investigação de mudanças de pensamento e 

visão de mundo dos artistas influenciados por transformações sociais, principalmente 

na transição do século XIX para o século XX. Assim chegamos a uma investigação 

dos rumos que a experiência do fora tomou na Arte contemporânea, um flerte entre a 

loucura e a desrazão. Dessa forma ficando mais evidente as relações entre 

transformações sociais e históricas, que na visão de Foucault são relações de forças, 

com a produção de Arte em diferentes períodos, buscando e desvelando possíveis 

respostas ao problema de uma criatividade que é entendida como “loucura” ou 

resultado de uma “loucura”. 
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1. Experiência do fora, loucura e desrazão: o despertar da razão 

 

Nas Artes, há diversos campos do conhecimento possíveis de explorar, porém, 

temos o intuito de permear nesse artigo a temática das relações da loucura e a 

experiência do fora nas Artes Visuais. Para tanto, torna-se fundamental buscar 

autores consistentes para compreendermos o que é a experiência do fora. Segundo 

Levy (2011) o escritor, romancista e crítico literário Maurice Blanchot, foi quem se 

referiu ao termo “Fora”, isso devido a constantes mudanças emergentes na produção 

literária no início do século XX.  Até o final do século XIX a produção literária trazia 

em si o realismo, nessa visão, o texto é tido como um espelho do mundo, copiar o real 

na escrita, as coisas representadas na literatura buscavam semelhança com a 

realidade. 

Partindo desses fatos, na visão de Levy (2011) Maurice Blanchot classificou a 

linguagem em duas formas de manifestação, a corriqueira e a essencial. Na 

linguagem corriqueira, ou seja, a linguagem do nosso cotidiano as palavras são um 

instrumento com uma finalidade prática de ação, como nomear objetos, facilitar nossa 

compreensão e comunicação, sendo assim para Levy (2011, p. 19) “Seu objetivo não 

é senão o de remeter a um objeto que se encontra no mundo. Em sua versão 

corriqueira, a linguagem não passa de um instrumento, encontra-se subordinada a 

fins práticos da ação, e da comunicação”. 

Na História das Artes Visuais a arte também teve períodos em que sua 

finalidade foi a de ser um instrumento para fins práticos, como no século V quando a 

Igreja seguindo as recomendações do Papa Gregório Magno passou a utilizar a 

pintura de afresco como instrumento catequético, Gombrich (2015) argumenta que o 

Papa: 

 

Lembrou àqueles que eram contra qualquer pintura que muitos membros da 
Igreja não sabiam ler nem escrever, e que, para ensiná-los, essas imagens 
eram tão úteis quanto os desenhos de um livro ilustrado para crianças. Disse 
ele: “A pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita faz pelos que 
sabem ler." (GOMBRICH, 2015, p.135). 

 

Assim a Igreja passou a utilizar a pintura, mesmo que com toda a controvérsia 

em relação a questão da idolatria, para retratar, em forma de afrescos, passagem 

bíblicas para que a sociedade que em sua grande maioria analfabeta, pudesse 

entender a doutrina cristã através das imagens. 
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Levy (2011), embasada nas teorias de Blanchot, aponta que na literatura 

moderna as palavras não são mais usadas como um meio, algo vazio, um instrumento 

como na linguagem corriqueira, nela a linguagem constitui seu próprio universo, as 

palavras conseguem sustentar-se por si só, uma ruptura da concepção de realismo 

literário, dessa forma Levy (2011, p.11) afirma que “[...] escritores como Mallarmé, 

Kafka e Proust anunciavam uma ruptura com premissas fundamentais de uma 

determinada concepção de realismo literário e enfatizavam o ato de criação e a 

realidade própria da narrativa”. 

Assim o termo “fora” usado por Blanchot se refere a esse espaço onde se cria 

a ruptura dos paradigmas na literatura, um espaço onde o autor vive a experiência do 

fora, encontra-se externo ao padrão de produção literária vigente, não reproduzindo 

paradigmas, mas criando possibilidades, novas estruturas e configurações partindo 

da realidade. Levy (2011) esclarece  que Blanchot afirmava que na literatura de ficção 

era onde essa quebra de paradigmas ocorria com clareza, na ficção criava-se um novo 

mundo que se sustentava por si só, no universo ficcional, a narrativa torna a literatura 

de ficção independente da presença do autor, não é preciso saber quem a escreveu 

pois a obra se auto sustenta, segundo Levy (2011, p.42) “ Ao mesmo tempo em que 

está no mundo, está fora do mundo, pois precisa estar do lado de fora para tornar as 

suas palavras, palavras de todos”. 

Levy (2011) destaca que segundo as ideias de Blanchot, a literatura de ficção 

cria uma realidade que não é a mesma realidade do mundo cotidiano, assim a 

realidade da ficção causa um estranhamento ao leitor. Assim, para Levy (2011) “[...] a 

ficção aparece como o inabitual, o insólito, o que não tem relação com este mundo 

nem com este tempo - o outro de todos os mundos, que é sempre distinto do mundo. 

Mas ao mesmo tempo em que nos retira do mundo, nele nos coloca novamente”. 

Tanto o processo criativo na escrita de ficção, como a experiência do 

estranhamento vivido pelo leitor, podem ser indícios dessa experiência do fora, isso 

pode significar que o processo de escrita na literatura constrói “o fora”, mas a partir do 

momento em que há a relação entre leitor e literatura, a obra também se torna o fora, 

para Levy (2011, p.29): “A experiência literária constrói o fora, ela é o próprio fora”. 

Nessa visão o mundo da ficção não é um outro mundo, mas uma nova possibilidade 

de mundo, e isso acaba se estendendo por todo o universo da Arte. 
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Partindo da análise de Levy (2011) sobre a questão do fora, é cognoscível como 

Gilles Deleuze expande o conceito do fora para outras áreas além da literatura 

bastante focada por Blanchot. Para Levy (2011), na filosofia de Deleuze, a experiência 

do fora é refletida em relação ao ato do pensar e na Arte, a experiência do fora está 

relacionada com a oposição ao senso comum, ao questionamento de verdades e 

padrões sociais, através do pensamento filosófico e artístico, assim: 

 

Fazer do pensamento e da arte uma experiência do fora pressupõe o contato 
com uma violência que nos tira do campo da recognição e nos lança diante 
do acaso, onde nada é previsível, onde nossas relações com o senso comum 
são rompidas, abalando certezas e verdades. (LEVY,2011, p. 100). 

 

A partir dos estudos de Levy (2011), podemos entender que Deleuze, Foucault 

e Blanchot são talvez os principais referenciais teóricos quando nos referimos à 

questão do fora, esses autores se complementam, tanto que Deleuze escreveu sobre 

o pensamento Foucaultiano. Assim, partindo das ideias de Deleuze (1988) sobre a 

filosofia de Foucault, existe uma relação de poder e consequentemente de força na 

vida do homem, ideia essa que vem da filosofia de Friedrich Nietzsche, que está 

presente tanto na filosofia de Foucault como também em Deleuze. Podemos inferir 

que, sempre há um poder dominante nas relações sociais, portanto, o “fora” seria 

conseguir pensar fora de um sistema, de um padrão estabelecido, dando origem a 

uma força que vem do fora, da experiência do fora, que vai agir sobre a força que vem 

de dentro (dentro do sistema), gerando um duelo de forças, uma força sofre a ação 

de outra, com isso representa as quebras de regras, padrões, que na arte se 

determina pela desconstrução, assim: 

 

[...] o lado de fora diz respeito à força: se a força está sempre em relação com 
outras forças, as forças remetem necessariamente a um lado de fora 
irredutível, que não tem mais sequer forma, feito de distâncias 
indecomponíveis através das quais uma força age sobre outra ou recebe a 
ação de outra. É sempre de fora que uma força confere as outras, ou recebe 
das outras, a afetação variável que só existe a uma tal distância ou sob tal 
relação. (DELEUZE, 1988, p. 93). 

 

Segundo Deleuze (1988) “[...] pensar se dirige a um lado de fora que não tem 

forma. Pensar é chegar ao não estratificado”. Dentro de um sistema estratificado, 

pode-se entender que o pensar perde sua potencialidade mais transformadora, 

acabamos sendo reprodutores de relações já consolidadas, em outras palavras, a 

criatividade perde uma certa potência transformadora. O lado de fora pode ser 
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entendido como um devir, um espaço sem forma onde se pensa, onde se cria novas 

possiblidades de existência, novas formas de ver o mundo interagir e transformá-lo, 

mas que permanecem em um devir, até que essa nova força consiga se sobressair às 

forças já existentes. Assim, o pensamento do fora é sempre um pensamento de 

resistência, uma força contra o estratificado. Portanto segundo Deleuze (1988) uma 

das funções da força que vem do lado de fora, é subverter e derrubar diagramas. 

Apesar da palavra fora ser uma palavra simples, esse lado de fora é altamente 

complexo, segundo as ideias de Deleuze (1988), Foucault desenvolve esse tema em 

“As Palavras e as Coisas”, segundo ele, há um lado de dentro no lado de fora: “O lado 

de fora não é um limite fixo, mas uma matéria móvel, animada e de movimentos 

peristálticos, de pregas e de dobras que constituem um lado de dentro: nada além do 

lado de fora, mas exatamente o lado de dentro do lado de fora” (DELEUZE, 1988, 

p.104). 

Esse lado de dentro pode ser entendido como um buraco no fora, a linha tênue 

entre criatividade e loucura. Talvez a experiência vivida por Van Gogh, que conseguiu 

criar uma força que agiu sobre uma força do já estratificado na arte, dando origem a 

um novo estilo. Porém, suas vivências, a interiorização e a constante busca por 

reconhecimento, talvez o tenham feito cair em uma dessas dobras3 do fora, um interior 

do lado de fora, transformando-se de dobra em abismo da loucura. 

Essa questão do fora, essa relação de forças levantada por Deleuze (1988), 

fica mais evidente nas Artes Visuais a partir do período artístico nomeado 

modernismo. Importante destacar que mesmo antes do modernismo, conseguimos 

identificar indícios de relações do “fora”. Retomando, o termo Modernismo se refere 

as expressões artísticas do final do século XIX e início do século XX, onde os artistas 

influenciados por transformações sociais em consequência do surgimento de 

máquinas a vapor, da fotografia e mais tarde do cinema, passam a opor-se ao modo 

clássico de representar o mundo, na representação do mundo tal como ele se 

apresenta aos nossos olhos. 

 

 

 
3 As dobras segundo a visão de Deleuze sobre o pensamento foucaltiano, são como pregas nesse 

espaço abstrato chamado fora, a subjetivação. “Pensar é dobrar, é duplicar o fora com um dentro que 
lhe é coextensivo” (DELEUZE, 1988, p.126). 
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Em uma pintura clássica de uma paisagem conseguimos identificar facilmente 

uma árvore por seus traços bem definidos, quase cópia de uma árvore real, a pintura 

assemelha-se com uma fotografia. Já, na pintura moderna talvez, torne-se mais difícil 

ao apreciador identificar uma árvore, pois dependendo do artista, ela não terá 

contornos e cores próximas de uma árvore do mundo concreto. Se pensarmos essa 

árvore na visão da experiência do fora, que segundo Levy (2011) foi levantada por 

Blanchot lá na literatura, essa árvore é uma nova árvore, ela não existe na realidade, 

na forma como está sendo representada na pintura, ela é uma nova realidade.  

Assim, podemos entender que, quando há a experiência do fora, a Arte não é 

reprodutivista de uma realidade, mas sim criadora de uma nova realidade que faz com 

que o apreciador dessa nova realidade, se posicione em um espaço fora da realidade 

cotidiana. E, quando retorna à realidade cotidiana, retorna com um olhar diferente para 

o que está ao seu redor, atualizando as relações de forças, de poder. Dessa forma 

para Levy (2011, p. 100) “[...] o processo de criação, seja filosófico, seja artístico, 

quando engendrado como a experiência daquilo que se chama o fora, promove o 

surgimento de uma nova ética, de uma nova maneira de se relacionar com o real. 

Portanto, a experiência do fora na Arte no conceito de Deleuze, pode ser 

entendido como o desprendimento da Arte, dos padrões estratificados de 

representação, potencializando o surgimento de estilos em espaços de tempo mais 

curtos na Arte Moderna4. Assim, os traços, a forma da pincelada, o uso das cores, 

cada vez mais criam a identidade do Artista, a obra cria o sujeito e não o sujeito quem 

cria a obra. A experiência do fora estará presente não somente na forma de pinceladas 

ou tipos de traços como na Arte moderna, mas também na forma de contestação dos 

valores morais da sociedade na Arte Contemporânea. Neste sentido, surge a palavra 

loucura, para justificarmos o que já está no fora. 

Podemos inferir que em nosso cotidiano utilizamos a palavra loucura, seja pelos 

nossos pensamentos ou ações consideradas anormais e sem sentido pela sociedade. 

Na arte, a loucura está associada a saída dos padrões estéticos estabelecidos, pois, 

acabam provocando estranhamento no senso comum. 

 

 

 
4 Arte moderna se refere as expressões artísticas do final do século XIX e início do século XX, marcado 
por uma nova atitude e consciência dos artistas em relação a modernidade. 
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Peter Pál Pelbart (1989) cita no livro Da clausura do fora, ao fora da clausura, 

a teoria de Jean Starobinski de que existem dois enfoques distintos sobre a loucura, 

a loucura clínica e a loucura cultural. A loucura clínica, seria a loucura das clínicas 

psiquiátricas, preocupação dos terapeutas e psiquiatras, a loucura cultural seria a 

loucura a qual segundo Pelbart (1989), se relaciona com a modernidade cultural, 

poética e filosófica. Segundo Pelbart (1989, p.14) “Sofrimento psíquico e subversão 

estética, é entre esses dois pólos incompatíveis que oscila nossa visão da loucura”. A 

palavra loucura vem do grego “mania”, na Grécia arcaica segundo Pelbart (1989), a 

loucura (mania) estava relacionada aos rituais divinos, como os rituais feitos ao deus 

grego Dionísio, deus do vinho, também conhecido como Baco (figura 01), bastante 

representado na História da Arte, como pelo artista barroco italiano Michelangelo 

Merisi (1571-1610) mais conhecido como Caravaggio. Segundo Pelbart (1989, p.33) 

“[...] Dionísio era o deus do vinho, da fecundidade, da caça, da música, da alegria ou 

da vida, mas, qualquer que fosse seu atributo, lá onde era celebrado seu culto tinha 

um caráter de exaltação e excesso”. 

 

Figura 1 - MERISI, Michelangelo. Bacco. Pintura a óleo sobre tela. 1598. 

 

Fonte: https://www.uffizi.it/opere/bacco 

 

As festas citadas por Pelbart feitas ao deus Dionísio eram marcadas por 

máscaras, delírios, danças grotescas, diálogos cômicos, coisas que no cotidiano 

grego as pessoas não fariam fora de um momento ritualístico. Porém, essas festas 

ritualísticas eram espaços onde os homens adquiriam liberdade por um pequeno 
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espaço de tempo e se entregavam aos seus instintos. Para Pelbart (1989, p.51) 

“Através da loucura o homem pode atribuir-se o que não tem, ser o que não é, fazer 

o que não faz”. 

Assim, buscamos entender a loucura no seu modo mais primitivo, ligada ao 

delírio coletivo dos rituais. Pelbart (1989, p.42) afirma que [...] “nem sempre aquilo que 

nós chamamos de loucura significou doença”. 

Segundo Pelbart, (1989), em Hegel a loucura não se caracteriza como ausência 

de razão, más sim como uma relação interior à razão, o que podemos entender como 

um mergulho no abismo da subjetividade. O sujeito “são” consegue refletir e manter 

suas relações individuais de percepção e sensação do mundo de forma ordenada e 

racional. Em contrapartida, o louco, mergulha em um elemento dessa ordenação da 

subjetividade, quebrando a ordem do seu sistema individual, mergulhando em um 

abismo de subjetividade. Desta forma, já não conseguindo mais retornar a ordenar 

essas individualidades, tendo talvez o que poderíamos chamar grosseiramente de 

uma falsa reflexão e a reflexão passa a ser delírio. Sendo assim, Pelbart (1989, p.48) 

argumenta que: “A loucura se instaura quando uma determinação particular se fixa 

em si mesma e escapa ao seu lugar no sistema, conquistando sua independência em 

relação à totalidade ordenada”. Assim, essa determinação particular do sujeito 

apontada acaba obtendo um certo domínio sobre o indivíduo. 

A desrazão é uma perda da razão, resultado de uma fixação, de uma 

determinação particular do sistema de ordenações individuais de percepção, algo 

muito mais particular ao indivíduo com desrazão. Para Pelbart (1989, p.52) “O sujeito 

humano "são", por sua vez, é aquele que consegue superar esse conflito, fazendo da 

loucura uma etapa necessária do eu no seu processo de autonomização em que ele 

se torna uma reflexividade absoluta”. 

 A loucura assim pode ser caracterizada como resultado da ação de resistência 

da força que vem do fora, sobre a estratificada, caracterizada por valores morais, 

culturais e artísticos. Desta maneira, quando a força que vem do fora realiza uma ação 

de resistência ao estratificado, a força do estratificado tende a menosprezar o 

potencial da força que age vinda do fora, assim pode se entender que a loucura é o 

fora e a desrazão, o dentro do fora. Portanto, seguindo o raciocínio de Pelbart (1989), 

chegamos a dois conceitos de loucura, a loucura-crítica próxima do julgamento moral 

e a loucura-desrazão próxima da alucinação e do surto. 
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Desvelados os conceitos de loucura e esse pensamento filosófico denominado 

“fora” tanto explorado por Deleuze, Foucault e Blanchot, questionamos: como 

denominamos experiência do fora nas Artes Visuais? Para isso, antes de partirmos 

para uma reflexão sobre experiência do fora e loucura na arte contemporânea, se faz 

necessário uma breve investigação sobre a loucura nas artes visuais, e isso nos leva 

a um retrospecto da História da Arte. É no Renascimento onde encontramos as 

primeiras preocupações com a loucura, isso fica evidente na investigação que 

Foucault faz sobre a loucura no livro “História da loucura na idade clássica”.  

No início da Idade Média5 a lepra assombrava a sociedade ocidental, uma 

grande parte da sociedade infectada pela lepra era excluída e exilada fora das grandes 

cidades. Segundo Foucault (1972) aos poucos esse mal da lepra que hoje 

conhecemos como hanseníase deixou de assombrar a sociedade ocidental, é nesse 

contexto que surge a preocupação com a loucura, ou melhor, com o conceito de 

loucura. É nesse contexto que Pelbart (1989, p.59) argumenta: “A loucura começa a 

avizinhar-se do pecado, das formas excluídas da sexualidade e das transgressões 

religiosas, da sujeição ao domínio das paixões e à coação do coração”. 

No campo artístico, devido ao grande poder da igreja, artistas eram contratados 

pelos sacerdotes para realizar pinturas de retábulos, afrescos e esculpir em mármore 

profetas e santos da religião Católica. Esse período da História, também foi marcado 

pela prática da tortura pela Inquisição aos pecadores. Segundo Foucault (1961, p.21) 

“[...] a loucura dos homens consistia em ver apenas que o termo da morte se 

aproximava, enquanto era necessário trazê-los de volta à consciência através do 

espetáculo da morte [...]”. 

No Renascimento, marcado pelo avanço da ciência e o renascer da arte, 

surgem artistas, como Michelangelo, Rafael Sânzio, Donatello e Leonardo Da Vinci, 

artistas vistos pela sociedade como possuidores de um “dom divino”, a criatividade e 

a capacidade de representação do real, era entendida como algo divino, um presente 

de Deus. 

 

 
5 Idade Média é a época da história da Europa que abrange os anos de 500 a 1500 d.C., 

aproximadamente. O marco inicial o ano de 476, quando povos invasores chamados de bárbaros 
conquistaram a cidade de Roma, dando fim ao Império Romano do Ocidente. (Idade Média. In: Escola 
Britânica.  
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Bosch foi um artista que representou muito bem em suas pinturas o que era 

considerado loucura durante o domínio do poder da igreja na sociedade ocidental, 

criando representações do pecado, pintando danças macabras, alegorias do desejo, 

avareza e adultério. Segundo Foucault (1961, p.32) “A diferença que existe entre as 

pinturas desse homem e as dos outros consiste em que os outros mais 

frequentemente procuram pintar o homem tal como ele surge do exterior, enquanto 

Bosch tem a audácia de pintá-los tais como são em seu interior”. 

Segundo Gombrich (1950) e Nunes (2003), a arte produzida até o final do 

Renascimento ainda era em grande parte financiada pela igreja católica, fonte de 

renda para os artistas que se encontravam submetidos a pintar o que seus 

financiadores ordenassem, a “loucura” habitava a cabeça dos artistas visuais, mas 

ainda de maneira velada.  

O autor Ignasi Terradas Saborit em seu livro Religiosidade na Revolução 

Francesa de 2009 conta de maneira detalhada como no século XVIII, o Iluminismo 

deu origem a grande e histórica Revolução Francesa. Que foi uma tentativa de impor 

um novo ideal de sociedade, uma forma de quebrar as algemas colocadas pela 

Monarquia e o Clero na sociedade, que sofria com a desigualdade. 

Apesar da loucura e o caos vivido durante a revolução, o trabalho dos Artistas 

foi exaltar e documentar através da arte, as vitórias e acontecimentos importantes da 

Revolução, período da História da Arte batizado de Neoclássico6. Até esse momento 

o artista ainda era um sujeito “normal”, pois suas pinturas e esculturas, apesar de não 

servirem mais a igreja, seu caráter figurativo ainda tornavam as obras claras e 

objetivas. 

Na Espanha, o artista Francisco Goya, influenciado pelas ideias do iluminismo, 

denunciou a hipocrisia dos sacerdotes e dos revolucionários por meio de sua série de 

água-tinta, Los Caprichos, onde uma das gravuras da série é batizada de “O sono da 

razão produz monstros”, que traduz o pensamento dos revolucionários da época. 

Segundo Gombrich (1950) referente as gravuras de Goya: “A maioria delas consiste 

em visões fantásticas de bruxas e aparições sobrenaturais. Algumas pretendem ser 

 
6 Neoclássico é um estilo literário, plástico e arquitetônico que surgiu entre 1750 e 1850. (Neoclássico. 
In: Dicio, Dicionário Online de Português. Porto: 7Graus, 2021). Disponível em: 
https://www.dicio.com.br/neoclassico/ 
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acusações contra os poderes da estupidez e da reação, da crueldade e da tirania, de 

que Goya foi testemunha na Espanha, [...]” (GOMBRICH,1950. p. 488) 

 

Figura 2 - GOYA, Francisco. O sono da razão produz monstros / Los Caprichos. 

água-tinta. 1799. 

 

Fonte: https: //www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details. 

 

As gravuras de Goya surgem como uma força de resistência, o aumento da 

liberdade de criação dos artistas proporcionou a criação de obras de arte com 

posicionamentos mais políticos. Se na Idade Média e Renascimento a pedra da 

loucura era o pecado, agora a pedra da loucura foram as doutrinas religiosas e a 

Monarquia absolutista7. 

Segundo Hobsbawm (2006), a Revolução Francesa fundamentada nos 

conceitos do iluminismo, favoreceu o avanço da ciência em ritmo mais acelerado, o 

culto à razão propiciou o desenvolvimento mais acelerado da tecnologia, propiciando 

o surgimento das máquinas e consequentemente das fábricas para a produção de 

bens materiais em massa. Assim iniciou mais uma importante transformação social, a 

Revolução Industrial na Inglaterra que se estendeu por toda a Europa.  

 
7 Monarquia absolutista é um tipo de governo que era vigente no século XVlll na França, em que o 
poder supremo é exercido pelo rei de forma absoluta, até que ele morra ou renuncie, os seus 
descendentes diretos assumem o poder. 
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No campo artístico, os artistas já não trabalhavam mais para a Igreja como no 

Renascimento, os avanços tecnológicos proporcionaram o surgimento da fotografia 

que influenciou os artistas a explorarem novas formas de representação. A fotografia 

substituiu a pintura histórica e documental, mas nos primeiros anos dessa nova 

tecnologia, as fotografias ainda eram em preto e branco, influenciando os artistas do 

Impressionismo a buscar o algo “novo”, explorando a cor e a luz que ainda era uma 

deficiência dessa nova tecnologia. Assim surgiu uma nova forma de representar a 

realidade e Pelbart (1989) contribui dizendo que os artistas passam a captar forças, 

uma tentativa de não mais reproduzir o real, mas sim tornar visível forças invisíveis, 

como pressão, inércia, peso e a germinação. Pelbart argumenta que: 

  

Cézanne teria mostrado a força de germinação de uma maçã, a força térmica 
de uma paisagem, a força de curvatura de uma montanha; Van Gogh teria 
inventado a “força do girassol”. 
O corpo visível mostra as forças invisíveis pelas marcas que elas deixam nele, 
e tornando-as visíveis ele as potencializa e eleva a um nível superior, vital. 
(PELBART, 1989.p.104). 

 

Essa mudança na forma de representação e liberdade de criação abriu caminho 

para que no início do século XX surgissem as Vanguardas artísticas. Na História da 

Arte as vanguardas são movimentos artísticos do início do século XX, que se tornaram 

pioneiras em alguma forma específica de representação, criando estilos 

característicos, e quebrando paradigmas na História da Arte. Portanto é a partir desse 

momento que a Arte começa a ficar cada vez mais “estranha”, pois os artistas apesar 

de ainda terem que vender sua arte para sobreviver, estavam buscando cada vez mais 

a liberdade de criação. 

O desenvolvimento da indústria favoreceu a produção Bélica, um importante 

fator que contribuiu para o despertar da Primeira Guerra mundial. Surgiu nesse 

período a vanguarda artística denominada Dadaísmo8. O dadaísmo foi um movimento 

que se originou através de artistas tomados pelo ódio da carnificina resultante das 

máquinas construídas pelo homem, artistas que eram contra todo o sistema de 

alienação e dominação da sociedade. Para Gompertz (2013); 

 

 
8 Movimento de vanguarda surgido durante a Primeira Guerra Mundial (1916), responsável pela 
valorização de novas técnicas e conceitos artísticos (performance, colagem, ready-made etc.), que se 
caracterizou pela recusa radical das formas tradicionais de produção artística e pela denúncia do 
absurdo e da irracionalidade da civilização ocidental. 
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Os dadaístas eram consumidos por um ódio que havia sido provocado pela 
hedionda carnificina da Primeira Guerra Mundial.  Eles ferviam de 
descontentamento e cinismo pelo que viam como suas causas, a saber, o 
establishment e sua excessiva confiança em razão, lógica, regras e 
regulamentos (GOMPERTZ, 2013.p. 145.). 

 

Diante disso, a arte passou a se tornar cada vez mais uma força de resistência 

política e abstrata. O artista já não precisa representar o visível, a fotografia capturava 

as imagens em pouquíssimos segundos, enquanto uma pintura de representação 

realista demorava dias para ser finalizada.  

O artista passou a ter mais independência, mais autonomia, levando-o a 

vivenciar mais o lado do fora. O Dadaísmo afetado pelas trágicas relações de poder 

da sociedade, surgiu de uma reunião de artistas insatisfeitos com os rumos da arte e 

sociedade em um cabaré que acabou sendo apelidado pelo grupo como Cabaré 

Voltaire. 

O Dadaísmo conversava com a loucura na sua forma de usar o antirracional 

como meio de expressão artística, uma falsa desrazão como forma de levar a um 

pensamento racional. Os Dadaístas e os Surrealistas, buscaram a fuga dos desastres 

da guerra no cinismo e no sonho. A representação do inconsciente como forma de 

liberdade. Pode parecer uma proposta simplista dos Dadaístas, ao basearem-se no 

cinismo para a produção artística, mas o ato de se opor aos padrões alienantes da 

sociedade que só geraram violência no decorrer da história, trazia uma carga de 

simbolismo e reflexão que influenciou artistas considerados contemporâneos como 

Marcel Duchamp.   

É nesse contexto de contradição entre o que é loucura e desrazão que em 1938 

a sociedade alemã conheceu o líder do Nazismo Adolf Hitler. As formas 

desconstruídas das pinturas modernas, caminhava contra o ideal nazista de uma 

sociedade mentalmente e fisicamente sadia, perfeita e equilibrada. Os artistas 

começaram a incessante busca pelo “novo”, a Arte caminhou na direção da abstração, 

uma Arte com a função de expandir o imaginário do expectador, afirmavam que o 

exagero de recursos empobrecia a imaginação.  

Os dadaístas com seu conceito de antiarte, fizeram com que a arte negasse a 

si mesma, conforme afirma Levy (2011, p.22) referente ao objetivo da arte; “A arte 

procura sempre sua própria destruição, a negação de si mesma, mas é nesse 

movimento que ela termina por se fundar, garantindo sua eternidade”. Os dadaístas 

evidenciaram essa negação de uma forma muito mais escancarada que os 
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movimentos precedentes ao Dadaísmo. Com base nesse argumento, sempre que há 

uma quebra de um paradigma, uma experiência com o fora, a arte nega a si mesma, 

pois se opõe à forma já estratificada de produzir arte, criando possibilidades. Os 

dadaístas consolidaram o que era uma antiarte em Arte, abrindo as portas para um 

novo questionamento, que passa a ser, “o que pode se tornar Arte?”. 

Diante do exposto, para compreender as transformações, atualizações e 

metamorfoses do conceito de Arte na contemporaneidade, optamos em nos 

apropriarmos de um método de leitura de imagens para auxiliar as reflexões sobre 

obras de arte contemporâneas. Portanto, utilizamos o método de leitura iconográfica 

e iconológica de imagens do historiador de arte Erwin Panofsky (1976), que consiste 

em uma leitura da obra/imagem dividida em três etapas, análise pré-iconografia, 

iconográfica e interpretação iconológica. Esse método foi desenvolvido a princípio 

para leitura de pinturas renascentistas, mas que pode proporcionar uma experiência 

analítica bastante construtiva também quando usado como instrumento metodológico 

para interpretação de obras de arte contemporâneas.  

Acreditamos que não há como discutir arte contemporânea sem citar Marcel 

Duchamp e sua famosa obra “Fonte” de 1917.  

 

Figura 3 - DUCHAMP, Marcel. Fonte. Readymade. 1917 – 1964. 

 

Fonte: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-urinol-

duchamp.phtml 
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Partindo de uma análise pré-iconográfica, a obra “Fonte” de Duchamp trata-se 

de um mictório de banheiro masculino com a inscrição “R. Mutt 1917”. Este, exposto 

sobre um suporte numa posição diferente da que comumente esse objeto é fixado nos 

banheiros na sua função prática. Destacamos que, há somente registro fotográfico da 

peça original, as obras encontradas expostas hoje em museus de arte moderna são 

réplicas autorizadas por Duchamp.  

Partindo de uma análise iconográfica, Duchamp comprou um mictório de 

banheiro em um estabelecimento comercial de materiais de acabamento chamado 

“J.L. Mott”, isso explica a inscrição “R. Mutt” feita por Duchamp na peça, uma 

referência ao lugar onde a peça foi adquirida. Duchamp retirou do objeto sua finalidade 

prática e o transformou em uma escultura “readymade”, como cita Gompertz (2013): 

  

Pelo menos na cabeça de Duchamp. Ele acreditava ter inventado uma nova 
forma de escultura: uma em que o artista podia selecionar qualquer objeto 
produzido em massa sem nenhum mérito estético óbvio e, libertando-o de 
sua finalidade funcional – em outras palavras, tornando-o inútil–, dando-lhe 
um nome e mudando o contexto e o ângulo do qual seria visto normalmente, 
transformá-lo numa obra de arte de fato. Chamou essa nova forma de fazer 
arte de “readymade”: uma escultura já pronta. (GOMPERTZ, 2013. p. 14). 

 

Segundo Gompertz (2013) escultura “readymade” era um conceito que 

Duchamp já vinha trabalhando a algum tempo, como quando fixou uma roda de 

bicicleta a um banco de madeira em seu ateliê, uma roda sobre um banco que com o 

passar do tempo Duchamp passou a ver como uma escultura em potencial, como 

podemos observar na figura 4. 

 

Figura 4 - DUCHAMP, Marcel. Bicycle Wheel. Readymade. 1913 

 

Fonte:  https://www.moma.org/learn/moma_learning/marcel-duchamp-bicycle-wheel-new-york-1951-
third-version-after-lost-original-of-1913/ 
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A “Fonte” era nitidamente uma crítica ao sistema de arte, pois uma escultura se 

caracteriza pelo desbaste ou modelagem de uma matéria prima até que se obtenha 

uma forma desejada pelo artista. Duchamp quebra essa ideia de que, para se produzir 

arte deve haver a construção de uma forma, um desenho ou uma pintura diretamente 

das mãos do artista. 

Numa interpretação iconológica, a “Fonte” pode representar um ataque ao que 

entendemos como obra de arte, Duchamp não assinou a obra com seu nome, pois 

estando ali talvez “Fonte” obteria reconhecimento como uma importante obra de arte 

não pelo seu valor artístico, mas sim pelo nome de quem a produziu, não causando 

tanto impacto e alvoroço no mundo da arte.  

Na “Fonte”, diferente de uma pintura em tela, o objeto físico não é a completude 

da obra, mas sim um meio para chegar a sua totalidade que está no seu conceito, ou 

seja, no pensamento. Assim, é nessa desmaterialização que se cria a relação entre 

arte contemporânea e a filosofia de Deleuze (1988) onde o autor argumenta que, o 

fora está intimamente relacionado ao ato de pensar, e consequentemente quando o 

pensar está ligado ao fora, surge a oposição ao senso comum, como já explorado 

anteriormente. No caso da obra de Duchamp, se manifesta uma oposição violenta e 

provocativa ao padrão estratificado de produzir arte. Gompertz (2013) argumenta que; 

 

O meio sempre vinha primeiro, e só depois era permitido ao artista projetar 
suas ideias sobre ele com pintura, escultura ou desenho. Duchamp queria 
inverter isso. Considerava o meio secundário: o primordial era a ideia. Só 
depois de ter escolhido e desenvolvido um conceito o artista estava em 
condições de escolher um meio, e o meio deveria ser aquele que permitisse 
expressar a ideia da maneira mais bem-sucedida. E se isso significasse usar 
um mictório de porcelana, que fosse (GOMPERTZ, 2013. p. 15). 

 

Essa desconstrução do conceito de obra de arte influenciou a produção artística 

contemporânea, que ficou conhecida como arte conceitual. Na arte conceitual o 

suporte, o objeto físico é apenas um meio escolhido para enunciar o valor artístico da 

obra, que se concentra no conceito, ou seja, na ideia.  

A obra se torna um enunciado, onde no enunciado somente temos uma pista 

da resposta da questão, no qual temos que usar nosso conhecimento acumulado 

sobre o assunto para refletirmos e encontrarmos a resposta oculta do problema. 

Assim, o significado em muitas obras de arte contemporânea não está no objeto 

visível, mas sim em um plano imaterial, abstrato. 
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Podemos afirmar que, na arte conceitual se simplesmente observarmos por 

exemplo a “Fonte” de Duchamp, sem conhecermos os fatores que levaram o artista a 

expor um mictório como obra de arte, e/ou não nos colocarmos em estado de reflexão, 

dificilmente encontraremos o valor artístico que está oculto no objeto visível, gerando 

estranhamento. Freud (1919) em sua análise sobre o estranho, argumenta que 

quando existe uma incerteza intelectual se cria uma condição favorável para despertar 

sentimentos de estranheza e assim consequentemente aversão, o que resulta em 

críticas como dizer que isso não é arte, ou que o artista é louco. A partir do 

pensamento de Deleuze (1988) sobre afetação de forças, a incerteza intelectual pode 

ser o resultado da afetação que a força criada na experiencia do fora de Duchamp 

realiza contra o poder, ou as forças já estratificadas em relação ao o que é uma obra 

de arte. 

Assim, a “Fonte” de 1917 representa mais uma importante quebra de 

paradigmas e experiência do fora na arte. Gompertz (2013) argumenta que; 

 

Antes da intervenção provocativa de Duchamp, arte era algo feito pelo 
homem, tipicamente de mérito estético, técnico e intelectual, que havia sido 
emoldurado e pendurado numa parede, ou apresentado sobre um plinto para 
parecer esplêndido. A alegação de Duchamp era que artistas não deveriam 
ser limitados a um âmbito tão rígido de meios através dos quais expressar 
suas ideias e emoções. Segundo ele, os conceitos deveriam vir em primeiro 
lugar, e só depois se deveria considerar qual poderia ser a melhor forma de 
expressá-los. Ele defendeu sua ideia com um mictório e transformou a arte, 
que deixou de ser vista unicamente em termos de pinturas e esculturas, para 
ser praticamente qualquer coisa que o artista decretasse que era. Não se 
tratava mais necessariamente de uma questão de beleza, mas sobretudo de 
ideias (GOMPERTZ, 2013. p. 201). 

 

Podemos dizer que Duchamp introduziu seu pensamento criativo nesse espaço 

chamado “fora” caracterizado pela diferença, pelo devir, e não pela representação ou 

reprodução do que já está estratificado no senso comum, gerando uma relação de 

forças, afetando o sistema de arte e o conceito de o que realmente é arte. Deleuze 

(1988, p. 96) argumenta: “É sempre do lado de fora que uma força é afetada por outras 

ou afeta outras. Poder de afetar ou de ser afetado, o poder é preenchido de maneira 

variável, conforme as forças em relação”. 

 

 

 



308 
 

É nesse contesto de anulação do conceito de obra caracterizado pela 

desconstrução e desmaterialização da obra de arte, que acontece o “desdobramento”, 

um termo segundo Pelbart (1989) usado por Maurice Blanchot em suas análises sobre 

literatura, termo que nos ajuda a construir também importantes reflexões acerca da 

arte visual contemporânea, Pelbart (1989) argumenta que; 

 

A relação obra/desdobramento equivalem à relação obra/arte. Desde o 
princípio Blanchot vai postular o conflito entre obra e arte. A obra "diz o ser, 
a escolha, o domínio, a forma", e nesse sentido corresponde ao trabalho 
diurno de construção, mas ao mesmo tempo diz a arte, que é "fatalidade do 
ser, passividade. Prolixidade informe". A forma da obra diz o disforme da arte. 
O limite da obra diz o indefinido da arte. Entre os dois haverá sempre 
oposição e estreita vizinhança. Essa luta, entre obra e arte, entre obra e 
desdobramento (PELBART, 1989. p. 78). 

 

Dessa forma, na arte o desdobramento pode ser o oposto de obra, a incessante 

busca por destruição do conceito de obra estratificada. Em relação ao desdobramento 

Pelbart (1989, p.174) argumenta que: “Se há ali trabalho, visa a demolição da própria 

noção de trabalho de obra, de linguagem de palavra do enquadre, da inteligibilidade 

etc.” 

 Assim é a partir do Dadaísmo e da arte conceitual, que se torna mais evidente 

essa busca por garantir a eternidade da arte por meio do seu desdobramento. É nesse 

contexto de desmaterialização da arte que surge, a arte performática, onde não há um 

objeto material físico que fica exposto como meio para se chegar a um valor artístico 

intrínseco. Uma artista que desafia essa relação do artista/autor e obra é Marina 

Abramovic, que se utiliza da ação do público em suas performances.  Na obra “Ritmo 

0” de 1974, ela se utiliza da performance como meio para despertar e chegar a esse 

valor artístico estético oculto.  

Numa análise pré-iconográfica, a performance “Ritmo 0”, trata-se da artista em 

pé imóvel sem esboçar nenhuma expressão facial ou dizer qualquer palavra, olhando 

fixamente para sua frente numa sala de exposição. Nesta sala, se encontravam 

pessoas observando a performance, entre o público e o artista havia uma mesa com 

objetos diversos como: flores, colares, correntes, lâmina e até mesmo um revólver 

carregado, para provocar uma interação entre público, objetos e a performer. 
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Seguindo uma análise iconográfica Marina permaneceu imóvel à mercê do 

público por aproximadamente seis horas, diante de uma mesa com objetos diversos, 

incluindo alimentos, penas, flores e até mesmo um revólver carregado, ela criou o 

ambiente perfeito para despertar o sentimento de estranheza e consequentemente de 

incerteza intelectual em quem estava diante da performer. Gompertz (2013) contribui 

com as reflexões relatando que, a princípio as pessoas presentes interagiram de 

maneira tímida, mas não demorou muito para que os atos tímidos de carinho como 

beijos e a colocação de flores em seu corpo, fosse substituído por tortura, cortes de 

lâminas no rosto, vestes rasgadas, correntes pesadas em seu corpo e um revólver 

carregado apontado para sua cabeça. 

 

Figura 5 - Registros fotográficos da performance Rhythm 0 de 1974. 

 

Fonte: https://www.ufrgs.br/arteversa/?p=134 

 

Partindo de uma análise iconológica, se no Renascimento, Bosch escancarava 

em suas pinturas como em “Jardim das Delícias”, a impureza, o considerado imundo, 

Marina escancarou através de seu corpo a crueldade do ser humano contemporâneo. 

Uma performance que trouxe à tona a consciência do quão desumano o ser humano 

pode se tornar com o passar dos minutos estando em total liberdade. Quem em sã 

consciência se submeteria a tamanha loucura? Não temos uma resposta, mas a 

reflexão nos direciona de que o artista, estando ali em pé, imóvel, com o olhar distante 

diante do público, se assemelha a uma pessoa desarrazoada, uma pessoa louca 

clinicamente, mas, o que acontece de fato é uma falsa desrazão. A artista se utilizou 

de um meio para demonstrar que o ser humano, o público no uso de sua incerteza 
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intelectual, se aventura no estranhamento, na liberdade criada pela incerteza do que 

está diante de si, e que não faz uso da razão, mas sim de sua animalidade instintiva. 

Deleuze (1988, p.100) contribui argumentando sobre o fora; “Espinosa dizia: não se 

sabe do que um corpo humano é capaz quando se liberta das disciplinas do homem”. 

Talvez o encontro intencional entre loucura e desrazão na arte possa ser um 

fator crucial para fazer a humanidade pensar, pois Levy (2011, p.102) em relação a 

filosofia e a arte argumenta que ambas, [...] “quando promovem a experiência do fora, 

quando ativam o pensamento, nos coloca frente a frente com a realidade, fazendo-

nos crer novamente no mundo”.  Mas no caso de “Ritmo 0” a performance provoca o 

verdadeiro uso da razão quando analisada posteriormente por indivíduos que não 

estavam presentes na performance, de que os indivíduos presentes não fizeram uso 

da razão, não tiveram consciência da complexidade e negatividade de seus atos. 

Somente analisando a performance posteriormente através das fotografias e relatos, 

conseguimos entender a reflexão que a artista queria causar, e repensar a realidade 

que estamos criando a partir da obra. 

Portanto, a experiência do fora na arte contemporânea está relacionada ao 

choque de realidades, na tentativa de fazer o ser humano pensar, fazer uso de sua 

razão, mesmo que para isso, a arte tenha que causar um estranhamento e o encontro 

intencional entre loucura e desrazão. E deste encontro, se crie a atualização das 

forças, ou seja, a transformação social moral e estética. Nesse sentido fazendo uso 

das ideias de Levy (2011); 

 

[...] pensar não é a tentativa de descobrir a verdade, mas a criação do novo. 
O que Deleuze, Foucault e Blanchot promovem é o surgimento de um novo 
pensar. Deixando de ser uma faculdade, o pensar passa a ser uma exposição 
às forças, ao acaso, algo que se dá no intervalo, no entre, no espaçamento. 
Nesse sentido, o pensar constitui uma experiência, mas uma experiência 
impessoal, que não se prende à consciência de um sujeito: a experiência 
própria da criação. E se pensar é criar, é porque faz nascer o que ainda não 
existe, em vez de simplesmente representar o que já está dado. O grande 
perigo da experiência da arte, ou da experiência do pensamento (já que os 
signos da arte nos forçam a pensar), é justamente o fato de ela romper com 

a harmonia do senso comum, desestabilizando nossas certezas (LEVY, 
2011, p. 128). 

 

Assim a arte contemporânea atinge a experiência do fora forçando o ser 

humano a pensar, ou seja, fazer uso da razão. Levy (2011) também argumenta sobre 

o poder do pensar que a partir da perspectiva de Deleuze, se relaciona com a ideia 

de fazer pensar e como pensar, no caso através da arte contemporânea: 
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[...] pensar não é natural, mas deve suceder ao pensamento; não é saber, 
mas criação; não é conhecimento, mas experimentação. O pensamento é, 
portanto, produtor de diferença, não de similitude. Pensar, enquanto 
experimentação, faz advir o novo, uma vez que cria novas possibilidades para 
a vida, novas possibilidades de vida. Como se pôde perceber na análise do 
livro Foucault, a dimensão estética na literatura como experiência do fora faz 
advir uma dimensão ética. Pensar é resistir, é combater, é criar novos modos 

de existência. Pensar diz respeito à vida, à criação de uma vida..." (LEVY, 
2011.p. 129). 

 

Com efeito, podemos entender que talvez a maior função da arte 

contemporânea é fazer o ser humano refletir sobre sua própria existência, fazendo-o 

enxergar as relações de força e poder da sociedade, gerando novas atualizações de 

força e consequentemente, as transformações sociais e estéticas. 

O que aproxima essas duas obras Fonte (1917) de Duchamp e Ritmo 0 (1974) 

de Marina Abramovich, é a força que ambas apresentam de causar o estranhamento 

necessário para gerar a incerteza intelectual em relação ao que está diante dos olhos 

do público. Forçando assim, o indivíduo a tentar ver além do objeto físico de Duchamp, 

ou da ação, ou ausência dela na performance de Marina. Desta maneira, invocando o 

uso da razão para tentar buscar sentido no que está diante dos seus olhos e invisível 

por trás do objeto ou da ação, ou ao invés disso, ignorar o fato de haver um sentido 

oculto na obra “por preguiça intelectual”, ainda a falta de uma educação do olhar, 

necessária para que não fiquemos nas definições simplistas de que é apenas loucura. 

 

2. Considerações finais 

 

Nesse artigo que tratamos sobre a experiência do fora, loucura e desrazão 

buscamos evidenciar as possíveis relações entre esses dois conceitos no campo das 

Artes Visuais. Assim justificamos as polêmicas e estranhamentos que algumas 

produções na arte contemporânea causam na sociedade, conduzindo a Arte a um 

status de loucura. Por meio do pensamento filosófico sobre o fora presente em alguns 

recortes na filosofia de autores como Michel Foucault, Maurice Blanchot, Gilles 

Deleuze e Peter Pál Pelbart, foi possível entender como a produção artística pode ser 

conduzida ao status de loucura. Podemos afirmar que este “status de loucura”, pode 

acontecer devido a relação com o espaço abstrato e imaterial chamado “fora”. Tatiana 

Salem Levy explica, como sendo uma experiência que pode ser vivida e evidenciada 

internamente, como a experiência do fora. 
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Entendemos a experiência do fora como as constantes quebras de paradigmas 

que dão origem a novas formas de produção de arte. Ainda, as constantes 

metamorfoses e atualizações do conceito de Arte, uma busca do novo, do impensado, 

ao criar e não reproduzir, o pensar fora de um padrão estratificado de produção de 

arte, como um constante devir, uma busca pelo ainda não visto na arte. Assim, é nessa 

busca que a arte acaba por flertar com a loucura e a desrazão. 

Ao buscarmos entender como a loucura de origem cultural se difere da loucura 

clínica e cria relações com a experiência do fora nas Artes Visuais, destacamos que 

a loucura é percebida de formas diferentes em tempos diferentes por autores 

diferentes. A loucura como pensamentos ou ações, consideradas anormais e sem 

sentido pela sociedade, assim sendo possível compreender como algumas formas de 

produção de arte utilizam-se de uma falsa desrazão para causar uma incerteza 

intelectual, para haver o estranhamento necessário para levar o indivíduo a uma 

experiência com o fora na arte contemporânea.   

Investigando as primeiras preocupações com a loucura originárias no 

Renascimento, foi possível compreender como a Arte passou por constantes 

metamorfoses, como as transformações sociais foram fatores cruciais para as 

quebras de paradigmas na arte.  Ainda, a experiência do fora, essas transformações 

sociais, políticas e históricas nessa investigação, foram traduzidas com base nos 

argumentos de autores como Foucault e Deleuze, como relações de força. Os autores 

fortalecem as discussões trazendo as relações de força e poder, relações que levaram 

a arte a ser entendida também como uma força. 

Diante disso, considerando esses aspectos questionamos: como a experiência 

do fora relaciona-se com a desrazão nas artes visuais? É possível considerar que a 

experiência do fora pode estabelecer relações com a loucura e a desrazão numa 

relação de forças e de poder? Podemos dizer que sim, no estranhamento e na 

incerteza intelectual que as mudanças nas formas de produzir arte causam, que em 

algumas obras se manifesta por meio da afirmação, negação, anulação do conceito 

de obra, desmaterialização e o uso de uma falsa desrazão como na performance 

Ritmo 0 de Marina Abramovich.  
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Assim, constatamos que essas formas singulares e complexas de criação 

artística e subversão estética na arte contemporânea são os causadores da repulsa, 

incompreensão e estranhamento em uma parcela significativa da sociedade em 

relação a arte contemporânea. Gerando assim, dúvidas referentes a sanidade mental 

desses artistas e se as obras resultantes dessa criação são realmente arte. 

Apesar dos argumentos apresentados, essa investigação é um recorte do 

pensamento de alguns autores sobre a experiência do fora, loucura e desrazão, 

portanto, tais autores nesse artigo não estão superados, ainda há margens e 

possibilidades para pesquisas futuras sobre o tema.  
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Ubuntu – grupo imagem: relato de ensino remoto 

multidisciplinar durante a pandemia no ensino superior 
 

Paula Vizaco Rigo Cuéllar Tramujas 1 
 

Introdução 

 

 A Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap), ou carinhosamente 

conhecida pelos curitibanos como “Belas Artes”, é uma instituição pública de 

ensino superior, Campus Curitiba I da Unespar – Universidade Estadual do 

Paraná. Sua especialidade é a formação de músicos e artistas visuais desde 

1948. A Escola conta com um corpo docente altamente capacitado e luta com 

sua estrutura para manter o ensino superior público, gratuito e de qualidade. 

Situada no centro da cidade de Curitiba, conta com aproximadamente 1.250 

alunos entre graduação, especialização e extensão, distribuídos nos cursos 

oferecidos: Licenciatura e Artes Visuais, Licenciatura em Música, Superior de 

Instrumento, Superior de Canto, Composição e Regência, Bacharelado em Artes 

Visuais e Museologia e suas devidas especializações e extensões. 

Com o início da pandemia de COVID-19, no dia 17 de março as aulas 

presenciais foram suspensas por tempo indeterminado. Reuniões nas 

instituições de ensino para pensar em como continuar ou suspender as aulas 

aconteceram em todo o mundo. Na Embap não foi diferente. Cada Campus da 

Unespar teve a liberdade para escolher se suspenderia o calendário e as aulas 

ou se voltaria em formato virtual. O colegiado do curso de Licenciatura em Artes 

Visuais decidiu num primeiro momento pela suspensão das aulas para pensar 

melhor em como estruturar uma volta ou ficar suspenso até segunda ordem. 

Ficamos dois meses com aulas suspensas, mas pensando em uma maneira de 

voltar de modo virtual. Muitas dificuldades permeavam estas decisões: 

equipamentos e internet ao alcance de todos, capacitação dos professores para 

trabalhar com as ferramentas utilizadas em plataformas virtuais; cada professor 

pensava de uma maneira diferente, a resistência atávica ao novo, que se 

apresentava como barreira principal e a fragilização das pessoas que estavam 

 
1 Professora assistente, concursada da Universidade do Estado do Paraná. 
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passando por diversas situações limítrofes como a morte de parentes e amigos, 

a perda do emprego, a fome, agressões ocorrendo dentro dos lares; e lidar com 

a permanência em casa, dos filhos em tempo integral e necessitando de auxílio 

para lidar com as questões educacionais para cada faixa etária. 

 

O saber holista, integrado à vida cotidiana, preferiu sempre a 
estabilidade à mudança. Durante milênios, essa foi a lógica do 
desenvolvimento da vida do ser humano comum. Visto a partir desta 
última e da produção, a mudança foi, até bem recentemente, a 
exceção, enquanto a permanência e a conservação do precedente 
foram a regra. (MORIN, 2016, pág. 19). 
 

 Todos esses fatores fizeram com que, em determinado momento, ficasse 

decidido no colegiado do curso de Licenciatura em Artes Visuais – ao qual nós 

fazemos parte - que cada professor fizesse o que acreditasse ser mais adaptado 

à sua condição naquele momento, pois tinha se passado dois meses e, inclusive, 

para proporcionar algum tipo de suporte aos alunos diante desta situação atípica, 

teríamos que nos pronunciar e agir de alguma forma. Neste momento surgiu a 

ideia entre alguns professores de juntar disciplinas e fazer algo como uma 

espécie de “acolhimento” aos alunos durante este período tão difícil. Nos unimos 

por afinidades, tentando escolher um eixo norteador para estruturar conteúdos 

que permeassem o dia-a-dia dos alunos e professores. Definiu-se então uma 

estratégia de ensino remoto presencial multilateral: O Ubuntu. 

 

1. Ubuntu 

 

A ideia inicial foi de juntar as disciplinas dos professores interessados em 

trabalhar juntos, tendo alguma temática em comum. Reuniões foram feitas para 

definir este eixo, que guiaria os encontros síncronos sob diversos ângulos e 

saberes. Definiu-se por utilizar a temática da Imagem como eixo norteador do 

grupo. Pensou-se em definir um nome também para este grupo, chamado até o 

momento de “Grupo Imagem”. Facilitaria na hora das divulgações e da criação 

de uma identidade coerente. Escolheu-se o nome Ubuntu por tudo o que ele 

representa: 
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A palavra Ubuntu possui diversos significados, mas dois deles são os 
mais citados nos mecanismos de pesquisa, são eles: "Humanidade 
para os outros" ou "Sou o que sou pelo que nós somos". É uma palavra 
paroxítona, que se pronuncia uBUNtu (de forma figurada seria algo 
assim: ubúntu). Ubuntu é uma antiga palavra africana e tem origem na 
língua Zulu (pertencente ao grupo linguístico bantu) e significa que 
"uma pessoa é uma pessoa através (por meio) de outras pessoas". 
Ubuntu é uma palavra que apresenta significados humanísticos como 
a solidariedade, a cooperação, o respeito, o acolhimento, a 
generosidade, entre muitas outras ações que realizamos em sintonia 
com a nossa alma (com o nosso ser interno), buscando o nosso bem-
estar e o de todos à nossa volta. (Site Mundo Ubuntu).  
 

 Com a ideia do Ubuntu – “eu sou porque nós somos”, começaram a se 

delinear as ações do grupo: Criou-se uma sala virtual no ambiente do Google 

Classroom para adicionar todos os alunos do curso de Licenciatura em Artes 

Visuais, conteúdos, informes e a gravação dos encontros síncronos, grupos no 

aplicativo de comunicação Whatsapp – um geral com todos os alunos e 

professores, onde somente um professor responsável podia publicar as 

informações de divulgação dos encontros e avaliações, um grupo somente com 

os professores, para organizar o dia-a-dia, e um grupo para cada ano do curso 

com um ou dois professores tutores, para que houvesse essa aproximação por 

série também, em casos onde fosse necessário; e um perfil no Instagram, onde 

eram publicadas as divulgações e stories com os trabalhos dos alunos como 

forma de incentivo para que ocorresse interação dentro de uma rede social. 

 Definidos e desenvolvidos os ambientes virtuais de troca e interação, foi 

criada uma identidade visual para ser divulgada a cada informação que os alunos 

precisassem tomar ciência, bem como mensagens de incentivo para animá-los. 
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Figura 1 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

Figura 2 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 
 

 
 

 
 

Figura 3 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

Figura 4 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 
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Figura 5 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
 

Figura 7 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

Figura 6 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
 
 

Figura 8 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 
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Figura 9 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora 
 Fernanda Dill 

 

Figura 10 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
 

Figura 12 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

Figura 11 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 
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Figura 13 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 15 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 

Figura 14 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 16 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



323 
 

Figura 17 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 19 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 

Figura 18 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 20 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 
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Figura 21 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 23 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 

Figura 22 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 24 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 
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Figura 25 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 27 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 

Figura 26 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 28 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 
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Figura 29 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 31 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 

Figura 30 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 32 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 
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Figura 33 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 35 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 

Figura 34 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 36 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 
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Figura 37 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 39 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 

Figura 38 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 40 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 
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Figura 41 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 43 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 

Figura 42 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 44 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 
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Figura 45 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
 

Figura 47 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

Figura 46 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
Figura 48 - Banner digital de 

divulgação do Ubuntu criado pela 
professora Fernanda Dill 
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Figura 49 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
 

Figura 50 - Banner digital de 
divulgação do Ubuntu criado pela 

professora Fernanda Dill 

 
 

 Definiu-se a periodicidade dos encontros e a forma como ocorreriam: 

encontros síncronos quinzenais, das 19h às 21h e na semana em que não 

haveria encontro os professores tutores ficavam a disposição no horário da aula 

para conversar, trocar ideias e dar suporte aos alunos divididos por ano do curso. 

Quando a estrutura dos encontros e as plataformas ficou claro para o grupo de 

professores o próximo passo foi o de escolher com base no eixo da Imagem 

como estes encontros aconteceriam. Ficou estabelecido que poderiam ser 

utilizadas uma imagem ou imagens disparadoras, que despertassem nos alunos 

alguns questionamentos que pudessem ser relacionados aos conteúdos dados 

em aula sob a forma de “provocações”. 

 A primeira imagem selecionada foi “disparada” dias antes do encontro sob 

pretexto de fazê-los refletir sobre a relação de cada um deles com o que viam 

nesta imagem: 
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Figura 51 – Primeira Imagem Disparadora do Ubuntu 

 

 

 O pensamento despertava para a união de todos; professores e alunos, 

que naquele momento fora do comum poderiam se unir para formarem um grupo 

de trocas e reflexões. 

 

No pensamento freiriano, o diálogo é o que existe de mais autêntico. 
Faz parte da existência do ser humano. Esse diálogo é fundamental o 
processo de libertação do oprimido (libertar o ser humano diminuído 
pela dominação), guiando-o a liberdade, pronunciando o mundo e, ao 
pronunciá-lo de maneira autônoma, situar-se nele de maneira livre 
junto a outros seres humanos igualmente livres... Essa é uma condição 
necessária para a construção autônoma do conhecimento que, para 
ser assim, exige a parceria consentida com os outros. (LIRA, 2018, p 
55-56). 

 

 Durante o primeiro encontro a impressão de acolhimento e reencontro foi 

visível. Os professores conversaram com os alunos, para saber como estavam, 

alguns relataram o momento pelo qual passavam, suas dificuldades e a alegria 

de poder encontrar mesmo que no mundo virtual os colegas e professores. A 

partir da imagem disparadora do Ubuntu, foi levantado o questionamento de 

como nos enxergamos dentro dela, de que juntos conseguiríamos seguir 

adiante, mesmo diante desta situação de pandemia. Houve um questionamento 

acerca da utilização do termo Ubuntu gratuitamente, sem dar o devido sentido e 

contextualização, como forma de apropriação cultural. Mas na sequência os 

professores explicaram que tudo estava interligado, houve uma fala sobre 
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decolonialidades2 e de que os professores não acreditavam ser apropriação 

cultural por conta da relação estabelecida entre alunos, professores, temáticas 

e convidados participantes das atividades. A fala sobre decolonialidades foi 

muito rica, principalmente para a maioria dos participantes, que até o momento 

da discussão nunca haviam parado para refletir acerca das influências da cultura 

africana na cultura brasileira e nem como essa influência se dava por conta da 

relação escravagista, de dominador e dominado, e do que caracterizava a 

questão da apropriação cultural. Esta dinâmica não estava planejada mas foi 

muito rica em termos de discussão levantada. As situações inesperadas 

ocorreram e obrigaram o grupo a ter mais maleabilidade no planejamento, e no 

desenvolvimento das propostas; um dos reflexos do ensino remoto online, que 

dificilmente seria adaptada ou aceita antes desta situação atípica. 

 Ao final do primeiro encontro foi proposta uma atividade: 

 

Figura 52 - Proposta de atividade 

 

 

Esta atividade, de produzir uma imagem das mãos utilizando suporte livre 

foi bastante apreciada pelos alunos, que utilizaram diversas linguagens para 

expressar a utilização das mãos em um suporte: 

 

 
2 A decolonialidade é considerado como caminho para resistir e desconstruir padrões, 
conceitos e perspectivas impostos aos povos subalternizados durante todos esses anos, 
sendo também uma crítica direta à modernidade e ao capitalismo. (Ballestrin, 2013) 
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Figura 53 - Trabalho da Aluna Ana 

Agnolo  

 

Figura 54 -Trabalho da aluna 

Géssica Rocha  

 

 

 Após a divulgação da proposta de atividade, criamos um ambiente de sala 

de aula no Google Classroom, onde adicionamos os alunos, inserimos a 

proposta e a gravação dos encontros síncronos. Durante as semanas 

intercaladas aos encontros síncronos fazíamos uma espécie de “bate-papo” com 

os alunos divididos por ano de curso em que estão matriculados. Foram bons 

momentos, de troca em grupos menores para ter uma recíproca mais próxima.  

As duas situações online síncronas proporcionadas trouxeram contribuições 

importantes: no grande grupo todos viram todos, puderam ver uma integração 

horizontal - entre as disciplinas do ano cursado – e o entrelaçamento vertical – 

entre as séries do curso. Nos encontros por série, os alunos mais tímidos 

também se sentiram mais à vontade para expor suas demandas e mostrar seus 

trabalhos em busca de uma orientação. 

 Após a proposta das mãos, houve um encontro onde a temática foi 

“fotografia analógica o olhar e a poética da imagem”, onde participou uma 

convidada que coordena um laboratório de fotografia analógica – Patricia 

(Pretícia) Jerônimo – o Lab Secreto, é fotógrafa e conversou-se a respeito do 

tema utilizando-se de imagens disparadoras. 
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Figura 55 – Uma das 

3 imgens disparadoras 

da Sessão 2

 

 

Figura 56 – Uma das 3 

imgens disparadoras da 

Sessão 2

 

 

Figura 57 – Uma das 3 

imgens disparadoras da 

Sessão 2

 

 
 

 Essas imagens são de fotógrafos negros, brasileiros e foram feitas em 

processo analógico. Foi pensada a abordagem de modo a levantar as questões 

decoloniais, reforçando a identidade da etnia negra brasileira, relacionada aos 

conceitos iniciais do Ubuntu.  

 A proposta de continuidade das atividades com as mãos foi de que os 

participantes escolhessem o trabalho de outro participante e fizessem sua 

interferência na obra ou a utilizasse para fazer outra obra. Alguns alunos se 

sentiram desconfortáveis em utilizar os trabalhos dos outros alunos por conta de 

medo de que o autor se sentisse ofendido, mas foi um exercício bastante 

interessante de empatia e uma abertura para falar também do direito autoral e a 

utilização ou releitura de obra de terceiros. 

 A partir desse encontro os professores se reuniram virtualmente para 

discutir o processo de avaliação das propostas desenvolvidas pelos alunos. Foi 

sugerida a avaliação do processo artístico por meio de uma cartografia livre, em 

relação ao suporte ou método: 

 

De um modo geral, mais do que uma metodologia científica, a 
cartografia aqui é entendida enquanto uma prática ou pragmática de 
pesquisa. A ideia de pragmática está ligada a um exercício ativo de 
operação sobre o mundo, não somente de verificação, levantamento 
ou interpretação de dados. O cartógrafo, aqui assumido enquanto 
pesquisador, atua diretamente sobre a matéria a ser cartografada. No 
entanto, ele nunca sabe de antemão os efeitos e itinerários a serem 
percorridos. Na força dos encontros gerados, nas dobras produzidas 
na medida em que habita e percorre os territórios, é que sua pesquisa 
ganha corpo. O corpo, aliás, é uma importante imagem no exercício de 
uma cartografia, corpo que nos remete ao corpo do pesquisador e ao 
corpo dos encontros estabelecidos. (COSTA, 2014, pág. 67) 
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 Por meio do processo da cartografia seria possível verificar o trajeto do 

aluno participante do Ubuntu, como ele chegou ao “resultado final”, qual suporte 

escolhido e como apresentar tudo isso aos outros durante as sessões de 

encontros síncronos, que ocorreriam ao final do primeiro semestre. A cada 

encontro ao vivo faríamos propostas de experimento artístico e os alunos 

deveriam juntar todas elas dentro do processo de cartografia individual, 

mostrando os trabalhos no suporte escolhido e contando como foi esse 

processo. No início eles ficaram um pouco perdidos, pois o foco dentro do 

processo educacional tradicional é direcionado ao resultado final e não ao 

processo. Fizemos uma fala, disponibilizamos textos para leitura e 

aprofundamento e foi emocionante ver e ouvir os relatos cartográficos 

permeados de toda situação pandêmica do ano letivo de 2021, que serão melhor 

detalhados nas considerações ao final deste artigo. 

 A próxima sessão, a de número 3 foi realizada com um coletivo artístico 

intitulado “Grupo-em-cadeia” que promove performances com a participação de 

terceiros interferindo em suas obras, sendo formado em sua maioria por ex-

alunos da Escola. A proposta que alimenta a cartografia desta vez foi o de olhar 

através da janela: 

 

Figura 58 – Uma das 3 

imgens disparadoras da 

Sessão 3

 

 

Figura 59 – Uma das 3 

imgens disparadoras da 

Sessão 3

 

 

Figura 60 – Uma das 3 

imgens disparadoras da 

Sessão 3
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 O que os participantes poderiam “enxergar/ver” através da janela? Qual 

janela? De sua casa, de si mesmo; para dentro de casa, para fora... foram 

algumas visões sugeridas. Durante este período surgiu a necessidade de 

reflexão acerca destes questionamentos, permeados de arte, confinamento, 

sentimentos conflitantes e muita insegurança, medo e esperança ao mesmo 

tempo. 

 Na sequência, a Sessão 4 tratou da Fotografia: Arte, cotidiano e 

expressão. Neste encontro virtual, os participantes puderam ver as obras da 

artista 3Anna Bella Geiger, que trata das questões ligadas a imagem enquanto 

significado e contexto e suas ressignificações. Mais uma vez, trazendo as 

questões da Imagem como tronco principal do Grupo Ubuntu, puxando 

discussões acerca das releituras, reprodutibilidade e ressignificação. Nesta 

oportunidade não foi colocada nenhuma atividade aos alunos, somente que 

continuassem a desenvolver suas cartografias com as propostas já dadas. 

 Na Sessão 5 foi tratada a temática da Etimologia do traço, mostrando que 

traço pode ser considerado de diversas formas, tanto com o lápis sobre o papel, 

quanto uma trama de fios tridimensional; e também do traçado de uma matriz 

que gera uma gravura por meio de pressão. Essa desconstrução mereceu 

atenção especial, uma vez que havia alunos desde o primeiro ano – que estavam 

iniciando-se no processo artístico, quanto dos outros anos do curso – que já 

tinham trajetórias iniciadas nos anos anteriores. 

  

 
3  Anna Bella Geiger (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1933). Escultora, pintora, gravadora, 
desenhista, artista intermídia e professora. Com formação em língua e literatura anglo-
germânicas, inicia, na década de 1950, seus estudos artísticos no ateliê de Fayga Ostrower 
(1920-2001). 
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Figura 61 – Uma das 

3 imgens disparadoras 

da Sessão 5

 

 

Figura 62 – Uma das 

3 imgens disparadoras 

da Sessão 5

 

 

Figura 63 – Uma das 3 

imgens disparadoras da 

Sessão 5

 

 
Após estas aulas em forma de sessões, das propostas de atividades 

apresentadas aos participantes e da metodologia de registro do processo criativo 

por meio da cartografia entrou-se em recesso por conta das festas de final de 

ano. Como as aulas ficaram suspensas durante 2 meses, foi necessário estender 

o ano letivo de 2020 para o início de 2021, finalizando as atividades em março 

de 2021. Após esta pausa, foram agendadas as apresentações das cartografias 

dos alunos, distribuídas nos dias de aula até o final do ano letivo de 2021. 

As apresentações foram gravadas, sendo divididas em duas salas virtuais 

por dia de aula. A maioria das apresentações foi emocionante, pois dentro do 

processo criativo dos participantes havia todas as emoções envolvidas e que 

permeavam a fala deles e a expressão por meio das imagens dos trabalhos. 

Tendo essas apresentações como relatos de como passar por uma situação 

difícil - aqui no caso, a pandemia - utilizando a expressão artística como suporte 

emocional, aliado à outros recursos educacionais. A arte como linguagem dos 

sentimentos e das emoções pode fornecer o suporte necessário para o 

desenvolvimento da criatividade e do autoconhecimento; elementos estes 

importantes em tempos confusos, com perspectivas truncadas. 

 

2. Considerações 

 

Esta experiência foi válida em muitos aspectos a serem considerados. A 

união dos professores, que saíram das suas zonas de conforto, dentro das salas 

de aula, cada um com seus conteúdos. Da integração multidisciplinar cuja 
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temática “Imagem” foi a norteadora para a apresentação dos conceitos e da 

interligação entre os conteúdos que puderam ser ministrados naquele momento. 

Da integração horizontal – entre algumas disciplinas da mesma série, passando 

pela integração vertical – entre algumas disciplinas sequenciais (primeiro, 

segundo, terceiro e quarto anos). Das reuniões entre os professores, que tiveram 

a oportunidade única de ver seus pares trabalhando, e podendo pensar juntos o 

modus operandi do Ubuntu. 

Apesar de o multiculturalismo estar atualmente em foco em nossa 
sociedade, especialmente na educação, não há, nem de longe, 
discussões práticas suficientes acerca de como o contexto de sala de 
aula pode ser transformado de modo a fazer do aprendizado uma 
experiência de inclusão. (HOOKS, 2017, pág. 51). 

 

Nesse sentido, pensando no espaço multicultural da universidade e 

propondo um esquema de inclusão – não no sentido puro da palavra pois existe 

um abismo para aqueles que não estão no mundo digital, bem como aqueles 

portadores de necessidades especiais que não possuem condições de participar 

desta experiência. Inclusão no sentido de poder proporcionar aos alunos do 

curso de Licenciatura em Artes Visuais da Embap/Unespar uma espécie de 

integração, onde todos que participaram do Ubuntu puderam ver e conversar 

com seus colegas, assistir a produção e visualizar o processo criativo de cada 

um que estava virtualmente ali. Esta troca, acredito ser uma experiência 

valiosíssima, que tenta em partes quebrar as caixinhas conteudistas tradicionais 

a que se está acostumado, para trazer à tona questões como: será possível sair, 

ou ao menos permitir estas segmentações por disciplinas? A divisão por série é 

sempre válida ou poderia se chegar num momento em que algumas disciplinas 

pudessem abarcar alunos de diversos anos – tem-se isso nas disciplinas 

optativas por exemplo, que são muito proveitosas; a união de professores de 

disciplinas afins ou não, para se chegar em conjunto ao desafio de se trabalhar 

com temáticas atuais, permeadas de conceitos, conteúdos e metodologias 

distintas para se chegar em um resultado focado no processo criativo ao invés 

do resultado, mantendo o foco nos acertos e não nos erros; transformação dos 

erros considerados “ruins”, em parte do caminho a ser percorrido para se chegar 

à um resultado ou processo satisfatório, que contribua para o desenvolvimento 

do “ser artista”. 
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E, por fim, sentiu-se a necessidade a partir desta experiência em se criar 

atividades virtuais em algumas disciplinas, que poderiam formar uma espécie de 

“grupo de pesquisa e discussão” – tendo lugar para encontros não-presenciais 

onde haveria uma conversa baseada nos aprendizados presenciais, 

proporcionando reflexões em cima desta modo de trabalho e aprendizado. No 

ano letivo de 2021 esse modo de trabalho não teve continuidade, uma vez que 

os professores sentiram a necessidade de ministrar suas disciplinas 

separadamente ou por grupo de área do conhecimento, mas essa forma 

diferente de ensino e aprendizado do Ubuntu com certeza trará mudanças para 

o modo como se enxerga o ensino-aprendizagem no ensino superior na 

atualidade. 
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O Autorretrato e a Manipulação de Imagens por Meios Digitais 
na Escola 

 
Fernanda Lopes Pedro 1  

Raquel H. Fujii 2 
 

Introdução  

 

 Temos vivido em um mundo rodeado de tecnologia, o qual as redes 

sociais têm estado cada vez mais presente em nosso dia a dia. Porém é inegável 

que elas causem um grande impacto em nossas vidas. O bem-estar é o que 

cada pessoa qualifica como sendo sua qualidade de vida como um todo, assim 

sendo, acontecimentos que afetam a esfera pessoal, social e até mesmo cultural, 

afetam o indivíduo, alterando seu comportamento e saúde podendo lhe trazer 

um sofrimento pessoal.  

Esses meios de comunicação apresentam aspectos positivos quanto a 

facilidade da comunicação, saúde, educação, segurança, entre outros, porém 

devem ser usados com sabedoria, pois os impactos negativos têm afetado a 

autoestima das pessoas, e também que se diz por bem-estar, gerando uma 

insatisfação pessoal, depressão, ansiedade, e episódio de estresse acumulados 

entre outros problemas psicológicos e psicossomáticos. Tudo isso por 

consequência de imagens que muitas vezes são manipuladas, originando uma 

realidade alternativa onde tudo é perfeito fazendo com que o indivíduo usuário 

de tais redes, sabendo ou não da possibilidade dessas imagens serem 

manipuladas absorve consciente e inconscientemente o que lhe é exposto 

diariamente. Desse modo, é bem possível que exista uma relação com o 

crescimento da depressão e ansiedade em jovens e adolescentes em 

decorrência à absorção da grande “vitrine” que são as redes sociais.  

 

 
1 Professora de Artes do Fundamental II na rede básica de ensino de Apucarana, Graduada em 

Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), especialista em Arteterapia e 
Educação Especial.  
E-mail: fernanda.lopespedro@gmail.com 
2 Professora de Artes do Fundamental II na rede básica de ensino de Londrina, Mestranda em 

Ensino de Ciências Humanas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).  
E-mail: r.harukafujii@gmail.com 
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Essa grande “vitrine”, exibe corpos perfeitos, personalidades perfeitas, 

vidas perfeitas, as redes sociais têm se tornado uma espécie de “diário virtual”, 

no qual as pessoas compartilham relatos de seu cotidiano, fotos que exibem uma 

vida muito feliz, e que não retratam fielmente a vida, o cotidiano e a rotina do 

sujeito. Em vista disso, os impactos causados à saúde mental principalmente de 

jovens e adolescentes têm sido significativos, podendo abalar seu emocional 

causando-lhe efeitos comparativos já que muitas vezes, não possuem o “padrão 

de felicidade” apresentado nas mídias.  

 A manipulação de imagens já não se trata apenas da manipulação feita 

em editores de imagem, mas também da escolha de ângulos a serem 

fotografados e gravados nos “stories”, dos roteiros escritos previamente daquilo 

que será exposto e dito nas redes sociais, a influência que é gerada por meio do 

consumo exacerbado.  

 Na experiência aqui apresentada, pretendeu-se que os alunos 

explorassem a manipulação de imagem digital por meio de recursos 

tecnológicos, que fazem parte do seu cotidiano, compreendendo que tal 

manifestação artística pode ser desenvolvida por eles, mas que também pode 

ser realizada por outras pessoas presentes nas redes sociais, tais como 

influenciadores digitais. Também, priorizou que os alunos compreendessem o 

poder do uso da manipulação de imagem e que se atenham a toda e qualquer 

imagem que lhe seja apresentada nas redes sociais para que as análises, 

identificando-a se é ou não uma representação de uma falsa realidade.  

 

1. Retratos, autorretratos 

 

O desejo de representação acompanha o ser humano desde a Pré-

história, onde este já se retratava nas paredes das cavernas, mas foi mesmo na 

Renascença que esse desejo por ser representado visualmente e artisticamente, 

teve maior intensidade. Movidos pelas ideias do humanismo, o homem foi 

colocado ao centro, e a imagem de si se tornou importante. As famílias de nobres 

e comerciantes começaram a patrocinar os artistas para que os retratassem, 

gostariam de deixar seu legado e que as futuras gerações pudessem os 

conhecer. Movidos por esses mesmos ideais, os artistas que agora eram 

valorizados como “gênios” começaram a se autorretratar. E desse modo o 
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retrato, e o autorretrato ganharam força, pois o homem e seu lugar no mundo 

eram e ainda são atualmente temas de grande interesse. Com a chegada da 

fotografia, o retrato passou a ser cada vez mais comum, e hoje é algo corriqueiro 

que podemos obter rapidamente em nossos celulares. A selfie que é como 

chamamos o autorretrato atualmente ainda possui a essência do desejo de 

representação que possuíamos desde a Pré-história, porém agora queremos 

mais, queremos tornar pública a representação de quem queremos ser diante 

dos olhares de outras pessoas, e assim consciente ou inconscientemente nós 

mesmos manipulamos nossa imagem, com os sorrisos, olhares e ângulos 

perfeitos. 

Dá-se o nome autorretrato ao momento em que o retratista tenta 

descrever suas características físicas, seu aspecto, seu caráter e por vezes, 

mesmo sem querer, acaba por descrever suas características psíquicas e 

emocionais também. De acordo com Pessoa (2013, p.8), o autorretrato é uma 

forma de atestado de presença, ou melhor um registro dela. É a autor 

representação e pode significar também um exercício de autoconhecimento, 

uma reflexão sobre a afirmação de uma identidade, uma ênfase na 

singularidade, por exemplo. É no autorretrato que encontramos o momento 

perfeito para analisarmos nossas memórias, confissões, nosso conceito de 

identidade. Como uma espécie de diário voltamos nosso olhar para o passado e 

analisamos as narrativas de nós mesmos, nossa autobiografia, e nos vem à 

cabeça a pergunta que sempre está implícita quando nos pedem um autorretrato: 

afinal, quem sou eu? 

Ao pensarmos em retrato, nos vem à mente os pequenos quadros 

presentes em nossas casas das pessoas queridas que amamos, ou então 

pensamos na galeria de fotos de nossos celulares abarrotadas de fotos de nós 

mesmos e de outras pessoas queridas de nosso círculo social. Mas, nem sempre 

foi assim, o retrato na antiguidade era reservado apenas a pessoas da alta 

sociedade. No Egito antigo, por exemplo, apenas o Faraó e sua família tinham o 

privilégio de serem retratados, na Grécia Antiga, apenas no período Helenístico 

os retratos passaram a possuir características físicas e singulares. Já no 

Renascimento, o retrato teve seu grande apogeu, porém, ainda assim acessível 

apenas a nobres, burgueses e membros do clero. No Barroco, o retrato de corpo 

inteiro ganha destaque. A partir dos impressionistas, o naturalismo deixa de ter 
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grande relevância na história da arte, os vanguardistas negam os padrões 

tradicionais da pintura. As encomendas de retratos até o romantismo se tornaram 

escassas frente aos novos ideais dos vanguardistas, que para poderem competir 

com a reprodução fidedigna da imagem de uma pessoa, dirigiram o foco de seus 

estudos para os elementos artísticos em si, e não mais para apenas a 

representação do real e do físico. Essa produção de imagem realista através de 

processos químicos se refere ao advento da fotografia. Esta por consequência, 

atendeu às necessidades e as funções que eram destinadas à arte, em 

específico a pintura, se tornando cada vez mais acessível às pessoas, deixando 

de ser algo reservado apenas à classe mais abastada, e estando presentes em 

nossos aparelhos celulares.  

Voltando um pouco na linha do tempo da história da arte, foi durante o 

Renascimento que o retrato, como característica e motivos artísticos, surgiu. Isso 

pois, durante os anos de 1400 e 1500, ocorreu o renascimento da cultura em 

diversos países europeus, como a “redescoberta da arte e da literatura da Grécia 

e de Roma, o estudo científico do corpo humano e do mundo natural e a intenção 

de reproduzir com realismo as formas da natureza” (STRICKLAND, 2014, p.40). 

O estudo da anatomia humana, antes um taboo, permitiu aos artistas que 

pudessem representar o corpo humano com maior veracidade e naturalidade – 

diferentemente dos rígidos e estáticos retratos produzidos até então. Outros 

fatores, apontados por Bugler (2019, p.190) foram os avanços tecnológicos do 

vidro, e consequentemente, a produção de espelhos que se tornara um objeto 

mais acessível para os artistas, bem como a mudança sociológica, onde até 

mesmo pessoas de classes sociais um pouco mais baixas poderiam adquiri-las. 

Dentre inovações técnicas e artísticas, Strickland (2014) apresenta os quatro 

grandes patamares da arte da pintura. 

 

Os quatro grandes passos foram a mudança de pintura a têmpera, em 
painéis de madeira, e o afresco, em paredes de alvenaria, para a pintura 
a óleo em telas esticadas; o uso da perspectiva, dando peso e 
profundidade à forma; o uso de luz e sombra, em oposição a linhas 
desenhadas; e as composições piramidais na pintura (STRICKLAND, 
2014, p. 40). 
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Essas mudanças podem ser vistas no retrato mais famoso de todos os 

tempos: La Gioconda (1503-06), também conhecida como Mona Lisa, de 

Leonardo Da Vinci. Essa obra se tornou referência para muitos retratistas pois 

diferentemente das figuras humanas em poses e feições rígidas e engessadas, 

que até então era a norma, apresentava uma postura mais natural e semblantes 

mais relaxados – algo inimaginável para um processo em que o modelo poderia 

ficar longas horas posando para o pintor. 

 

2.A era dos retratos pintados e da fotografia 

 

Dentre os vários artistas e seus retratos pós-renascimento, principalmente 

das tendências artísticas dos –ismos, podemos observar o desejo de muitos 

pintores em capturar a imagem da pessoa para além do que permite a fotografia, 

surgida no século XIX. Aliás, o surgimento da fotografia, a certo modo, acabou 

com a carreira de retratista de muitos, pois o avanço da tecnologia foi tão 

impressionante que “a arte de pintar retratos em miniatura foi imediatamente 

condenada ao esquecimento, substituída pelos daguerreótipos onipresentes, 

que ficavam prontos em 15 minutos e custavam 12 centavos e meio” 

(STRICKLAND, 2014, p.103). Daguerreótipo é um processo de fotografia, 

inventado por Louis Daguerre (1787-1851) em 1837, como uma versão 

melhorada do processo inventado por seu colaborador Nicéphore Niépce (1765-

1833), químico francês que fez a primeira fotografia que sobreviveu – o qual 

atribuímos o título de primeira fotografia da história. Diversos outros processos 

surgiram, com aperfeiçoamentos como qualidade, transportabilidade, 

praticidade e ser mais acessível para os clientes. 

No entanto, ela ainda estava longe de ser ideal. Ainda que mais rápidos 

do que os retratos pintados, os retratados precisavam ficar imóveis por longos 

períodos de tempo sem se mover. Havia até uma cadeira chamada 

“imobilizadora”, utilizada pelos fotógrafos, que prendiam a cabeça de seus 

clientes em uma determinada posição, sob a luz do Sol – já que ainda não existia 

o flash. Mas ainda assim, mesmo com esses desconfortos, a fotografia se tornara 

popular entre as pessoas de diferentes classes sociais. Aliás, sua fidelidade para 

com a realidade era inegável. Ou seja, não eram como as pinturas que o artista 
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poderia fazer alterações em feições, cenário, adereços e roupas, certo? 

Infelizmente não.  

Ao mesmo tempo em que alguns pintores, como Delacroix e Degas, 

começaram a buscar formas de conseguir retratar alguém para além da 

capacidade da fotografia, adotaram a fotografia como um meio de melhor 

estudarem a figura humana e seus movimentos, ou simplesmente utilizavam-na 

como base para a pintura do retrato, os fotógrafos defendiam a fotografia como 

uma expressão artística como si mesma e não um apoio-base para a pintura. 

Acerca disso, o escritor francês Alphonse de Lamartine (1858) defende-a como 

“mais que uma arte, é um fenômeno solar, em que o artista colabora com o Sol” 

(LAMARTINE, 1859, p.43). Contudo, de acordo com Strickland (2014, p.103), os 

fotógrafos almejavam imitar a pintura, mesmo que detinham a habilidade de 

reproduzir imagens fiéis à realidade. 

 

Para competir com a imaginação do artista, os ‘fotógrafos de arte’ 
começaram a bater imagens ligeiramente fora de foco, a retocar 
negativos, acrescentar tinta às fotografias impressas, a superpor 
negativos e, de outras maneiras, manipular as imagens produzidas 
mecanicamente (STRICKLAND, 2014, p.103). 
 

De acordo com Sutton (1993, p.2), as imagens fotográficas eram 

manipuladas quase que desde o momento de sua descoberta, pois a tecnologia 

da época não era capaz de comportar a diferença entre o contraste de claros e 

escuros dos ambientes. Menciona ainda, um estudo de Alan Jaubert, onde cita 

as favoritas técnicas de manipulação dos fotógrafos como retoques, 

colagens/montagens, re-centramento, blocagem e apagamento.  

É interessante notar que essas técnicas, mencionadas em pesquisas da 

década de 1990, estão ainda presentes nos dias de hoje como ferramentas - 

naturalmente - disponíveis em softwares e aplicativos de edição de imagens, 

algumas até pré-instaladas em seu aparelho móvel. Acerca disso, Rune 

Pettersson (2002, p.7) aponta, em seu artigo Image Manipulation, que cada vez 

mais, a criação e edição de fotos se torna mais acessível e fácil para seus 

usuários, bem como sua propagação na Internet. Afinal, quem nunca, através do 

deslizar de um dedo sobre a tela do smartphone, colocou um filtro para clarear 

a foto, ou recortar a imagem para favorecer o desejado enquadramento, antes 

de postá-la na rede social?  
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3. Realidade, idealismo, ficção ou manipulação? 

 

Muitas imagens presentes nas mídias sociais convidam o leitor à uma 

narrativa, contam uma ilusão - tal qual a maquiagem, um dos itens mais 

consumidos pela população global e que parte do grupo de itens que move a 

economia mundial.  

Enganos conscientes ou até mesmo inconscientes, falsificações e 
manipulações de imagens - através de adulterações, seleções 
tendenciosas ou legendas impróprias - ocorrem com certa frequência, 
resultando nos leitores sendo manipulados, iludidos ou enganados. 
(PETTERSSON, 2002, p. 1, tradução nossa).  
 

O que é real? O que é ilusório? E isso importa? Até quando a manipulação 

é aceita? Até onde ela é tóxica? E na arte? Afinal, algumas pinturas não foram 

exatamente fiéis à realidade - algumas retratavam o idealismo da época e de 

seus pintores, como é o caso da famosa obra de Pedro Américo, Independência 

ou Morte (1888). Os retratos de Frida Kahlo retratam não somente sua aparência 

física, mas também, através de simbolismos, sua dor, seus sentimentos e 

pensamentos mais íntimos. O retrato não se limita mais a apenas ao que é 

visível. Retratam-se, subjetivamente, os contextos histórico-sociais, a 

personalidade do modelo e/ou do artista, seus ideais, seus pensamentos, seus 

desejos e seus medos.  

Desta forma, podemos compreender que a arte do retrato é ampla e cheia 

de possibilidades, ao mesmo tempo em que devemos sempre nos atentar às 

imagens que consumimos e produzimos. A leitura de imagens, bem como o 

estudo da semiótica, é importante na realidade atual em que vivemos, rodeados 

por imagens a todo instante. Quando falamos de manipulação imagética não nos 

limitamos apenas à edição delas após o registro, mas também desde o momento 

de sua captura pois, durante o enquadramento, o recorte, a luz, o ângulo e a 

posição do modelo, ou objeto-foco, são pensados com o intuito de transmitir uma 

mensagem ou uma sensação, ou até mesmo enaltecer algum ponto físico. 

Tomemos como exemplo, algumas técnicas utilizadas para tirar selfies, os 

autorretratos fotográficos: a câmera por um ângulo abaixo do rosto e cortando 

uma parte do topo da cabeça para parecer um rosto menor, fazer poses 

movimentando o pescoço e ombros, a fim de identificar o ângulo e a iluminação 

que mais lhe favorecem em tal momento. Manipulamos as imagens antes e após 
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a captura dela, a fim de retratar o seu eu ideal. E esse retrato, muitas vezes, é 

baseado a partir de padrões impostos pela comunidade das mídias sociais: são 

padrões de beleza, de classe social, de popularidade, e até mesmo de riqueza. 

Em meio a tantas regras para “sobreviver” em meio à rede e suas comunidades, 

o identitário dos indivíduos fica em questão. E vem a pergunta comumente 

perguntada durante a criação dos perfis das redes e mídias sociais: quem é 

você? 

Bauman (2005) fala em seu livro intitulado Identidade, que no mundo 

atual, a identidade está esfacelada, tudo é ilusório e construído de forma a 

acreditarmos pertencermos a alguma coisa, buscando conquistar bens e status. 

“As ‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras 

infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta 

constante para defender as primeiras em relação às últimas (BAUMAN, 2005, p. 

19). O desejo de ser reconhecido por outros, e até mesmo se tornar uma 

celebridade, é desejo de muitos, independente de idade, sexo, classe social. 

Muitas vezes, as máscaras que as pessoas adotam na Internet são esforços 

para entrar e pertencer a uma das desejadas esferas sociais. Almejam serem 

considerados referência para algo, mesmo que por alguns instantes. Os 

consumidores, os followers, inspirados em seus ícones, procuram reproduzir o 

estilo de vida retratado por eles. Mas como dito anteriormente, muito do que é 

apresentado pelos influencers não são mais do que ilusões e, quando os 

consumidores não conseguem alcançar o desejado status ou estilo de vida tal 

como seus ícones, se desanimam e por vezes, tomam atitudes drásticas como 

por exemplo, o desenvolvimento de bulimia em busca do corpo idealizado de 

modelos.  

 As mídias sociais são lugares ótimos para criar conexões e se conectar 

com outras pessoas, mesmo distantes de si. Porém podem se tornar tóxicas 

caso o consumo das mídias não seja consciente. E em meio a tantas fake news 

e glamourização, principalmente agora que o uso e consumo de redes e mídias 

sociais cresceu entre crianças e jovens que, sem nada para fazer em casa ou 

por se sentirem solitárias em decorrência do período de quarentena e 

distanciamento social por conta do COVID-19, notamos a importância em 

abordar essa temática, o que culminou na atividade a ser relatada a seguir. 
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4. A prática 

 

O projeto aqui apresentado foi realizado em uma turma de 18 alunos, do 

8º ano do Ensino Fundamental II, na disciplina de Artes. Os encontros foram 

síncronos e virtuais, por meio da plataforma Google Meet, com duração de 1 

hora e 10 minutos cada. Em primeiro momento, adentramos o estudo sobre o 

Renascimento, e qual a importância do retrato ao longo da história e em 

especifico neste momento, percebendo sua evolução desde sua aplicação na 

pintura até na fotografia. Realizamos então, uma análise do autorretrato ao longo 

da história até os dias de hoje: qual foi sua importância ao longo da história? Por 

que as pessoas sentiam e ainda sentem a necessidade de serem retratadas? 

Quais são as diferenças entre o retrato, o autorretrato e o que chamamos de 

selfie?  

Estes questionamentos foram expostos aos alunos, o que gerou uma 

grande discussão pensando nas possíveis respostas: “era porque as pessoas se 

achavam bonitas?”, “porque elas queriam que outras pessoas da família as 

conhecessem?" 

 Desse modo, surgiu-nos então a necessidade de fazer com que os alunos 

experimentassem o poder da manipulação de imagens. Em decorrência à 

Pandemia de Covid-19, tivemos a oportunidade de realizar muitas atividades por 

meios digitais, e a atividade que será aqui apresentada foi uma delas.  

No segundo momento, após o estudo teórico, os alunos foram orientados 

a se inspirar em colagens e manipulações de imagens digitais voltados para o 

contemporâneo e o retrato artístico. Fomos em busca de imagens que 

representassem a contemporaneidade, o retrato, e de artistas que realizavam 

essas colagens. Montamos então no ‘Pinterest’ uma pasta com imagens 

inspiradoras para que pudéssemos produzir nossas próprias colagens.  
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Figura 1 - Autorretrato feito pelo aluno3

 
Fonte: Acervo digital da Professora. 

Desse modo, foi proposto que os alunos fizessem um autorretrato com 

suas fotografias e realizassem uma manipulação de imagem a partir de 

softwares de edição, aplicativos de celular e sites que possibilitassem a edição 

das imagens. Visando a diversidade e a inclusão dos alunos que não tivessem 

ferramentas digitais que possibilitasse a manipulação de imagens de maneira 

digital, permitimos que os alunos fizessem suas manipulações e edições de 

maneira analógica, fazendo uso de revistas, jornais, e canetinhas como 

material.  

 
3 O rosto dos alunos foi desfocado para uso livre de imagem.  
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Figura 2 - Autorretrato feito pela aluna 

 
Fonte: Acervo digital da Professora. 

Figura 3 - Autorretrato feito pela aluna 

 
Fonte: Acervo digital da Professora. 

 

As imagens então foram colocadas em uma plataforma chamada Padlet 

na qual podemos simular uma galeria de imagens. Observando os autorretratos 

produzidos aqui representados pelas Figuras 1, 2 e 3, podemos notar uma 

variação entre produções onde ocultaram boa parte de seu rosto, outros 
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parcialmente e aqueles que pouco ou nada fizeram modificações faciais, no 

entanto, de certa maneira, os filtros de cores foram utilizados por boa parte dos 

estudantes. Em um terceiro momento, os alunos puderam apreciar o trabalho de 

outros colegas e expressar o que pensaram ao produzir seu trabalho e como o 

trabalho do outro impactou no seu. Esse momento foi marcado por uma troca de 

informações sobre qual software ou aplicativo os colegas usaram para criar a 

composição, no que se inspiraram, entre outros pontos. 

Deve ser notado que o projeto que aqui se apresenta foi pensado de 

modo, que os alunos fizessem uso da tecnologia de maneira que esta estivesse 

atrelada a aprendizagem, não apenas como recurso de transmissão de 

conhecimento. Ainda que a sala de aula tenha durante a Pandemia da Covid-19 

passado para o ambiente virtual com o ensino remoto emergencial, os 

professores ainda têm dificuldade para atrelar a tecnologia ao ensino, pois há 

uma grande diferença em utilizarmos a tecnologia como ferramenta, e 

implementá-las nas aulas. 

  

5. Análise 

 Uma das redes sociais que tem ganhado bastante notoriedade entre os 

adolescentes é o Instagram, esta é uma rede social onde as pessoas costumam 

postar fotos, vídeos, e possuem uma grande concentração de Influencers 

Digitais, e como o nome mesmo diz, é uma nova profissão na qual trabalha 

juntamente com empresas em prol do marketing influenciando digitalmente as 

pessoas consumirem novos produtos. Afinal, pessoas compram de pessoas, e 

pessoas se sentem influenciadas quando veem outras pessoas consumindo 

novos produtos.  

 Gostaria de salientar que, o que nos preocupa como educadores, é que 

estes adolescentes estão em uma fase de especial vulnerabilidade, e essas 

mensagens comerciais e imagens manipuladas, tais como vidas maquiadas 

digitalmente para parecerem perfeitas, podem ser difíceis de compreender. De 

acordo com Guedes (2018, p.21) pouco se sabe sobre como os adolescentes 

lidam com os novos formatos de publicidade, sendo especialmente importante 

investigar como a comunicação persuasiva nas redes sociais afeta os 

adolescentes, à qual estão constantemente expostos. 
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 O conhecimento foi construído em coletivo, junto dos apontamentos, 

discussões e reflexões de cada um dos participantes. O tema, tão presente no 

cotidiano dos jovens consumidores de mídias, permitiu que notássemos que 

muitas vezes no dia a dia não percebemos o quão somos influenciados pela 

mídia. Os próprios alunos comentaram que se preocupam consigo mesmos 

diante desse cenário e que por vezes não notam a maquiagem exposta nessas 

mídias. Um dos alunos até salientou que posta suas fotos esperando que tenham 

um retorno grande de likes e que muitas vezes fica chateado por não receber 

este feedback. Ao final desse trabalho, foi possível perceber que essa temática 

impactou os alunos pois é algo de seu cotidiano e que muitas das vezes não é 

discutida, portanto não param um momento para refletir sobre esses 

acontecimentos e que se deixam levar pela rotineira explosão de imagens que 

lhes são despejadas todos os dias.  

 

Considerações finais 

 

 O trabalho aqui apresentado teve seu foco na conscientização e reflexão 

da presença de imagens modificadas nas mídias sociais, local onde boa parte 

de seus consumidores são nossos estudantes. A atividade prática artística teve 

como ponto principal a manipulação por meios digitais, porém entendemos a 

realidade das escolas e sabemos que nem todos os alunos possuem acesso a 

esses meios. Desse modo, uma das sugestões foi para que a manipulação seja 

feita por meio de colagens manuais, puxando um gancho na temática de que as 

fotografias antigamente eram manipuladas manualmente. Abordamos 

teoricamente a presença do autorretrato na história da arte, como também 

abrangemos seu conceito para além da retratação física da pessoa. 

Apresentamos ainda um breve histórico da presença da manipulação de 

imagens, perpassando pela pintura e fotografia analógica e digital, até chegar no 

cotidiano dos estudantes. 

Com base no que foi apresentado, podemos concluir que, esses temas 

que impactam o cotidiano de nossos Jovens e Adolescentes, podem e devem 

ser discutidos na escola. Principalmente em uma época onde ferramentas de 

edição estão cada vez mais acessíveis às pessoas, a manipulação de imagens 
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é um assunto que deve ser abordado sobre tudo na aula de arte, e que pode 

abrir brecha para uma discussão maior acerca das fake news.  

Sugerimos que essa atividade seja adaptada para uma proposta 

interdisciplinar – quanto mais diversos as disciplinas, mais interessante –, bem 

como abordar a leitura de imagens e o estudo da semiótica com os estudantes. 

  



356 
 

Referências  

 
BAUMAN, Zygmund. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Trad. Carlos 
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Brasília: MEC, 2018. 
 
GUEDES, L. C. B. Percepções dos adolescentes e dos pais em relação à 
utilização pelo marketing de micro-influencers no Instagram. Dissertação 
(Mestrado) – Universidade do Porto, Portugal. 2018. Disponível em: 
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/116924/2/298703.pdf. Acesso 
em: 11 fev. 2021. 
 
LAMARTINE, M. A. de. Cours familier de littérature: un entretien par mois. 
1859. Disponível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k294746/f14.double. 
Acesso em: 13 fev. 2021. 
 
PETTERSSON, Rune. Image manipulation. 2002. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/281827307_Image_Manipulation. 
Acesso em: 24 set. 2020. 
 
RAUEN, R. M., MOMOLI, D. B. Imagens de si: o autorretrato como prática de 
construção da identidade. Revista Educação, Artes e Inclusão, Santa Catarina, 
v.11, n.1, out. 2015. 
 
SUTTON, Ronald E. Image manipulation: then and now. 1993. Disponível em: 
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED393429.pdf. Acesso em: 24 set. 2020. 
 
SOUZA, K.; CUNHA M. X. C. Impactos do uso das redes sociais virtuais na 
saúde mental dos adolescentes: uma revisão sistemática da literatura. 
Alagoas: Revista Educação, Psicologia e Interfaces, v. 3, 2019. Disponível em: 
https://doi.org/10.37444/issn-2594-5343.v3i3.156. Acesso em: 11 fev. 2021. 

https://www.periodicos.udesc.br/index.php/arteinclusao/index
https://www.periodicos.udesc.br/index.php/arteinclusao/index
https://doi.org/10.37444/issn-2594-5343.v3i3.156


357 

 

 

 Pós-modernidade antes da modernidade? Reflexões sobre o 
ensino de artes visuais nas universidades brasileiras, a intra e 

a interdisciplinaridade 
 

Italo Bruno Alves 1 

 
Introdução 

 

 Quando Paul Wood, em seu Arte Conceitual (2002), aponta para a forte 

presença de teorias de outros campos do saber, especialmente a linguística, a 

semiótica, a antropologia, a psicanálise mas, ainda, o marxismo, o feminismo, o 

estruturalismo e o pós-estruturalismo, na renovação do repertório crítico e as 

ferramentas intelectuais, a fim de aproximar o fazer do apreciar, temos ali uma 

pequena medida de uma perspectiva, muitas vezes não detectada, sobre como 

o campo da arte vem sendo pensado por meio de filtros de outras disciplinas.  

Que bom, tendemos a pensar, imersos na condição interdisciplinar que vimos 

imersos, ou que gostaríamos de estar imersos. A interdisciplinaridade vem se 

tornando uma meta, uma espécie de desafio de uma geração. E, assim, nos 

encontramos com uma primeira camada das provocações que serão 

desenvolvidas aqui: De onde vem esta meta, dos campos de saber? Ou da 

estrutura operacional que nos ampara, nos muros de cada departamento, 

instituto e nos esforços de dinamização de programas de disciplinas que 

precisam se aproximar para viabilizar cursos? 

 Depois de um modernismo essencialmente restritivo, ou seja, 

autorreferente na potência dos próprios meios artísticos servirem de tema ao 

trabalho artístico, algo tão bem expresso por Greenberg (1986), podemos 

compreender um certo grau de tolerância da arte contemporânea com 

porosidades que surgiram depois do projeto modernista ter se esgotado, seja 

pela capacidade de levar a criatividade autorreferente adiante, seja pela própria 

especialização que exigia - sem resultados - do seu público. 

 

 

 
1 Professor Associado 3/ Departamento de Arte da Universidade Federal Fluminense.  



 

 

 Assim, pretendemos, aqui, levantar algumas considerações sobre como 

a implantação da área de artes visuais nas universidades vem se amparando 

na noção interdisciplinar tão presente na arte contemporânea - por seu aspecto 

claramente reativo ao modernismo mas, ainda, estabelecer um horizonte de 

inconsistências dadas por fatores operacionais na oferta de cursos de arte, na 

otimização de corpo docente de outros campos afins que podem levar a um 

esgarçamento de demandas da área frente a estas questões de ordem prática 

que as universidades podem precisar lidar para viabilizar financeiramente os 

cursos de artes visuais. 

 Assim, por meio de analogias entre as particularidades do modernismo e 

do pós-modernismo, investigaremos o campo das artes visuais, 

institucionalmente, nas universidades brasileiras, em sua formação específica e 

nas abordagens interdisciplinares.  

 A interdisciplinaridade, que ganha importância nas práticas 

contemporâneas está alinhada com uma noção atual, contemporânea, pós-

modernista. Mas, ela vem sendo dinamizada junto com o conhecimento 

histórico, moderno, intradisciplinar? Estaria o campo das artes visuais se 

tornando interdisciplinar cedo demais na formação de jovens artistas? Isto 

poderia levar gerações futuras a uma perda do lastro primeiro da arte? Ou seja, 

a capacidade de articular pensamento e matéria, a capacidade de lidar com a 

experiência da invenção morfológica? Vale destacar que, atualmente, a 

geração que integra o corpo docente nas universidades vivenciou muito 

intensamente um legado da tradição artística, da reatividade modernista frente 

a tradição e da abertura do campo a experiências interdisciplinares. A questão 

que tratamos aqui estaria situada na ordem secular do problema, digo, quando 

uma geração que vem sendo formada agora, depois da reforma da LDB de 

1996 estiver atuando na formação de novas gerações. O depositório do 

conjunto das questões que levaram o campo da arte a abandonar, 

conceitualmente, a tradição morfológica, mais adiante, o conjunto de fatores 

que levaram o projeto modernista a se esgotar em sua autorreferência e nos 

trouxe até um campo de explorações visuais e conceituais que vem operando e 

se desenvolvendo em amálgas com outros campos de conhecimento, tal como 

Wood nos aponta. A questão, espécie de alerta que esse artigo traz seria sobre 

o que seu campo próprio, o pensamento visual, seja fortalecido nas 
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articulações interdisciplinares? E, ainda, em que medida razões operacionais 

vem tornando-se mais relevantes por razões administrativas e levando um 

campo a se diluir em outros, se esgarçando por meio de fatores que parecem 

coerentes, mas, na prática, são dados pela crise educacional brasileira que 

insiste em hierarquizar os saberes. A própria estuturação do ensino superior 

poderia estar colaborando para que estas razões operacionais tenham tomado 

a frente das questões acadêmicas?  Me refiro por exemplo ao agrupamento por 

centros, por institutos que nossas universidades brasileiras operam, 

aproximando, cursos de arquitetura, de design de produto, design de moda, 

programação visual com os cursos de artes visuais. Quantitativos de turma 

bem diferentes entre estes cursos, tenderiam a levar os gestores e mesmo os 

docentes a um desequilíbrio de conteúdos programáticos? Seriam os cursos 

com maiores turmas, com futuro certo para egressos, mais bem aparelhados 

em programas de disciplinas? Seriam os conteúdos históricos de ordem do 

conhecimento material, das deliberações práticas que os artistas tomaram ao 

longo da história e que estabeleceram rupturas com os períodos anteriores, 

deixados de lado, frente a conteúdos de ordem prática para formação 

pragmática de futuros designs e arquitetos? 

 Qual a possibilidade destas questões operacionais, no âmbito das 

demandas departamentais, promover um modelo interdisciplinar, antes de uma 

formação que permita zelar pela história do campo específico e sua 

transmissão? Assim, levantaremos algumas situações emblemáticas, para 

reflexão sobre as artes visuais, seu ensino e sua condição atual. 

 Valeria, claro, antes de avançar, consideramos que apesar de 

universidades públicas e privadas possuírem estruturas de mantença distintas, 

sendo mais ou menos tensionadas a promover aplicabilidades de cada 

respectivo saber a uma possibilidade de empregabilidade de seus egressos, 

existe, contudo, uma cultura de hierarquia de saberes que atravessa, 

possivelmente, nossa cultura brasileira. Um jovem do estudo médio considera 

empregabilidade algo relevante na escolha da carreira, da mesma forma que a 

comemoração familiar será voltada para jovens promissores em carreiras de 

sucesso - segundo uma interpretação do senso comum - longe das aptidões ou 

mesmo vocações individuais, são consideradas mais propensas ao sucesso as 



 

 

carreiras profissionais que possuem uma demanda de mercado, uma demanda 

social e que permanecem distantes da possibilidade de escolha mas sim, 

próximas das necessidades de qualquer cidadão.  

 

1. Delimitação dos termos e além 

 

  Para uma delimitação da terminologia de moderno e pós-moderno, ou seja, do 

conjunto de operações epistemológicas que convencionamos chamar de modernismo 

e de pós-modernismo (HARVEY, 1992), vale elucidar que trataremos aqui de um 

campo específico nas artes: o das artes visuais - e suas problemáticas particulares, 

bem particulares. Aquele mesmo campo de produção de conhecimento que 

convencionamos chamar por séculos de artes plásticas. Um campo que acumula 

técnicas, maneiras de fazer, estratégias, mas, também, e sobretudo, acumula 

conhecimentos e, mais especificamente, ainda, acumula a produção e o legado do 

pensamento visual, do raciocínio visual, a percepção visual do mundo e sua 

reconstrução por meio da produção artística, das proposições conceituais, mas que 

nos ajudam a organizar e codificar o mundo, inclusive o mundo ordinário, cotidiano. 

(BRITO, 2002). 

  O saber acumulado das artes visuais vem descolando, ganhando novos 

horizontes, por meio do repertório acumulado que estrutura outras áreas produção 

visual. Colabora, assim, na estruturação do Projeto de Produto, da Programação 

Visual, mas, ainda, participa de forma estrutural de campos igualmente milenares 

como a arquitetura, o paisagismo, os interiores e todo repertório utilitário-decorativo 

das chamadas artes menores, bem como seus desdobramentos atuais. A difusão do 

pensamento visual em outros produtos culturais aplicados, possivelmente, tenha 

criado uma fronteira indefinida entre o que seja arte e o que seja vida, mesmo muito 

antes do binônimo arte-vida ter se tornado, em si, algo a ser almejado por artistas. Da 

mesma forma, algumas décadas depois desta relação intensa de atrito produtivo deste 

binômio arte-vida algumas especificidades em arte parecem definitivamente 

amalgamadas. De fato, hoje, no auge do pós-modernismo academizado, falar em 

fronteiras pode ser algo obsoleto, inútil ou mesmo conservador por ter sido uma 

questão tão cara ao modernismo. De todo modo, nosso exercício aqui permitiria 

colocar para conversar algumas noções naturalizadas que, aparentemente, não são 

detectadas, apesar de serem legítimas - especialmente quando estes campos compõe 

as universidades, sua distribuição por departamentos e seu papel de sistematização, 

aprofundamento e guarda de conhecimentos que vem sendo acumulados em cada 
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campo de pensamento, de produção de pensamento. Sim, a estrutura como os 

campos de conhecimento se organiza no campo universitário impõe aos seus 

estudantes uma perspectiva sobre como estas áreas operam. Sim, um estudante de 

artes que convive com um curso próximo de design sairá para o mercado de trabalho 

com uma perspectiva diferente do estudante que for formado em uma escola que 

funde disciplinas com um curso de comunicação. E assim por diante.  

  Acontece que por razões pragmáticas, operacionais e mesmo por questões de 

custo, podemos contar nos dedos, de uma das mãos, quais cursos no Brasil dão à 

arte sua autonomia no momento da formação de jovens artistas. Ao contrário, os 

cursos de artes no Brasil vêm sendo implantados sempre próximos de outros campos 

de produção visual: Design de produtos, Arquitetura, Comunicação Visual, Produção 

cultural, entre outros.  

  No campo de formação específico, temos, ainda, um outro fator que parece não 

detectado, mas que cria um impacto grande na formação de artistas: A concorrência 

das licenciaturas. No campo das Artes Visuais, apenas 37% dos cursos são de 

Bacharelado (INEP, 2008) e, mesmo sem ter dados estatísticos sobre isto, sabemos 

que em sua grande maioria são articulados, por meio de fusão de disciplinas, com 

uma Licenciatura. Com nosso mercado de arte ainda tênue, fica fácil compreender que 

muitos artistas decidam garantir algum sustento por meio da Licenciatura. 

 Estes vagos exemplos, que se repetem em cada pequeno município, 

evidenciam nossa questão central: A formação aponta para o futuro 

profissional as questões da sua área, mas, também, suas possíveis parcerias e 

suas genealogias teóricas e pragmáticas na sua ação profissional. 

 Vale, ainda, destacar um aspecto estrutural da proximidade dos cursos 

de arte com outros cursos: A formação dos professores. A falta de professores 

com formação em artes, as exigências de formação dos campos próximos na 

formação em artes nas universidades, inevitavelmente, vêm trazendo para a 

docência em artes, professores de outras áreas tais como arquitetura, design, 

comunicação. Por uma questão de reserva de mercado, a recíproca não é 

verdadeira. Raramente professores de arte ministram disciplinas nestes outros 

campos, alimentando assim nosso círculo vicioso nacional. "Mas isto não é um 

problema, o pós-modernismo é transdisciplinar", dizem os gestores. 

Possivelmente não seria um problema, caso nosso pós-modernismo viesse 

depois do modernismo, ou seja, depois de uma sólida consolidação do próprio 

campo das artes visuais, para, então, estabelecer diálogos a partir de uma 



 

 

base clara do seu próprio campo de conhecimento. Mas longe disto, a área de 

artes visuais vem ocupando o intervalo da carga horária do professor de outra 

área, que atua em outra área, formando profissionais de alguma outra área que 

permite seus egressos sobreviver - então - permite aos estudantes verticalizar 

conhecimentos. 

 Mas, este problema parece um tardio? Pensar em delimitar algo, agora? 

Não seria o modernismo um movimento de ampla e profunda metarreflexão? 

Não teriam as artes visuais passado por este processo? Sim e não. Sim, as 

artes visuais passaram por um processo de autorreflexão, definidos de forma 

muito clara por Clement Greenberg: “A essência do Modernismo está, na 

minha opinião, no uso dos métodos característicos de uma disciplina para 

criticar essa mesma disciplina não para subvertê-la, mas para firmá-la ainda 

mais na área de sua competência” (BATTCOCK, 1986, p. 96). Mas e no Brasil, 

Greenberg? Não, no Brasil não, nos diria. A modernidade a qual se referia 

Greenberg só chega ao Brasil nos anos 1950 quando já havia sinais claros de 

esgotamento no contexto mundial do projeto modernista e já estavam sendo 

lançadas as bases para o que hoje chamamos de arte contemporânea ou pós-

moderna. Possivelmente este hiato tenha sido um dos fatores que mais 

influenciaram a estruturação da área de arte nas universidades a ter um 

atravessamento pós-modernista, interdisciplinar - na constituição disciplinar do 

campo das artes nas universidades brasileiras. Algo parecido com algumas 

igrejas nossas - como a de Congonhas/ MG - com exterior estruturado sob 

influência do barroco europeu e com interior finalizado, já sob influência rococó. 

Nossa área de arte nas universidades brasileiras se construiu sob influência 

pós-moderna, na construção de seu alicerce moderno. Ou seja, a 

interdisciplinaridade - tão característica do pensamento, da produção de 

conhecimento contemporâneo naturaliza-se na implantação da área de artes 

nas universidades, antes da plena implantação do seu legado histórico secular. 

Quando, na década de 1970, o ensino de arte passa a ser obrigatório no 

ensino básico não havia nenhuma recomendação para que o professor 

responsável pela disciplina tivesse formação na área (LDBEN, 1996). Como foi 

resolvida esta equação? Por meio de professores de outras áreas com algum 

tipo de proximidade com conteúdo próximos. Então, ou professor de 

matemática apresentava arte geométrica ou o professor de língua portuguesa 
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apresentava literatura, o professor de educação física, dança. Este "desvio de 

função" durou até 1996 quando a Lei de Diretrizes e Bases estabelece a 

obrigatoriedade da formação na área de artes para professores de artes. Hoje, 

em 2020, sabemos que esta obrigatoriedade vem sendo flexibilizada pelo 

mesmo motivo que foi em 1970: falta de professores na área.  Sim, um círculo 

vicioso. Quanto menos professores na área, menos professores na área. E o 

que isto poderia nos ensinar, no caso das universidades? Possivelmente, tudo. 

Politicamente, nada. 

 Vejamos, a seguir, como o campo educacional das artes visuais no 

Brasil foi se tornando pós-moderno, antes de passar por uma noção 

modernista, no sentido mais positivo - de conhecer seu próprio campo, antes 

de reagir - ou ser re(a)gido por outros. Antes, no entanto, vale ter em mente 

uma definição de pós-modernismo bem clara, de Hal Foster, parafraseando 

Greenberg: “Se a "essência" do modernismo é usar os métodos de uma 

disciplina para "enraizá-la mais firmemente em sua área de competência", a 

"essência" do pós-modernismo é fazer o mesmo, mas exatamente para 

subverter a disciplina” (FOSTER, 1996, p.178).  

 Assim, vejamos a seguir como a estrutura de pensamento pós-

modernista contaminou a implantação tardia do ensino em artes. Tardio de tal 

forma que tornou o pós-modernismo uma resposta plausível para que a etapa 

modernista, de autoconhecimento e delimitação das artes visuais, fosse 

abandonada - antes de existir.  

 

2. Arte e o design, antes da educação, no contexto brasileiro 

 

 Evocamos os conceitos de moderno e pós-moderno porque podem 

evidenciar uma particularidade bastante sintomática da relação que arte vem 

estabelecendo com outras áreas de conhecimento quando precisa reagir a 

educação. Como? Vejamos uma primeira pergunta retórica que poderíamos 

fazer seria sobre quando os artistas brasileiros começam a se importar com 

educação. No sentido estrito de formar novos artistas, a educação é, também, 

uma forma de uma geração transmitir para gerações seguintes algum 

parâmetro sobre com o que se importar ao criar proposições artísticas. Vale 



 

 

destacar que nossa pergunta retórica se refere a um anseio dos artistas e não 

os mecanismos institucionais de formação, ou seja, não nos referimos a uma 

implantação vertical como foi a Academia Imperial de Belas Artes por meio da 

importação de professores e um paradigma europeu neoclássico (OLIVEIRA, 

1996). Quando os artistas começam a se dar conta da importância de um 

ensino que alinhe a formação de jovens artistas com ideias novas, atuais, que 

permitam que uma geração cresça a partir do contato com a geração anterior? 

Aparentemente, segundo os registros que temos, Ronaldo Brito nos daria 

pistas que as vanguardas construtivas começaram a se interessar pelo 

assunto. Possivelmente, por sentir a pressão que uma Academia fazia na 

formação de público e, portanto, no potencial de sucesso dos artistas, mas, 

também, como legado de um interesse utópico das vanguardas europeias. 

Vejamos: 

 

Ao contrário do dadaísmo e do surrealismo (respostas outras à 
mesma crise), os movimentos de extração construtiva operaram 
sempre e necessariamente no sentido de uma integração funcional 
da arte na sociedade. A sua intervenção é de natureza didática; como 
todas as forças liberais, acreditavam na Educação com e maiúsculo - 
seu esforço mais constante é no sentido de estetizar o ambiente 
social, educar esteticamente as massas. Imediatamente após seu 
surgimento, esses movimentos assumiam mesmo um caráter quase 
messiânico: traziam a nova ordem plástica adequada à nova 
harmonia social. Falavam para o novo mundo, para o novo homem. 
(BRITO, 1999, p. 15). 

 

 Esta afirmação de Ronaldo Brito pode ser claramente compreendida 

quando temos em mente o Modelo para o Monumento à III Internacional de 

Vladimir Tatlin. Da mesma forma, compreendemos por que tenha parecido, 

naquele momento, para as vanguardas construtivas na América Latina que o 

design fosse uma solução plausível para aproximação com as "massas", com o 

grande público. De alguma forma, por uma série de contingências, nosso 

projeto de ensino de artes no Brasil veio, gradativamente, sendo contaminado 

por outras áreas. Podemos observar essa "pertinência transdisciplinar pós-

moderna", antes da moderna, em um livro que se tornou um dos documentos 

mais completos publicado aqui no Brasil sobre a reação de nossos artistas 

brasileiros e latino-americanos aos postulados construtivos europeus: Projeto 

construtivo brasileiro na arte: 1950-1962, de Aracy Amaral, publicado em 1977 

traz como um dos textos de época -referenciais ao pensamento naquele 
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momento - Tomás Maldonado com seu "O problema da educação artística 

depois da Bauhaus". O título do texto, revelador de uma proximidade 

paradigmática entre a Bauhaus e as artes, reitera, uma noção, no mínimo 

interdisciplinar, considerado o fato da Bauhaus ter sido uma escola de 

Arquitetura e Design. Uma escola muito especial de arquitetura e design 

porquê contou com a participação de artistas alinhados com o pensamento 

autorreferente moderno, tal como expresso por Greenberg. Possivelmente este 

alinhamento tenha permitido a criação do binômio forma-função que permitiu 

tanto ao design, quanto a arquitetura se libertarem dos adornos pré-modernos. 

Por outro lado, também, lança as bases para uma simbiose das artes visuais 

como depositório histórico para outras áreas, em uma convivência problemática 

no momento da implantação de escolas, universidades, departamentos e toda 

sorte de instâncias formativas. No seu texto, Maldonado (1961) levanta uma 

série de questões que deveriam transformar a educação artística, afastando-a 

da noção de artesanalidade. Como? Vejamos: 

 

Creio ser precisamente o industrial design, o ensinamento do 
desenho industrial, o ensinamento dos problemas da comunicação 
entre os seres humanos, o que pode abrir perspectivas novas e nos 
libertar deste impasse da educação artística, tal como é vista e 
realizada nos dias que correm (AMARAL, 1977, p. 133). 

 

 De forma muito transparente, Maldonado expressa o entendimento de 

que o desenho industrial assumiria no nosso contexto um papel utópico de 

educar o público para arte por meio de uma produção massiva, acessível a 

todos. Eis aqui a influência do caráter utópico construtivo que tornaria a 

indústria um meio de alcançar e formar um grande público. Algo semelhante 

com os planos do Construtivismo russo, da holandesa De Stijl e mesmo da 

própria Bauhaus - nas possíveis analogias que a formação de um olhar que 

compreenda o menos é mais no design também compreendesse o menos é 

mais em arte, moderna, àquela altura do século XX. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Reflexões sobre centração e dispersão 

 

  Por meio deste levantamento suscinto, das bases para uma relação da 

arte com o ambiente formativo de artistas, tal como vem se dando nas 

universidades brasileiras pretendemos demonstrar o quanto sua relação com a 

interdisciplinaridade vem sendo um fenômeno não detectado e anterior a uma 

consolidação plena e autônoma do campo secular. Por razões ora 

pragmáticas, ora anacrônicas, a implantação do campo secular das artes 

visuais vem sendo improvisado e levado a servir antes as áreas recentes e 

com mais apelo mercadológicos. Se por um lado o conhecimento acumulado 

pelas artes visuais permite um aprofundamento em campos que derivaram de 

sua produção de conhecimento vem dando lastro teórico e prático ao design de 

produto, à programação visual, ao design de moda; por outro lado, a formação 

dos artistas e a transmissão de conhecimentos específicos estão, 

gradativamente, década após década, tornando-se meras ferramentas 

legitimadoras.  

  Assim, o aprofundamento no pensamento visual em si, vai se tornando 

superficial, face a uma demanda pragmática de outros campos que precisam, 

necessariamente fazer recortes no repertório acumulado em artes por séculos, 

na verdade, por milênios no campo da produção visual mas, ainda, não menos 

importante, no conhecimento acumulado de ordem material, da produção de 

materiais técnicos ou da sua manipulação expressiva, permitindo, por exemplo 

que cada período histórico tenha utilizado suas próprias nuances técnicas, tais 

como faturas de tinta, tipos de pincel, de palhetas, de entelamentos, de 

aproximações ou distanciamento deste mesmo repertório técnico, ou seja, 

deliberações que são importantes, ou podem ser, mas que são deixadas de 

lado no momento de recortar o campo das artes em função da formação de 

profissionais de áreas que são próximas mas possuem seus próprios desafios 

e perspectivas ao ler uma imagem, ao pensar a produção. Antes que a 

autonomia da arte estivesse consolidada em estudos avançados, a 

interdisciplinaridade toma seu lugar. Desta forma, enquanto ainda temos à vista 

a possibilidade da arte caminhar por si, enquanto nossas universidades são 

jovens, poderia ser um bom momento para repensar a importância em tornar, 

em tempo, o campo de onde originou-se tantos outros, autônomo, revertendo o 
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pensamento mais corrente de que arte só pode ser ensinada se estiver no 

lugar da história de séculos atrás e servindo a um futuro de outros campos de 

pensamento.  

 

4. Considerações finais 

 

 Em um campo global dos saberes, tal como se estruturam em nossas 

universidades, agrupados em áreas afins mas com processos seletivos 

específicos, podemos verificar uma relação candidato/vaga alta para carreiras 

como medicina, direito e engenharia, em menor escala, dentro dos centros e 

dos institutos podemos verificar que, dentro do campo dos saberes que se 

irradiam de alguma forma de pensamento visual, da mesma forma, os cursos 

produzem demandas sociais distintas e, consequentemente, uma demanda 

candidato/vaga que reflete, ano após ano, uma espécie de hierarquia, onde 

podemos observar que um ingresso em um curso de arquitetura ou de design 

de produto parecem ter mais chances de viver de sua própria formação que o 

ingresso em artes visuais. E, ainda, dentro do próprio campo de formação 

específico das artes visuais, um licenciando e um bacharelando, de igual 

forma, possuem chances diferentes de empregabilidade. Algo que possui 

analogias com os outros campos artísticos da dança, do teatro e da música. A 

questão fundamental parece aflorar a partir destas polarizações, seja do senso 

comum, seja da sua consolidação social - causa e efeito do mesmo problema - 

tornando o jovem interessado em estudar, compreender, se posicionar e 

produzir suas pesquisas no campo das imagens vai se tornando, dia a dia, no 

seu cotidiano escolar, hierarquizado por um senso de pragmatismo que muito 

além de meramente desmotivador poderá, como vimos discutindo adiante, 

dificultar, quem sabe mesmo inviabilizar sua formação por meio de uma coisa 

que naturalizamos a chamar fusão de turmas, ou seja, algumas disciplinas do 

campo do estudo da imagem são ofertadas, simultaneamente, para todos os 

cursos ligados pelo cordão umbilical ao pensamento por imagens. Um exemplo 

claro, recorrente, presente em qualquer universidade que agrega cursos 

fundamentados no pensamento visual seria a disciplina de história da arte. 

Seria o programa da disciplina de história da arte similar quando ofertado na 



 

 

formação de um artista, de um arquiteto ou de um design? Naturalmente sim, 

como vimos sendo treinados a pensar. Certamente que não, quando pensamos 

que o conhecimento milenar que uma disciplina como esta exige precisará de 

recorte para caber nas 45 hora-aula ou 60 horas-aula dentro de uma matriz 

curricular. Então pode ser que nosso pós-modernismo interdisciplinar seja algo 

que precede o modernismo restritivo, mas auto reflexivo. Pode ser que a 

formação similar para campos de conhecimento que a utilizarão de forma 

bastante particular sejam uma armadilha a longo prazo que fará com que o 

campo do pensamento por imagens vá, gradativamente, sendo filtrado por 

suas aplicabilidades indispensáveis. O maior risco seria esvaziar o pensamento 

visual das ponderações que permitiram outros campos frutificarem a partir dele, 

tornando-se, futuramente, em um campo infértil e sem lastros que apenas 

servirá ao pragmatismo da relação entre formação e mercado de trabalho das 

áreas que já foram/vem sendo ofertadas neste modelo atual. 
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Imagens que educam: a utilização da imagem como narrativa 
na Idade Média e no Renascimento 

 
Valdriana Corrêa1 

 
 
1. Introdução 
 
 

Sendo eu uma historiadora da arte, vale ressaltar que minha contribuição 

não tem um viés historiográfico, mas, sim uma análise baseada na utilização da 

arte, nesse período, para explicar alguns fatos históricos enquanto 

manifestações culturais. Trago uma pequena contribuição sob o ponto de vista 

da história da arte e como, através dela, podemos entender melhor alguns 

momentos da história cultural e acontecimentos pontuais que o estudo da arte 

nos desvela. 

O período medieval é marcado por questões religiosas muito fortes. Por 

diversas vezes o clero se reuniu em concílios para determinar regras, 

posicionamentos e até como a igreja faria uso das imagens para garantir o 

controle sobre a crença religiosa dos fiéis.  

É importante lembrar a importância das cidades medievais, uma 

importante referência é Henri Pirenne (1862-1935), historiador belga, que entre 

as suas obras possui uma de caráter esclarecedor e fundamental sobre a cidade 

medieval, que tem por título As Cidades da Idade Média, 1925, obra usada aqui 

para se esclarecer a importância da Catedral no ambiente medieval. 

Segundo Pirenne, o estabelecimento e desenvolvimento das cidades 

medievais estão ligados as transformações ocorridas na sociedade. A estrutura 

baseada nas ordens, Nobreza, Clero e Burguesia foi influenciada pela 

necessidade econômica e o desenvolvimento do comércio. 

Em grande parte, essas transformações devem-se a influência do 

imperador Carlos Magno (742 – 814), entre elas a aliança feita com a igreja de 

Roma ratificada com a coroação de Magno, feito pelo Papa Leão III aos 25 de 

dezembro de 800d.C., declarando-o Imperador do Sacro Império Romano. 

 
1 Mestra em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul PPGAV/UFRGS com 
ênfase em História, Teoria e Crítica de Arte, e graduada em História da Arte pela mesma 
universidade, sob a orientação da Professora Drª Daniela Pinheiro Machado Kern. 
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A cerimônia inaugurou um novo tempo. Foi um daqueles eventos cruciais 

que marcam uma era. A coroação de Carlos Magno como imperador foi 

realmente um divisor de águas. Pode-se dizer que pela primeira vez, havia uma 

visão da Europa Ocidental como uma entidade política única. 

Não se tratava mais apenas do reino dos francos ou dos lombardos, 

saxões, bávaros, mas de uma entidade política que englobava todos eles, 

implicando numa unidade que todos compartilhavam apesar de suas diferenças. 

Segundo Jean Favier, escritor medievalista e biografo de Carlos Magno, sua 

coroação como imperador tornou possível uma identidade comum à toda a 

Europa. A partir desse episódio, o papado e o império tornaram-se os principais 

centros de poder espiritual e temporal da Idade Média. A unificação de povos tão 

distintos se deu por meio da religião. 

Antes da ascensão de Carlos Magno, a Europa central era tomada por 

povos bárbaros – leia-se não cristianizados e independentes. Ele os conquistou 

e os converteu não somente pela força, mas também pela persuasão. 

E, com o poder conferido pelo líder da Igreja Católica Romana, o rei dos 

francos pôde justificar sua autoridade sobre aqueles que havia submetido – e 

que submeteria até sua morte, em 2 de abril de 814. 

O fato é que ao longo da Idade Média, desde o século V d.C., com o 

início do papado, a Igreja aumentou seu poder e durante este período esteve, 

muitas vezes, acima do poder de Reis e Imperadores. Desde os primeiros 

séculos da era Cristã, a cultura, especialmente a cultura greco-romana, esteve 

sob a influência da Filosofia Cristã. A filosofia, que até então, era uma 

exclusividade da cultura grega, passa a ter características e influencias da 

doutrina cristã. 

O imperador Constantino I (272-337), em 313, fez publicar o Édito de 

Milão, que instituía a tolerância religiosa no império, beneficiando principalmente 

os cristãos, dando assim o primeiro impulso para o domínio da Igreja nos mais 

de 12 séculos que se seguiram. 

Muitas cidades medievais eram sedes de bispados, e a residência do 

bispo constituía a sede do poder dessas cidades. As chamadas cidades 

episcopais eram cidades que se desenvolviam sob a orientação do bispo que 

exercia o poder temporal como o poder religioso. Quanto a isso, afirma Henri 

Pirenne (1964), em sua obra As cidades da Idade Média, que: “essa 
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predominância dos bispos conferiu naturalmente às suas residências, quer dizer, 

às antigas cidades romanas, uma importância sensível” (p. 52).  

Outro importante medievalista, Jacques Le Goff, afirma que na idade 

média a Igreja estava no centro da vida medieval, sua importância podia ser vista 

em várias áreas, quanto a isso ele afirma: 

 

Na Idade Média a religião exprime, enquadra, controla ou tenta 
controlar todos os fenômenos. Está presente, portanto, de maneira 
visível, espetacular, no coração da cidade. Suas encarnações urbanas 
permitem também detectar o crescimento das cidades a mudança de 
sua natureza (LE GOFF, 1992. p. 30). 
 

Outra grande razão pela qual a igreja tornou-se um centro de cultura 

nesse período medieval foi o intento de Carlos Magno em tornar toda a Europa 

especialmente a França, em celeiro de conhecimento. 

O desenvolvimento e fortalecimento das ordens monásticas como o 

Mosteiro de Cluny e da Ordem Cisterciense2 foi um dos fatores importantes para 

o estabelecimento da igreja como paradigma cultural na Idade Média. 

Engrossam essas fileiras as ordens monásticas Franciscanas e Dominicanas, 

responsáveis por disseminar o conhecimento. 

 

2. A Catedral Medieval 

 

Desde o nascimento do estilo gótico de construção, com a reforma da 

Abadia de Saint Denis3, elaborada e executada pelo Abade Surger (1081–1151), 

a Catedral também contribuiu para o controle da igreja sobre a cultura. A 

construção das várias catedrais europeias demandou a manipulação de 

conhecimentos, os mais variados, sobre arte, arquitetura, matemática, geometria 

e outros. 

 
2 A Ordem de Cister, fundada na França em 1098 por Roberto de Champagne, abade de 
Molesme foi estruturada pelo seu terceiro abade Estevão Harding, que obteve aprovação papal 
em 1119. Distinguida no início, pela austeridade e simplicidade, progressivamente foi 
enriquecendo com o controle de enormes territórios, que se deveu ao grande domínio das 
técnicas agrícolas inovadoras e intensivas, bem como das inúmeras doações de reis e nobres.  
3 A origem da arquitetura gótica, um estilo que definiu a Europa na Idade Média tardia, pode ser 
rastreada até uma única igreja nos subúrbios do norte de Paris. A Basílica real de Saint-Denis, 
construída originalmente na Dinastia Carolíngia (800-888), foi reconstruída parcialmente sob a 
administração do Abade Suger no início do século XII. Utilizando uma variedade de técnicas 
estruturais e estilísticas desenvolvidas na construção de igrejas românicas nos séculos 
precedentes, essa nova construção colocaria a arquitetura medieval em um novo curso que 
carregaria pelo resto da época medieval, servindo de base para as edificações futuras. 
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A catedral medieval encerra em si a ideia de apontar para a altura de 

onde vem todo o conhecimento constituindo-se em uma espécie de Monte 

Cultural (DUBY, 1979). 

Além disso, a Catedral Medieval era o centro da vida do homem 

medievo, pois ela constituía uma proteção contra a ação dos demônios e da 

danação final. O homem medieval idealizava um mundo onde as hostes 

demoníacas estavam sempre buscando sua destruição. Problemas com as 

colheitas, doenças e morte eram vistos como ação do demônio. O único lugar 

onde podiam estar a salvo do mal que envolvia suas vidas era na igreja. 

Uma simples olhada na arquitetura de uma catedral desse período vai 

evidenciar esses fatos. As imagens no período da Idade Média e, 

posteriormente, no Renascimento tinham entre muitos objetivos o de promover 

controle social por meio do apelo moral. Havia nelas a possibilidade de 

transformar a sociedade conforme os interesses da Igreja. O uso dessas 

imagens possuía o valor subjetivo e afetivo que se relaciona com a autoridade 

nelas presentes. Essa autoridade de poder que a representação de personagens 

e cenas bíblicas significavam eram o motor de torque para uma doutrinação 

silenciosa. 

A questão da imagem para os cristãos é presente nas escrituras 

sagradas e, segundo escreve Maria Cristina Pereira, professora de História 

Medieval da USP, a imagem assume um papel fundador, pelo fato de constar 

nas sagradas escrituras que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus 

(PEREIRA, 2004 p.2). O representante da Igreja papa Gregório Magno afirmou, 

por volta do ano 600, que as imagens podem ensinar muito sobre Deus, 

principalmente estes ensinamentos estavam direcionados para os analfabetos. 

Era preciso encontrar meios de difundir a fé cristã, por consequência, o poder da 

Igreja, para os não letrados. Devido a maior parte da população ser analfabeta 

a produção artística da época tinha como principal temática a religião cristã. 

Segundo PEREIRA, “a arte nas catedrais medievais ficou conhecida como a 

Bíblia de pedra” (2004 p. 2), considerando o volume de representações que 

reforçavam a narrativa das escrituras cristãs.  
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Francisco de Holanda, na obra sobre a ciência do desenho de 1571, 

escreveu um capítulo intitulado De quanto serve o entendimento do desenho da 

pintura no serviço de Deus. Nele também menciona o uso do desenho como útil 

para os indoutos quanto para os doutos: “Serve o desenho para retábulos da 

Igreja, não somente comuns e para o povo que não sabe letras, mas também 

para os doutos e teólogos e pessoas espirituais poderem levantar o espirito a 

Deus, se tiverem para isso entendimento” (HOLANDA, 1985 p. 24). 

Outro teórico que escreveu sobre o assunto e utilizou uma afirmação 

muito pertinente foi Horácio. No texto horaciano lemos: “O espírito é menos 

vivamente impressionado por aquilo que o autor confia aos ouvidos que por 

aquilo que este põe diante dos olhos, essas testemunhas irrecusáveis (Horácio 

Apud. LICHTENSTEIN, 2005 p. 09). 

Com base nessa afirmação passemos agora para a análise de duas 

dessas catedrais, em especial as imagens constantes nos seus tímpanos 

centrais para que possamos entender como a narrativa e a memória coletiva se 

beneficiou do uso das imagens. A vida do homem medieval e seu código moral 

eram pautados pela Morte, o Juízo Final e, do resultado deste, a salvação no 

Paraíso ou a condenação eterna no Inferno. Essa visão teológica, carregada de 

temor pelo pecado e do olhar vigilante de um Deus punitivo transparece na arte 

medieval e, em especial, nas igrejas. 

Nosso primeiro exemplo é a Catedral de Notre-Dame de Paris. 

Construída no século XII, é uma das catedrais em estilo gótico mais antigas de 

Paris, sua construção foi pautada pela reforma arquitetônica que começou a ser 

implantada alguns anos antes em Saint-Denis pelo Abade Surger (1081-1152). 

Os três portais da fachada ocidental (Figura 01) formam um conjunto que 

surgem em épocas diferentes e que formam um padrão que passa a ser utilizado 

na arquitetura a partir dos meados do século XII. São profusamente trabalhados, 

penetrando na parede por uma sucessão de arcos envolventes, arquivoltas, 

destacando-se o portal central, ligeiramente em altura, dos laterais.   
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Figura 1 - Fachada Ocidental da Catedral de Notre-Dame 
 Cidade de Paris/França 

 

 

O portal da direita é dedicado a Santa Ana, e o portal da esquerda é 

dedicado a vida da Virgem Maria. Aqui vamos nos deter ao portal central ou 

Portal do Julgamento como ele é conhecido, esse é o portal dedicado ao 

julgamento final. Cristo como juiz preside a cena na margem superior (Figura 2), 

ladeado por dois anjos, um de cada lado, e ao lado deles, São João e a Virgem 

Maria (à esquerda).  

 

Figura 2 - Parte superior do Portal do Julgamento  
Catedral de Notre-Dame de Paris 
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Na faixa do meio, abaixo da figura de Cristo, você pode ver os eleitos 

que usam uma coroa e têm expressões no rosto tranquilas e o olhar elevado. No 

lado oposto, os condenados que não entrarão para o reino dos céus, estão 

amarrados, eles carregam uma expressão de dor e são levados por duas figuras 

demoníacas (Figura 03). No centro da faixa, o arcanjo São Miguel carrega a 

balança da justiça, enquanto um demônio tenta inclina-la a seu favor. 

 

Figura 3 - Detalhe do tímpano central  
Catedral de Notre-Dame de Paris 

 

 

No detalhe central nota-se essa figura de um pequeno demônio que puxa 

a balança para baixo, como se quisesse desviar a alma que está para ser salva. 

Uma maneira de lembrar que mesmo que se faça a coisa certa, em alguns 

momentos você poderá ser tentado, pois, o diabo sempre tentará roubar a sua 

alma (Figura 04). 

Figura 4 -  Detalhe central do tímpano  
Catedral de Notre-Dame de paris 
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Esse detalhe da pesagem das almas pode ser encontrado em outros 

portais de algumas catedrais dentro do período medieval. Essas figuras tinham 

como função ou finalidade alimentar o temor que os homens no medievo tinham 

em relação ao julgamento final e a possibilidade de não ser escolhido para o 

reino dos céus. 

O escritor medievalista Jean Delumeau, em seu livro História do Medo 

no Ocidente, comenta que a igreja tinha essa intenção de dominar pelo medo e 

utilizava todos os meios possíveis para deixar claro os perigos da desobediência 

as sagradas escrituras e aos dogmas cristãos: 

 

Os homens da igreja levantaram os males que Satã é capaz de 
provocar e a lista de seus agentes. Operaram uma triagem entre os 
perigos e assinalaram as ameaças essenciais, isto é, aquelas que lhes 
pareceram tais, levados em conta sua formação religiosa e seu poder 
na sociedade. Essa enunciação designava perigos e adversários 
contra os quais o combate era, se não fácil, ao menos possível, com a 
ajuda da graça de Deus (1989, p. 112).  

 

Nos primeiros séculos depois de Cristo membros da Igreja, em tentativa 

de fundamentação do cristianismo como uma religião poderosa para o Ocidente, 

perceberam a importância das imagens para a sua consolidação. A Igreja passou 

a estimular a produção de imagens, tornando-se a grande financiadora da arte 

medieval e renascentista. 

 

Figura 5 - Catedral de Santa Fé de Conques  
Cidade de Conques / França 
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Um outro exemplo de tímpano é o da catedral de Santa Fé de Conques 

que está localizada na cidade de Conques interior da França. Conques era uma 

das rotas da peregrinação a Santiago de Compostela. Uma pequena cidade 

medieval que também servia de paragem para os exércitos. Nesse tímpano 

podemos notar a mesma temática de Notre-Dame, O Juízo Final segundo o 

evangélio de São Marcos. Alguns detalhes como a pesagem das almas (Figura 

06) se repete, assim como a diferenciação dos que são escolhidos para o reino 

dos céus e os que estão prestes a adentrar o inferno. Vale ressaltar que essa 

divisão segue sempre a mesma ordem: o céu posicionado a direita e o inferno a 

esquerda. Nesse exemplo de Conques podemos perceber nas imagens que elas 

eram policromadas e certamente chamavam mais atenção dos visitantes e dos 

moradores da região.  

 

Figura 6 - Detalhe da pesagem das almas, um pouco desgastado pelo tempo mas ainda visível 
Catedral de Conques / França 

 

 

Essa pastoral do medo era a maneira da igreja manter os fiéis dentro 

das regras por assim dizer, os que seguiam os mandamentos seriam recebidos 

na porta do céu pelo Anjo Gabriel, mas os que não cumprissem as regras tinham 

como opção serem jogados na boca do inferno. 

As imagens eram símbolos de poder, provocavam devoção, medo, 

respeito, amor, súplica, uma diversidade de sentimentos capazes de movimentar 

os sujeitos segundo os desejos da Igreja. Os símbolos eram construídos 

apoiados na analogia. A vida de Cristo é um exemplo moral a ser seguido e a 
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produção das imagens com a temática da vida do filho de Deus é um dos 

símbolos pelo qual a Igreja se constitui.  

 

3. A representação de Deus no Medievo 

 

Outra questão interessante apontada aqui e que podemos perceber no 

detalhe (Figura 07) é essa representação de Deus como sendo uma mão que 

desce dos céus e abençoa. 

 

Figura 7 - Detalhe do Tímpano de Conques | A mão que abençoa 
 Catedral de Conques / França 

 

 

Em seu livro O Deus na Idade Média, Jacques Le Goff comenta que 

demorou muito para que fosse aceita a adoração da imagem de Deus, pois o 

culto às imagens, por algum tempo, não era muito bem recebido no mundo do 

cristianismo latino.  

 

[...] nesse mundo que é um mundo de símbolos, foi um símbolo, e não 
uma figura humana completa, que por longo tempo representou Deus 
Pai. É a imagem da mão que sai das nuvens. Essa mão define a um 
só tempo a natureza e a função reconhecidas do Deus feudal. É uma 
função de comando, trata-se de uma mão que ordena; é uma função 
de punição, trata-se de uma mão que pune; e é uma função de 
proteção, trata-se de uma mão que protege (LE GOFF, 2020 p. 71). 
 

Essa metáfora artística utilizada para representar Deus é recorrente em 

muitas obras desde o período medieval até o início do Renascimento. Antes do 

século X dificilmente tínhamos a imagem de Deus personificada, mas, por volta 

de 1500 vamos começar a ver essa representação de Deus em algumas obras, 
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o que tem muito a ver com a aproximação que a igreja busca, neste período, 

com os fiéis. Tornar Deus a imagem daquilo que se procura ser a semelhança. 

 

Figura 8 - Andrea del Verrocchio (1435-1488) O Batismo de Cristo, 1475 
 Óleo e têmpera sobre tela | Galleria degli Uffizi | Firenze 

 

 

No Batismo de Cristo, 1475, de Andrea del Verrocchio (1435 – 1488) 

(Figura 08), podemos observar a representação da “mão de Deus” (Manus Dei) 

que envia o Espírito Santo para abençoar o momento do batismo (detalhe). Esse 

quadro foi pintado por volta de 1475 d. C. mas antes dele temos como exemplo 

a Anunciação de Fra Angélico (1395 – 1455) que possui a mesma representação 

das mãos de Deus (detalhe), enviando o Espirito Santo em um faixo de luz divina, 

iluminando o momento da anunciação (Figura 09). 
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Figura 9 - Fra Angélico ( 1395-1455) A Anunciação, 1435 | Ouro e têmpera sobre madeira  
Museu do Prado / Madri / Espanha 

 

 

Figura 10 - Detalhe das "mãos de Deus" 

 

 

Demoraria mais alguns anos para que a figura de Deus fosse 

representada de forma humanizada. Isso tem a ver com questões da igreja e o 

pensamento humanista que começava a tomar força. Por meio do Humanismo, 

o homem passou a ser visto como imagem e semelhança do seu criador Deus, 

tornando-se a medida de todas as coisas. Os humanistas romperam com o 

Teocentrismo (a ideia de que Deus era o centro de todo o universo e de toda a 

vida humana) e passou a prevalecer a ideia do Antropocentrismo (o homem no 

centro do universo e da vida humana). Nesse momento a igreja pensando em 
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não perder terreno e continuar sua proximidade com os fiéis, passa a representar 

Deus como uma figura humanizada, mantendo assim a conexão com seu povo. 

 

4. O Renascimento e a humanização das imagens 

 

O Renascimento realiza algumas mudanças nas características 

iconográficas devido a Revolução Científica impulsionar a produção de imagens 

para uma abordagem mais racional. As figuras humanas passaram a ser mais 

anatômicas, devido aos estudos do corpo humano, a natureza também passou 

a ser mais presente na composição das imagens, não era o tema central, mas 

construía a harmonia da cena e contava com referências matemáticas, como o 

ponto de fuga e a perspectiva, por exemplo. A transparência do traço, a harmonia 

da composição dos elementos naturais, atribuíam à imagem uma aproximação 

com o real, ainda com tais mudanças na iconografia, permanecia o caráter 

afetivo; objetivo que a Igreja esperava das imagens. 

Conhecida como A disputa do Santíssimo Sacramento (1509), ou como 

o Triunfo da Eucaristia, ou ainda como o Triunfo da Igreja (Figura 11), Rafael 

Sânzio (1483 – 1520) utiliza aqui uma narrativa para engrandecer a igreja que 

agora estava se estabelecendo como uma igreja universal. Assim como os lintéis 

dos tímpanos das catedrais, Rafael se utiliza dessa separação por módulos. 

É uma obra que tenta explicar a superioridade do cristianismo e edificar 

a eucaristia como sendo a representação de Deus entre os homens4. A obra é 

dividida em sessões. Nessa primeira sessão temos a representação da igreja 

militante, onde se encontram os cristãos vivos, os pensadores e os apoiadores 

da igreja que discutem e pregam o evangelho. Na segunda sessão temos a igreja 

triunfante, ou seja, os salvos, os santos e os que foram escolhidos para estar na 

presença de Deus pai. Jesus na presença dos apóstolos, do Espírito Santo e das 

 
4 As personagens são (da esquerda para a direita para o espectador). São Pedro, Adão, São 
João Evangelista, David, São Lourenço, Judas Macabeus, Santo Estêvão, Moisés, São Tiago o 
ancião, Abraão, São Paulo. No chão, nas laterais do altar em que domina o Santíssimo 
Sacramento, está a Igreja Militante. Nos tronos de mármore mais próximos do altar sentam-se 
quatro Padres da Igreja Latina: São Gregório Magno (um retrato de Júlio II), São Jerônimo, Santo 
Ambrósio e Santo Agostinho. Algumas outras figuras têm a fisionomia de personagens 
históricos. Reconhecemos o retrato de Sisto IV (tio de Júlio II) no pontífice mais à direita, de 
Dante Alighieri atrás dele e de Fra Angélico no monge na extrema esquerda. 
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sagradas escrituras. E logo acima, observando a todos, está a figura de Deus 

onipotente que é a ponta do eixo que liga o Pai, o Filho e o Espirito Santo.  

 

Figura 11 -  Rafael Sânzio (1483-1520) | A disputa do Santíssimo Sacramento ou O Triunfo da 
Eucaristia (1509-1511) Afresco | Stanza della Segnatura | Museus do Vaticano | Roma 

 

 

Se traçarmos uma linha imaginária iniciando no ponto onde se encontra 

a representação de Deus, até o ponto onde está a representação da Sagrada 

Eucaristia, em cima do altar central, teremos uma linha que atravessa os três 

pontos principais que representam a Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o 

Espirito Santo. A Santíssima Trindade representada pela sagrada eucaristia, 

que, nessa obra, é o ponto para onde converge a atenção da igreja militante, ou 

seja, aquilo que ela defende, respeita e deseja alcançar em vida para fazer jus a 

um lugar no próximo patamar.  
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4. Considerações Finais 

 

O poder atravessado nas imagens no período medieval e renascentista 

representa o esforço da Igreja para que os ensinamentos bíblicos por meio dos 

recursos visuais não sejam esquecidos. Há sempre um movimento de tornar o 

passado vivo no presente das pessoas. Este movimento possui uma relação 

muito forte com a identidade dos grupos. Ainda que muitas práticas religiosas 

fossem obrigatórias, principalmente nos primeiros séculos da Idade Média, a 

sociedade possuía uma identificação religiosa, cultural e até política com a Igreja. 

A lógica do mecenato exercida pela igreja, foi uma prática reforçada 

durante o Renascimento. É um mecanismo de exercício de poder sobre a 

produção artística do movimento e foi muito utilizado não só pela igreja, mas por 

nobres e pela burguesia. A Igreja entendia que as imagens produzidas neste 

contexto possuíam a potência de auxiliar na construção da Nova Roma almejada 

pelo clero, reforçando o poder do cristianismo.  

Há na historiografia uma reflexão sobre os usos, funções e significados 

das imagens. A noção de que na Idade Média as imagens religiosas poderiam 

exercer uma função educativa como a ‘Bíblia dos iletrados’ foi problematizada 

por pesquisadores do século XX. Para Jean-Claude Schmitt, o historiador que 

se dedica a pesquisar imagens, deve se voltar para a compreensão de sua 

totalidade, considerando sua forma, função, estrutura e funcionamento. 

Mas, apesar disso, é correto afirmar que nesse período a função das 

imagens era um subterfugio utilizado pela Igreja e que por muitos séculos surtiu 

efeito e ainda hoje pode ser analisado. O imaginário possui grande poder no 

contexto da Idade Média e do Renascimento e a produção de imagens auxiliou 

na produção da memória cultural neste período, fazendo com que questões 

morais e religiosas acompanhassem a formação cultural dos fiéis.   

São os usos e as práticas religiosas dos fiéis que enrijecem a construção 

de uma memória que pertence não só a Igreja ou aos cristãos, mas também à 

uma sociedade que se reconhece e se identifica com tal tradição. 

A imagem também exerce a função de recordar. Fazer uma história das 

imagens é ter um meio de analisar a história e refletir sobre a inserção desses 

conceitos nas sociedades ao longo do tempo e como elas – as imagens – 

impulsionam a produção de memórias. 
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O currículo como projeto de cidadão/ã e de sociedade: 

delineando uma formação anti-hegemônica 

 
Kelly Silva Salgado 1 

Eva Alves Lacerda ² 

 

Introdução  

 

As discussões sobre currículo, imagem e Educação Infantil abordadas 

neste artigo partem das vivências e debates proporcionados pela disciplina de 

Tópicos Epistemológicos e Metodológicos do Ensino de Artes Visuais I que 

compõe a grade curricular do curso de Artes Visuais da Universidade Estadual 

de Maringá - UEM. Esta disciplina tem por objetivo fornecer apoio teórico e 

metodológico à disciplina de Estágio Supervisionado em Artes Visuais I, que visa 

proporcionar aos/às acadêmicos/as o contato com o campo de trabalho docente 

na fase da Educação Infantil.  

Em função do contexto pandêmico, a disciplina de Estágio 

Supervisionado em Artes Visuais I não pôde ser ofertada pela instituição, o que 

levou a disciplina de Tópicos Epistemológicos e Metodológicos do Ensino de 

Artes Visuais I a adotar um enfoque nas discussões teóricas que promoveu o 

contato com discussões sobre ensino de arte na Educação Infantil que 

suscitaram múltiplas questões sobre a construção do currículo escolar enquanto 

um projeto de formação diretamente vinculado à produção de identidades. É 

desta problemática que parte a questão que orienta este artigo: qual o projeto de 

formação e sociedade que se delineia no currículo escolar relacionado às Artes 

Visuais na Educação Infantil? Para responder a esta questão, elaboramos uma 

pesquisa bibliográfica que objetiva analisar qual projeto de formação é priorizado 

na Educação Infantil.  

Para atender aos objetivos propostos, organizamos este artigo em três 

momentos, primeiro, discutimos o currículo escolar como produtor de sentidos e 

de identidades, destacando sua natureza social permeada por relações de 

poder. Em seguida, discutimos o currículo escolar no contexto da Educação 

Infantil, considerando as especificidades da disciplina dos conteúdos 

 
1 Graduanda do terceiro ano do curso de Artes Visuais pela Universidade Estadual de Maringá. 
² Professora mestre assistente, orientadora e coautora (UEM). 
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relacionados ao ensino de arte nesta modalidade. Por fim, tecemos breves 

considerações finais.  

 

1. Quem queremos formar e para quê? 

 

A pergunta que intitula este tópico foi um ponto inicial de problematização 

que culminou no desenvolvimento deste artigo, contudo, não objetivamos 

oferecer uma resposta fixa e cristalizada para esta questão tão complexa. Em 

lugar disso, buscamos traçar um caminho para refletir e problematizar o projeto 

de cidadão/ã formulado por currículos oficiais da educação e o projeto de 

cidadão e sociedade idealizado por professoras e professores, uma vez que, 

para Martins (1998, p.128, apud OLIVEIRA, 2005, p.65) “[...] Como intérpretes 

do mundo, construímos interpretantes sobre ele”. Aqui, nos valemos de uma 

analogia com a obra literária e fílmica O Mágico de Oz, quando é exigido que, 

para entrar na Cidade das Esmeraldas, deve-se antes vestir óculos com lentes 

verdes, de modo que a percepção sobre a cidade das esmeraldas fique verde 

por causa da lente. Ao adentrar em sala de aula, quais são os óculos que filtram 

a visão sobre o ensino? Quais são os discursos postos pelo currículo? 

Para Oliveira (2005), ao pensar a ação docente, o/a professor/a deve levar 

em consideração a sociedade, suas pluralidades e desigualdades, num desvio à 

tendência de homogeneizar alunos/as e suas vivências. Desse ponto de vista, 

ela propõe que haja uma atribuição de significado ao conteúdo ensinado, no 

sentido de fazer com que o/a aluno/a perceba o conhecimento ensinado e 

articule com seu contexto. A formação, portanto, deve se adequar ao contexto 

vivenciado pelo indivíduo. 

Em diálogo com essa reflexão, Silva (2007) aponta que vivemos em um 

contexto social em que identidades híbridas e transgressoras se afirmam, 

considerando ser positiva a pluralidade manifesta. Em contrapartida, se revela 

uma formação dualista que se adequa ao contexto econômico e reduz indivíduos 

a dois tipos de sujeito, sendo eles os precarizados e os bem-sucedidos, numa 

busca de formação de sociedade que visa o bom funcionamento do mercado: 

“Vivemos num tempo de afirmação da identidade hegemônica do sujeito 

otimizador do mercado, num mundo onde zelosos guarda-fronteiras tentam 
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conter a emergência de novas e renovadas identidades e coibir a livre circulação 

entre territórios – geográficos e simbólicos” (SILVA, 2007, p.8). 

Em meio a esse cenário desenhado, em que o pensamento prêt-à-porter 

(do francês, pronto para vestir) dos saberes institucionalizados e oficializados 

determina as perguntas e respostas acerca do social, político e educativo por 

meio do currículo - entendido aqui como tudo que produz significado na 

instituição escolar - cabe aos/às educadores/as pensar novos sentidos para 

estas questões, ampliar o espaço de debate e questionar os imperativos postos 

por essas instituições levando em consideração as pluralidades que se 

manifestam em sala de aula (SILVA, 2007, p. 9). 

Partir da perspectiva que entende o currículo escolar e a escola como 

parte do processo de construção de identidades implica em conceber a noção 

de identidade como algo que não tem caráter exclusivamente individual e interior, 

mas como uma construção social e cultural. Hall (2006) entende que na 

contemporaneidade há um processo de descentramento do sujeito evidenciado 

pela dinâmica fluída das relações sociais, culturais, políticas e econômicas da 

pós-modernidade. Nesta abordagem, a identidade é entendida como múltipla, 

fragmentada e, por vezes, contraditória, construída em um processo constante 

de posições de sujeitos frente aos discursos que os interpelam. Dessa forma, faz 

mais sentido falar em processo de identificação do que em identidade, uma vez 

que o primeiro termo sugere algo inacabado que está em constante mudança, e 

o segundo sugere uma identidade fixa e estanque. No processo em questão, no 

qual os sujeitos estabelecem identificações com os discursos verbais, visuais ou 

escritos, a identificação pode ser ganhada ou perdida, está em constante 

transformação, e é produzida a partir do encontro dos sujeitos com artefatos 

culturais. 

Partindo desta noção de identidade, o discurso produzido na escola 

também é construtor de identidades. Ressaltamos que o que é dito, ouvido ou 

visto no espaço escolar, nos livros didáticos, nas falas dos/as professores/as ou 

nas imagens que permeiam a sala de aula, tem status de discurso oficial 

educacional, o que lhe confere uma posição de poder em relação ao que é visto, 

ouvido ou lido em espaços não-escolares. Com isso, não se visa responsabilizar 

unicamente estes/as profissionais pela reprodução destes saberes, mas sim, 

oferecer pistas para questionar estes projetos.  
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Pensar o ensino pelo viés do questionamento de projetos de controle não 

é negar o que é posto pelo currículo, mas entendê-lo de forma contextualizada 

considerando as relações de poder envolvidas em sua produção, ultrapassando 

assim os sentidos que ele mesmo produz e determina como conhecimentos e 

identidades oficiais. Ao falar sobre o currículo, Silva (2007, p.10) afirma que o 

“[...] currículo está no centro da relação educativa, que o currículo corporifica os 

nexos entre saber, poder e identidade”. O ponto é questionar a quem serve o 

currículo, qual é o projeto social dos grupos de poder que determinam e fabricam 

o saber. O currículo é centro do projeto de cidadão/ã que se quer formar e 

representa determinadas ideias e grupos sociais, sanciona um pensamento 

cultural, atribuindo poder e expressão a um determinado grupo, enquanto 

invisibiliza e desautoriza outros. O currículo, enquanto produtor de discurso, é, 

também, produtor de poder.  

Mediante a essa política curricular, vem a calhar pensar processos anti-

hegemônicos de produção de conhecimentos. Conforme Krenak (2019, p.12-13), 

precisamos “[...] ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogênea 

na qual há muito tempo o consumo tomou o lugar daquilo que antes era 

cidadania”. Questionar a quem serve o currículo é também vislumbrar o projeto 

de cidadão/ã que se delineia, e, a partir disso, traçar afinidades e confrontos com 

o que está posto. Ao tomar emprestada a premissa do líder indígena Krenak 

(2019) e transpô-la para a educação, de maneira a traduzir que a educação 

forma consumidores/as, e não cidadãos/ãs, pensar processos anti-hegemônicos 

seria formar não apenas consumidores/as, mas também cidadãos/ãs e pessoas 

críticas e ativas em relação a seu meio, e essa formação se faz importante já na 

Educação Infantil, que é a base da construção de sujeitos questionadores e não 

passivos. 
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2. Currículo escolar relacionado às artes visuais na educação infantil 

Pensar em quem queremos formar e para quê, assim como questionar se 

enquanto educadoras/es continuaremos mantendo projetos de poder, não se 

desvincula de pensar qual é projeto instituído pelos currículos e a quem ele 

obedece: 

Desde sua gênese como macrotexto de política curricular até sua 
transformação em microtexto de sala de aula, passando por seus 
diversos avatares intermediários (guias, diretrizes, livros didáticos), vão 
ficando registrados no currículo os traços das disputas por predomínio 
cultural, das negociações em torno das representações dos diferentes 
grupos e das diferentes tradições culturais, das lutas entre, de um lado, 
saberes oficiais e, de outro, saberes subordinados, relegados, 
desprezados (SILVA, 2007, p. 22). 

 

A partir disso, questionamos quem tem o poder de representar e dizer qual 

é o conhecimento verdadeiro, assim como quem dirige os processos de 

conhecimento e quem produz representações de mundo como saber oficial, e 

ainda, como a representação produz sentido em relação a determinados povos. 

Partimos assim, da perspectiva de que o conhecimento e representação não são 

dissociados, bem como representação e poder. A luta pela hegemonia do saber 

também resulta em sua desobediência (não confundir desobediência com 

negação), tal como a desobediência epistêmica em relação ao saber colonizado. 

Para Silva (2007), a identidade hegemônica moderna, centrada no sujeito 

macho, hétero e branco, entra em crise ao passo que novas identidades sociais 

emergem e questionam essa posição, numa disputa por representação. O 

currículo, para além de produzir conhecimentos, produz também identidades 

sociais. A identidade é uma categoria social e política, que demarca relações e 

posicionamentos. A identidade de alguém/algo existe pela diferença, visto que o 

eu se constitui como o não-outro, ou seja, pela diferenciação do outro. Identidade 

e diferença são, portanto, interdependentes e são criadas a partir de pluralidades 

de sujeitos e culturas. Nesta abordagem de identidade e de alteridade como 

mutualmente estabelecidas, a diferença se torna uma vantagem pedagógica 

enquanto perspectiva anti-hegemônica. Se o currículo considera as identidades 

plurais e as diferenças, produzir um saber único e soberano não se adequa à 

demanda destas identidades. 
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Contudo, pensar numa formação anti-hegemônica pressupõe interpretar 

a formação hegemônica que se desdobra do currículo. Para Silva, (2007, p. 28): 

 

O projeto hegemônico, neste momento, é um projeto social centrado 
na primazia do mercado, nos valores puramente econômicos, nos 
interesses dos grandes grupos industriais e financeiros. Os 
significados privilegiados desse discurso são: competitividade, 
flexibilização, ajuste, globalização, privatização, desregulamentação, 
consumidor, mercado. Nesse projeto, a educação é vista como 
simplesmente instrumental à obtenção de metas econômicas que 
sejam compatíveis com esses interesses. 

Essa observação coloca uma lupa sob a definição de Krenak (2019), que 

revela uma humanidade vista e produzida como consumidora, e nos aproxima 

da educação e seus projetos curriculares e institucionalizados centrados no 

mercado. De encontro com a fala de Silva (2007), Krenak (2019) cita a fala do 

pajé yanomami Davi Kopenawa, que diz que “[...] o mundo acredita que tudo é 

mercadoria, a ponto de projetar nela tudo o que somos capazes de experimentar. 

As experiências das pessoas em diferentes lugares do mundo se projetam na 

mercadoria, significando que ela é tudo o que está fora de nós” (KRENAK, 2019, 

p. 24). 

Como resultado dessa produção de discurso de mercadoria, há também 

a produção de um sujeito antropocêntrico que se crê separado do planeta Terra 

e que, portanto, se isenta de responsabilidade para com o organismo Terra e, 

além disso, se coloca como dominador e possuidor da natureza e seus recursos. 

Esse discurso produz sujeitos que sabem que recursos naturais são finitos, e, 

ainda assim, continuam saqueando esses recursos em prol do lucro e benefício 

próprio, contribuindo para a evolução de ambientes inabitáveis: ambientes com 

superpopulação, mudanças climáticas, esgotamento de recursos naturais e 

desmatamento, sem se preocupar com futuras gerações e construindo 

ambientes insustentáveis (CARVALHAL, 2016, p. 201). 

Segundo Carvalhal (2016), não somos e não fomos estimulados a ter um 

estilo de vida que preserve o planeta e seus recursos naturais. Se há menos 

água, há mais dinheiro. Se há menos árvores, há mais dinheiro. Se esse tipo de 

pensamento é um discurso institucionalizado e atua como poder via currículo, 

pensar em uma formação que inclua práticas sustentáveis (no sentido social, 

econômico e ambiental) é uma resistência a esse poder e discurso. Além disso, 

é também uma estratégia para driblar uma narrativa pautada na lógica linear de 
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consumo posta pelo mercado, em que há a extração de matéria-prima, produção 

de um produto, o consumo e, então, o descarte, numa crença equivocada de que 

recursos naturais não são finitos e que estão disponíveis como matéria-prima. 

Em contrapartida, há a lógica circular de consumo e produção, que propõe que 

a extração de matéria-prima e o descarte se encontrem num ciclo, enxergando 

o resíduo descartado como insumo para o desenvolvimento de produtos. Nessa 

lógica, a extração de matéria-prima se dá a partir de um resíduo (lixo) 

descartado, e a partir dele é feito um produto, que é consumido e então é 

realizado seu descarte e ele volta para o ciclo como insumo para novos produtos. 

As ideias circulares devolvem ao indivíduo o olhar de questionamento e 

responsabilidade pelo que consome. 

Silva (2007, p.28), na contramão de um projeto hegemônico pautado pela 

economia, propõe uma educação e uma sociedade que tenham como prioridade 

a melhor distribuição de riquezas e recursos materiais e simbólicos para uma 

boa vida e, também, “de ter uma vida em que sejam satisfeitas todas as suas 

necessidades vitais, sociais, históricas. Nossos significados são outros: 

igualdade, direitos sociais, justiça social, espaço público”. Aí se insere a 

importância do currículo enquanto representação de identidades sociais, de 

produção de discurso e de poder, como projeto não só de cidadão/ã e sociedade, 

mas também de uma reforma social e educacional, uma vez que o currículo atua 

para além de um espaço produtor de conhecimentos. 

Mediante essas informações, cabe a cada professor/a, atuante ou em 

formação, questionar a si qual é o projeto de formação que objetiva para a 

sociedade, e questionar-se se esse projeto condiz com os currículos e saberes 

oficiais. Inserir essa discussão também na Educação Infantil, para se atentar a 

quais discursos esta modalidade de ensino tem produzido e qual projeto de 

formação é projetado na criança. É importante frisar que questionar a narrativa 

curricular não é negá-la, mas sim, ampliá-la e dar visibilidade para pluralidades 

e saberes inferiorizados pelas instituições e colocá-los, enfim, como expoentes 

de conhecimento, visando uma formação e educação de sujeitos que não se 

limite a uma educação convertida em mercadoria.  
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Pensando em questões práticas, um dos caminhos para uma formação 

anti-hegemônica no ensino infantil por meio da linguagem das artes é levar 

referências de artistas mulheres, como Sofonisba Anguissola para tratar do 

renascimento e Artemisia Gentileschi para falar do barroco; artistas negros/as, 

como Maria Auxiliadora e Rosana Paulino; artistas indígenas, como Denilson 

Baniwa e Arissana Pataxó; artistas latino-americanos/as, como Harmonia 

Rosales e Frida Kahlo; artistas locais inseridos na cena artística do município da 

escola; artistas LGBTQIA+, como Leonilson e Élle de Bernardini; artistas com 

deficiência, como Erich Stegmann e Keith Salmon; ou seja, levar referências 

artísticas para a sala de aula que amplie as experiências  e a percepção da 

criança sobre o que é considerado arte e alargar as noções artísticas europeias 

e estadunidenses, masculinas, heterossexuais e brancas para a pluralidade de 

produções artísticas realizadas por diferentes identidades, questionando o 

discurso hegemônico através da validação de saberes outros. 

Uma estratégia é apresentar às crianças trabalhos de grupos que são 

pormenorizados pelo currículo, este que destaca a arte europeia e 

estadunidense como foco central para o pensamento artístico. Das referências 

artísticas citadas, destacamos duas obras que se apropriam de ícones da arte 

ocidental e subvertem esses saberes hegemônicos do currículo ao oferecer 

debates sobre representatividade e decolonialismo em seus trabalhos: O 

nascimento de Oxum (2017), de Harmonia Rosales (Figura 1) e Gioconda 

Kunhã/Monalisa Kunhã (2019) de Denilson Baniwa (figura 2). 
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Figura 1 - O nascimento de Oxum 

 
Fonte: https://www.wikiart.org/en/harmonia-rosales/birth-of-oshun-2017 

Acesso em: 24 jun. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikiart.org/en/harmonia-rosales/birth-of-oshun-2017
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Figura 2 - Gioconda Kunhã/Monalisa Kunhã 

 

Fonte: https://www.behance.net/gallery/76654547/Gioconda-Kunha Acesso em: 24 jun. 
2021. 

 

Introduzir referências não hegemônicas na Educação Infantil é desenhar 

um projeto de cidadão que questiona discursos hegemônicos. Com isso, desde 

seu primeiro contato com a escola, a criança se insere num espaço de 

acolhimento de identidades dissidentes que se esboçam. No ensino infantil há 

https://www.behance.net/gallery/76654547/Gioconda-Kunha
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uma grande importância da figura docente para a criança, o que alerta esse/a 

profissional a uma cautela e responsabilidade pelos conhecimentos e discursos 

reforçados e passados. Consideramos ainda que esse contato também produz 

projetos de identidades infantis e, ao produzir discursos unilaterais que 

favorecem grupos hegemônicos, há o silenciamento e censura das identidades 

marginalizadas e não contempladas nestes grupos, processo que leva a um 

silenciamento destas identidades já na infância. Outro ponto a ser questionado 

em relação a uma educação de Artes Visuais hegemônica é a produção de 

desenhos estereotipados na educação infantil. Derdik (1989) nos lembra que a 

criança é inserida num contexto cultural em que os conteúdos apresentados são 

regidos pelos clichês da televisão, tais como desenhos animados e 

propagandas, que se tornam a representação que a criança tem sobre desenhos 

e sua mediação com a arte e a realidade. Para driblar essa problemática, é 

importante que a criança tenha contato com referências artísticas diretas. 

Cada nação, estado, município, escola, professor/a tem um objetivo 

político curricular. Diante disso, é necessário aliar projeto pessoal com projeto 

institucionalizado. O currículo fabrica saberes, crenças e hierarquias, mas 

também é reflexo do conhecimento da sociedade e de seus modos de ver a 

realidade. O problema se encontra em legitimar algumas narrativas em 

detrimento de outras, de maneira a silenciar discursos de mesma importância e 

reproduzir a homogeneidade de pensamento e conhecimento. Nesse sentido, 

ampliar o currículo que oficializa um saber para a pluralidade de saberes, tal 

como de identidades, é uma fórmula para pensar modos anti-hegemônicos de 

produção de conhecimento, de discurso, de sujeito e de sociedade.  

O currículo é um a ato político e, como tal, reverbera em questões éticas, 

morais e práticas. Diante disso, vale questionar o próprio posicionamento em 

relação ao que é instituído. Silva (2007, p.29) oferece uma série de perguntas 

para que se reflita sobre o currículo e nossa postura enquanto educadoras/es: 
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O que vamos produzir no currículo entendido como prática cultural? Os 
significados e os sentidos dominantes, as representações que os 
grupos dominantes fazem de si e dos outros, as identidades 
hegemônicas? Vamos fazer do currículo um campo fechado, 
impermeável à produção de significados e de identidades alternativas? 
Será nosso papel o de conter a produtividade das práticas de 
significação que formam o currículo? Ou vamos fazer do currículo o 
campo aberto que ele é, um campo de disseminação de sentido, um 
campo de polissemia, de produção de identidades voltadas para o 
questionamento e para a crítica? 
 

Esses questionamentos impulsionam a reflexão acerca da formação e 

educação que se visa realizar e evidencia a responsabilidade da atuação no 

ensino que se delineia no currículo desde os planos de aula, materiais didáticos, 

documentos e diretrizes até a forma como o currículo se materializa em sala de 

aula na prática docente e nas trocas com os/as alunos/as, afinal, o que acontece 

em sala de aula também é currículo. Tanto em um quanto no outro, há a 

produção de discurso e poder e a validação de conhecimentos e identidades. 

Cabe a cada profissional da educação questionar o projeto de formação e 

sociedade que idealiza e, então, atribuir significado ao que ensina e ao contexto 

de quem aprende, afinal, tal como a cultura, o currículo é vivo e deve se adequar 

às demandas sociais emergentes e como isso ecoa nos cidadãos/ãs.  

O currículo é uma ferramenta potente de afirmação de saberes e 

conhecimentos e tem seu resultado na atuação de pessoas em sociedade. A 

atuação de sujeitos se inicia na infância, que também é atravessada por 

discursos da instituição escolar e relações de poder.  

 

3. Considerações Finais 

 

 Toda educação pressupõe um projeto de formação. Há um projeto de 

quem se visa formar, para qual sociedade formar e para qual contexto. Esse 

projeto é produzido por grupos de saber e poder legitimados, grupos sociais 

dominantes que colocam seu olhar sobre o currículo e a fórmula dos 

conhecimentos e saberes de acordo com a hegemonia mercadológica, 

submetendo pluralidades a suas práticas discursivas para convertê-las num 

símbolo de cidadão ideal.  
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 Contudo, na medida em que a produção do discurso curricular atua como 

produtor de poder e discurso, há a resistência contra esse poder. Conforme 

Foucault (1988, p.91) “[...] onde há poder há resistência”. Foucault (1988) afirma 

que o poder se manifesta de maneira transversal e onipresente, de maneira a se 

apresentar em toda parte, em oposição a noção de que o poder está restrito a 

um alto posicionamento hierárquico. Desse modo, se evidencia que o poder não 

acontece apenas em relações com hierarquias postas e estabelecidas (ou, até 

mesmo, institucionalizadas), mas também em relação a um sujeito e outro, em 

que até num diálogo, por exemplo, essa relação de poder acontece. O poder 

atua no cotidiano e, quando não questionado, é reforçado. Na esfera do discurso 

curricular, atuam como produtores de poder os guias, as diretrizes, governos, 

ministérios da educação, os livros didáticos, as editoras que publicam esses 

livros, a escola, a direção, plano de aula, professor/a e, mediante essas relações 

transversais de poder, há a formação de um projeto de sujeito e sociedade. 

Resistir contra esses projetos de controle também acontece na ampliação do 

repertório artístico da criança, no caso do ensino de Artes Visuais na Educação 

Infantil, ao apresentar, estrategicamente, obras, artistas e imagens que estão na 

contramão da produção de discursos hegemônicos. Levar referências visuais 

produzidas por minorias e obras com representatividade empodera crianças a se 

reconhecerem em novas possibilidades e papeis para além das produções de 

identidade e de poder que visam os projetos hegemônicos. Trata-se de acolher 

as identidades dissidentes que já se esboçam no contexto infantil através de 

obras que abarcam existências silenciadas.  

 Por fim, cabe questionar a quem serve o projeto individual de cada 

educador/a. Com isso, não se visa acumular toda a responsabilidade de 

perpetuar projetos hegemônicos no/a educador/a, dado que este/a é mais um/a 

pilar do currículo, mas oferecer possibilidades para que a lógica hegemônica 

possa ser questionada e até subvertida através de ações em sala de aula. Isso 

também não quer dizer negar os saberes que o currículo valida, mas endossar 

o caldo de referências que vão além do que está posto e validar também 

narrativas dissidentes, silenciadas e invisibilizadas pela história. Questionar o 

projeto de cidadão que o currículo delineia é ter em vista as curvas que ele visa 

aparar e causar fissuras (ainda que pequenas) em seu discurso, é plantar 

semente, regar e esperar crescer, sem esperar um movimento de transformação 
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imediatista, mas não deixar de lado a possibilidade de transformação e seu 

potencial de se enraizar em novas gerações. O currículo oferece saberes prontos 

e condensados de acordo com o que se esboça como ideal hegemônico e chega 

até a escola como um projeto. Para os/as educadores/as, resta questionar o 

currículo e aceitá-lo da maneira cristalizada e fechada como ele se apresenta ou 

ampliá-lo e levá-lo para além do que é instituído. Cabe questionar se a produção 

de discurso será validada em sua mera reprodução ou se servirá como base 

para a compreensão de um projeto de sujeito e aprimoramento do mesmo. O 

currículo reverbera para além de um espaço de produção de conhecimento e por 

isso se deve a latência de pensar sua importância enquanto representação de 

identidades e suas pluralidades. Por fim, este artigo se finaliza com uma 

pergunta posta por Krenak (2019, p.7) que vem a calhar com a postura docente 

em relação ao currículo: “Será que não estamos sempre atualizando aquela 

nossa velha disposição para a servidão voluntária?”. 
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Imágenes y prácticas educativas. Aspectos diversos de un 
silenciamiento  

  
  Griselda Osorio 1 

 
1. Imagen y escuela 

Sabemos que la escuela ha privilegiado, desde su contrato fundacional, 

la enseñanza procesual de la alfabetidad verbal, oral y escrita y la alfabetidad 

del cálculo. Estas operaciones intelectuales tienen en la escuela un lugar de 

privilegio, por lo que las demás posibles entrenamientos  alfabéticos  con los 

que comprendemos y tenemos acceso al mundo de las interpretaciones se 

invisibilizan en las  prácticas pedagógicas. Los poderes institucionales, desde 

la antigüedad, han recurrido a la imagen para construir su historia y sus 

posiciones elaborando un extendido vocabulario en que los destinatarios 

podían  reconocer personajes, acciones, escenas y también un contexto y unas 

relaciones que construían el sentido que, de manera eufemizada y con 

particular fuerza se tornaba socialmente aceptable, respondiendo a 

expectativas colectivas socialmente constituidas. En este sentido es que 

podemos hablar ya, desde la edad media, de la construcción de una 

alfabetidad visual que reemplazaba la ausencia de la comprensión verbal 

escrita.  

En la escuela las imágenes son un territorio poco caminado. 

Entendemos que ellas cumplen un papel mediador  en la permanente dialéctica 

presencia- ausencia en tanto representación de lo que no está allí, de lo 

sucedido, de lo que fija la memoria pero también la invisibilización  y el olvido 

en los procesos de configuración de la mirada, es decir de las construcciones 

de subjetividades e  identidades  colectivas. Aun así podemos hablar de la 

escuela y su “régimen de creencia”, en términos bourdianos, ya que las 

imágenes que la habitan llevan implícito su carácter de verdad que se va 

construyendo en el interior institucional, armando juegos de sentido en el 

tránsito de los patios, los pasillos y  las aulas. Ese juego de sentidos que 

produce la imagen escolar muchas veces es desconocido o no es consciente 

por parte de quien lo organiza, las y los docentes. Son recortes arbitrarios que 

devuelven la idea de totalidad mediante la selección y ordenamiento, 

 
1 Fac. de Artes Universidad Nacional de Córdoba. 
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conformando un universo simbólico que se comparte en la escuela. Pineau 

habla de una “estética escolar”, entendida como un registro que conforma la 

totalidad de la vida escolar y que se nos presenta como una formación de las 

sensibilidades esperables.  

 
[…] la estética escolar es comprendida como el registro escolar 
destinado a la educación de los sentidos para la formación de 
sensibilidades colectivas. Produce una “educación sentimental” 
mediante el mundo sensorial de los sujetos a partir de engarzar las 
sensaciones en determinadas sensibilidades colectivas. (PINEAU, 
2017, p. 28) 

 

Una estética escolar que se construye como un sistema transmisible de 

normas que organizan el camino por la institución escuela. Dispositivos 

discursivos en tanto su uso y sus modos de inscripción que configuran el 

carácter didáctico de las imágenes. Asimismo decimos que muchas veces es  

un ordenamiento sin conciencia, porque podemos observar que los docentes 

consideran a la imagen como un espacio neutro, transparente e inofensivo. El 

trabajo con las imágenes  implica, de este modo,  un abordaje operativo e 

instrumental. Esas formas del “ordenamiento” articulan, aunque de maneras 

poco reflexionadas, las imágenes con el contenido que ellas vehiculizan, 

entendiendo que a través de sus configuraciones  se accede a nuevos saberes 

y promueven ideas y contenidos en relación con otras configuraciones 

significantes. La imagen como materialidad puede ser a la vez soporte de 

contenidos comunicativos que pueden redefinirse en sus modos vinculares, en 

su dimensión ideológica, como susceptible de indicarse en todo discurso 

marcado por sus condiciones sociales de producción, es decir como una 

gramática de generación de sentido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Las láminas y el legado 
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Entendemos la polisemia de las imágenes que hace de ellas mucho más 

que una interpretación, porque va a trascender el modelo de interpretación de 

las palabras. En el caso  de las láminas escolar que podemos observar, 

pueden señalarse tres funciones diferentes pero articuladas: * la imagen como 

disparador en la enseñanza, * la imagen como recurso,  y * la imagen como 

contenido de la enseñanza.  

En este sentido podemos decir que las láminas escolares reúnen las tres 

funciones, son un instrumento efectivo para comunicar, fijar contenidos, 

homenajear (dentro del recorte que privilegia la escuela) y también ornamentar.  

Estas láminas van a enaltecer valores y costumbres asumiendo un 

recorte axiológico como único código moral posible. Construyen así un legado 

cultural, por lo tanto un dominio de la identificación y de filiación entre las 

poblaciones de estudiantes que siempre han sido heterogéneas, y más aún en 

el caso de esta escuela en particular. Arturo Roig, en su texto Teoría y crítica 

del pensamiento latinoamericano entiende al legado como  la recepción de 

formas culturales que vienen de un sujeto (en términos de un colectivo) que las 

asume desde sí mismo, y que es más o menos consciente de ser su receptor y 

su recreador, es decir que ejerce sobre ellas una función selectiva y a veces 

transformadora, de mayor o menor eficacia. En este proceso Roig señala que 

no hay que descuidar los modos ilegítimos de autoafirmación, es decir la 

estrategia de separar ciertas formas culturales de su contexto de creación o la 

de la pretensión de negar la historicidad de quien las produce y de quien las 

recibe. Aquí el autor citado reflexiona sobre la contingencia del sujeto social, 

sus experiencias, intereses y circunstancias históricas. Esta separación de la 

que habla puede observarse históricamente en las estrategias cultuales  

llevadas a cabo por el  tradicionalismo. Este autor piensa en el legado como 

forma discursiva en el ejercicio de la autodeterminación, en el cual no sólo se 

piensa en la arbitrariedad de que algunos  bienes culturales se privilegien por 

sobre otros, sino también lo que se debe hacer con ellos. La escuela como 

institución educativa tiene un mandato fundacional que es el de civilizar, y la 

forma del legado cultural es una apropiada herramienta para ello. La 

determinación de un “nosotros” y de “lo nuestro” a través del legado parte de 

ciertos supuestos que para Roig han entrado en crisis, nosotros decimos que 
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aún en la escuela estos supuestos tienen vigencia y es difícil que la institución 

pueda observar y criticar propositivamente. Estos supuestos son: *la reducción 

de la cultura al mundo espiritual, * la tendencia a la ontologización de la cultura, 

desde donde surgen el “ser nacional” y “ el ser latinoamericano”, * la afirmación 

de una determinada jerarquía axiológica  (valores culturales), que devienen en 

una taxonomía  (orden jerarquizado de bienes culturales) invirtiendo medios y 

fines con relación a los sujetos receptores , a los sujetos del discurso 

hegemónico  y a los bienes culturales, y * la existencia de un mítico continente 

cultural al cual pertenecemos y el cual recibimos como legado. Acordamos con 

Arturo Roig que el sistema de relaciones humanas no es un mundo de bienes, 

sino un mundo de sujetos en interacción, respecto de sí mismos y respecto del 

mundo de bienes. Entonces no se trata de un mundo de medios, sino 

simplemente de un mundo de fines. Cada sujeto puede ser un medio para un 

fin, más sin dejar de ser un fin en sí mismo.  

 

Un bien cultural es, en efecto un medio por naturaleza, más un sujeto 
es medio tan sólo accidentalmente, ya sea porque ha sido reificado 
(convertido en cosa) y convertido en instrumento como consecuencia 
de un sistema de dominación , ya sea porque sin dejar de ser fin , 
colabora para que los demás puedan realizarse como fines […] en 
ambos casos se da una transmutación que en uno, en el de los 
bienes, consiste en cambiar de signo axiológico a los mismos, es 
decir restablecerlos en su valor intrínseco, más en el otro, consiste en 
que un determinado sujeto deje de ser un medio instrumental, se 
únicamente medio en el sentido antes indicado y se reconozca y sea 
reconocido como fin en sí. (ROIG, 1979, p. 50) 

 
 

A través de los legados, entendidos como anteriormente lo hemos 

desarrollado, entendemos a  la tradición como dimensión política de la 

hegemonía cultural, ella  es una fuerza activamente configurativa ya que como 

señala Raymond Williams configura la expresión más evidente de las presiones 

y los límites dominantes y hegemónicos.  La tradición es selectiva, y por ello la 

escuela escoge que hacer visible de nuestra historia a través de las imágenes y 

que invisibilizar. Esta selección arbitraria, como hemos señalado, de 

significados y prácticas tiene un sentido de pretendida continuidad, en términos 

de Williams, una ratificación cultural e histórica de un orden contemporáneo 

para ordenar con un interés de continuidad  las direcciones del futuro. La 

escuela como comunidad específica enseña, confirma y refuerza los 
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significados, esos  valores y actividades seleccionados en la tradición.  

Asimismo, las imágenes en esta conformación que hemos analizado, 

conforman en los proceso de enseñanza y de aprendizaje escolar un 

curriculum oculto visual que según María Acaso y Silvia Nuere posibilita 

enseñar aquello que resultaría incómodo o políticamente incorrecto desde el 

curriculum prescripto, o en la explicación verbal de un contenido, es decir que 

las imágenes acompañan un lento silenciamiento de lo que la escuela configura 

como formas de representación social e histórica.  

 

El principal objetivo del curriculum oculto es perpetuar de forma 
implícita un conjunto de conocimientos que no resultaría correcto 
tratar de forma explícita a través del discurso educativo, tales como el 
posicionamiento del centro en cuanto a los sistemas de reparto del 
poder, el alineamiento con una clase social determinada así como la 
defensa de una raza, de un género, de una cultura, de una religión 
sobre las demás. (ACASO- NUERE, 2005, p. 208)  

 

Siguiendo a Gunther Dietz  la “culturalización” de los discursos públicos, 

así como la problematización pedagógica de la diversidad cultural, desafía la 

identidad disciplinaria de la antropología y nosotros decimos que también 

desafía hoy a la institución escolar, a la que se le demanda, de alguna manera, 

acortar la brecha entre la escuela y la cultura de las experiencias vividas fuera 

de ella. Esto implica potenciar las prácticas de reflexión, contemplación, 

discusión y acercamiento a esas experiencias y a sus patrimonios culturales, 

que además y pensando en la competencia  que se establece entre la escuela 

y los mass media con relación a la preferencia de los usuarios infantiles y 

juveniles, sabemos que la primera va a quedar en un segundo término. De 

todas formas la escuela continua teniendo el particular privilegio de apostar a la  

cimiente un nuevo sujeto ciudadano que participe en la construcción de una 

alternativa democrática diferente, incorporando su diferencia y profundizando la 

democracia.  

 

 

 

 

 

4. Láminas escolares: un desorden aparente 
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Podemos ver las paredes de las escuelas, y de ésta en particular,  

tapizadas de afiches, pinturas, dibujos, reproducciones. En la escuela donde 

realizamos nuestro trabajo de campo  podemos observar  pinturas 

paradigmáticas que construyeron la cultura nacional a través de la Academia 

Nacional de Bellas Artes, como las pinturas costumbristas de  Prilidiano 

Pueyrredón y las de Fernando Fader, que subrayan en las paredes escolares  

la regionalidad cordobesa. Además de estas pinturas podemos encontrar una 

abigarrada exposición de imágenes que no dejan libre ninguna de las paredes 

interiores de la institución. Esta superpoblación de imágenes, todas 

establecidas en una aparente no discriminación ni jerarquización consciente, 

parecieran mostrarnos “lo que la escuela hace”, su hiperproductibilidad 

educativa, su capacidad para producir contenidos  para la enseñanza. Así la 

comunidad en la que la escuela está inserta y también las autoridades que la 

visitan de vez en cuando podrán leer que la escuela está trabajando 

incansablemente y que así se está aprendiendo, aunque esto sea relativo.  

En un exceso de exhibición la escuela también se juega con las 

imágenes su legitimidad pedagógica. En el caso de nuestra escuela no 

podemos observar zonas destacadas de ambientación con imágenes, están 

todas las paredes cubiertas con ellas. Dentro de las aulas ocurre lo mismo que 

podemos ver en los pasillos, existe una superpoblación de imágenes que van 

superponiéndose, a veces logrando una especie de palimpsesto involuntario 

que se va construyendo desde principio de año. Entendemos que esto se 

relaciona con la invisibilidad que paradojalmente tienen las imágenes en la 

construcción consciente de los contenidos a enseñar. Sucede también que en 

este abigarramiento de imágenes, muchas de las cuales son de producción 

infantil, ellas sufren un deterioro por el maltrato que se les ha dado o por el 

paso del tiempo. En este sentido también se transmite, por desidia o por falta 

de atención una valoración negativa de las producciones visuales de los 

estudiantes y de su forma de expresión, es decir de sus particulares formas de 

entender los conocimientos dentro del mundo de la infancia. 

 

 

5. La mirada desde la pedagogía crítica  
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El trabajo pedagógico con las imágenes merece una revisión profunda, 

ya que ellas tienen el poder de configuración de un arbitrario cultural en el cual, 

muchas veces el destinatario de las acciones educativas no está incorporado 

como valioso para la escuela. Adriana Puiggros señala la importancia de una 

educación centrada en el sujeto de cambio social, lo cual produciría por cierto 

una tensión entre la educación popular y la educación pública. En este sentido 

la pregunta es muy atinente al caso que nos concierne, qué sucede con el caso 

de las etnias, su idioma y cosmovisión en las escuelas del Estado, ¿se puede 

pensar en una educación pública no colonizada, plurilingüe y pluricultural? 

Entendemos que nuestra escuela como la mayoría utiliza enfoques restringidos 

a los pueblos originarios , los afro descendientes, las corrientes feministas y las 

posiciones medioambientalistas, es decir que la escuela opera restando  más 

que sumando identidades, y resiste sistemáticamente a la diversidad cultural 

que contiene en su seno. La educación visual tiene en este sentido un camino 

apenas comenzado, este enfoque de la educación artística incorpora las 

visualidades de manera plural , sin descuidar la tradición de las imágenes que 

han configurado nuestro ojo, que lo han ilustrado, permite entender la 

construcción socio histórica de la mirada, la cual refiere a una gestión de 

visibilidad . Una visión socializada conformada por un sistema de objetos y un 

sistema de acciones que van a desplegarse en el contexto en el que se realiza 

la historia, no sólo la historia de lo que la escuela tiene como mandato, sino 

también la historia de la experiencias vividas, aquellas que hablan de un sujeto 

plural que va a disputar significados. La educación visual propone la 

construcción dialogal con esa diversidad, para comprender la complejidad de 

las estrategias puestas en juego en lo que respecta a las relaciones 

dominantes de producción cultural, material y social. La práctica pedagógica 

produce relatos, verbales y visuales. Cuando recorremos la escuela rural en la 

que trabajamos nos preguntamos al mirar las imágenes, ¿cuáles son los textos 

constituyentes de las niñas y niños de esas etnias particulares que habitan la 

escuela?, de qué manera esta aborda el sistema de imágenes y diseños que 

están presentes en su organización simbólica?. Entendemos que en nuestra 

cultura están presente y coexistiendo lo moderno, lo culto y lo hegemónico con 

lo tradicional, lo popular y lo subalterno y que esta complejidad social es 
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también una complejidad estética. Así la educación  debiera comprender que 

esto es justamente es  lo que le da a las prácticas pedagógicas su espesor de 

totalidad, implica agendar  la condición de posibilidad de los sujetos culturales, 

es decir la  valoración, la experiencia y la circunstancia donde se construyen 

sus historias. De esta forma la pedagogía crítica entiende a la educación visual 

como formas de política cultural, interesada en cómo se producen  y 

transforman los procesos culturales dentro de los cuales se diferencian : * el 

discurso de la producción cultural: es decir el de las políticas estatales, que 

promueven algunas formas culturales por sobre otras, en este caso que nos 

ocupa, la escuela está trabajando a través de la Jornada Extendida, y con una 

profesora formada en este abordaje, aspectos culturales de las culturas de 

origen de niñas y niños. Esto se ha transformado en una importante orientación 

pedagógica permeando docentes y contenidos.*El discurso del texto: como 

forma de deconstrucción, descubriendo contradicciones significados y 

diferencias que se encuentran inscriptas en sus formas y contenidos. Aquí 

hablamos del texto como  la posibilidad de una indagación intelectual, la cultura 

visual lo sería para el orden de la educación visual en la escuela. Aquí estarían 

incluidos: el lector, espectador, estudiante como productor activos de 

significados, en la doble dimensión que esto supone: tanto en la producción de 

materiales visuales como en su interpretación.* El discurso de las culturas 

vividas: permite pensar cómo se construye el significado en la vida social. 

Interroga  sobre la manera en que la gente construye historias, crea símbolos y 

formas de autodeterminación. Esto e aspecto lo hemos trabajado en la práctica 

docente realizada por las y los estudiantes  que cursan el profesorado. Tuvimos 

en cuenta para la orientación de la propuesta pedagógica de las y los 

practicantes los contenidos que presentaba el Ministerio de Educación de 

Bolivia en tiempo de Evo Morales como presidente del hermano país.  

Advertimos el alto nivel de expectativa que tenían las y los niños al trabajar 

esos contenidos, cómo se cruzaban sus historias personales, familiares y 

regionales en cada una de las propuestas, como así también el interés en el 

proceso de construcción de las materialidades y todas las discusiones y 

aportes que realizaban. En esas experiencias escolares vivenciamos que  el 

conocimiento visual  se relaciona con la experiencia como lenguaje, donde la 

producción del  mismo es un ejercicio de poder, un conocimiento específico y 
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un argumento histórico a partir del cual se construyen las identidades sociales, 

porque son generadoras de realidades con las cuales las y los estudiantes 

discuten, polemizan, opinan y dudan. Eso implica para la escuela y para 

nuestra especificidad pedagógica  varios desafíos, ya que el conocimiento se 

revela como problemático y complejo por el entrecruzamiento de cuestiones de 

diverso orden: a) Problemas de orden epistemológico: remite a formas de 

indagación y validación: la estructura de una disciplina; b) Problemas de orden 

psicológico: se relaciona con la forma en que se aprende y se promueve 

determinado conocimiento; c)  Problemas de orden socio-cultural: forma en que 

se reconocen y se legitiman determinados conocimientos y no otros. La 

selección valorativa de la escuela. Los grandes lineamientos en cuanto a 

transmisión cultural y formación de sujetos. De todos modos decimos que no 

hay una propuesta válida para todo campo de conocimiento, reconocer esta 

particularidad significa asumir una postura frente al problema que adquiere su 

concreción en la construcción metodológica, entendida esta última como acto 

significativamente creativo de articulación entre: * la lógica disciplinar, * las 

posibilidades de apropiación de la misma por los sujetos y las situaciones, * los 

contextos particulares que constituyen ámbitos donde ambas lógicas se 

entrecruzan. La adopción por parte del docente de una perspectiva axiológica-

ideológica, incide en las formas de vinculación con el conocimiento, cuya 

interiorización se propone y por tanto tiene su expresión también en la 

construcción metodológica. La educación artística desde la particularidad y 

complejidad de su campo es un espacio privilegiado para vincular: formas de 

teoría educacional, teoría social y estudios culturales. Sabemos que la 

educación artística puede abrir desde temprana edad espacios para abordar el 

aprendizaje desde una perspectiva crítica: *del respeto por la diferencia y la 

justicia social,* de la construcción de sentidos comunitarios localizados, y *el 

derecho a la expresión estética como un ejercicio radicalmente democrático, 

como forma de examinar críticamente el concepto de actuación etnográfica., 

(Mc Laren) promoviendo las condiciones necesarias que los seres humanos 

necesitan para imaginar la vida en una sociedad que pretende extender el 

potencial de sus prácticas, de sus acciones hacia una vida democrática y 

pública. Los estudios sobre la imagen escolar son muy recientes, forman parte 

de los nuevos enfoques que se han producido en el campo de la educación 
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artística y que tienen que ver con la reflexión y el estudio de la Cultura Visual. 

Estos estudios están ligados al área de la antropología visual, espacio de 

conocimiento que también lleva muy poco tiempo de desarrollo en el mundo. 

Desde esta perspectiva, Nicholas Mirzoeff  propone un análisis de las prácticas 

relacionadas con la construcción de los  modos de ver, es decir con los 

órdenes de la mirada. Los aportes de la Cultura Visual permiten comprender 

que las imágenes crean y discuten significados, que incorporan siempre un 

conjunto de representaciones, intereses y de presupuestos acerca del mundo y 

que están mediados por pretensiones de verdad (Giroux).   

 

6. A modo de cierre 

 

Las imágenes escolares son un dispositivo de enseñanza, articulan 

objetivos educacionales y contenidos disciplinares, centrados en la 

comunicación, por lo que constituyen un posicionamiento ideológico y político 

que regula la acción pedagógica, estableciendo una construcción social del 

significado. La imagen y el texto verbo visual están presentes en la escuela 

como un  modelo de lenguaje.  Abordamos el texto visual  como un  logos no 

verbal  icónico que crea conocimiento, generando un sentido a partir del 

discurso expositivo. Las propiedades que se constituyen en el discurso facilitan 

la información de un mundo ordenado, una matriz cultural en la cual las 

imágenes provocan una regulación de las funciones de la visión en tanto sus 

usos son epistémicos, políticos y culturales. Las imágenes, bien por derecho 

propio o como herramientas de otros tienen agencia, implica que las imágenes 

“trabajan” porque tienen, aunque en el cotidiano (escolar, contexto que nos 

ocupa) no podamos dar cuenta de ello, una eficacia, la de “hacer ver” y” hacer 

creer”.  Comprendemos la potencialidad que la experiencia artística tiene en la 

formación de sujetos más críticos, flexibles y reflexivos. También entendemos 

las limitaciones en cuanto a las transformaciones sociales que se pueden 

alcanzar desde esta tarea, pero es necesario, en tiempos donde se juega 

nuestra propia existencia que la educación incorpore a las imágenes como 

formas mediadoras de conocimiento y productoras de significado, acercando 

las expresiones visuales al cotidiano de los niños, ensayando posibles 

interpretaciones y valoraciones que abran para ellos y con ellos formas de 



411 
 

 
 

interrogación,  interpretación y generación de mundos. La adopción por parte 

del docente de una perspectiva axiológica-ideológica, incide en las formas de 

vinculación con el conocimiento, cuya interiorización se propone y por tanto 

tiene su expresión también en la construcción metodológica. La educación 

artística desde la particularidad y complejidad de su campo es un espacio 

privilegiado para vincular: formas de teoría educacional, teoría social y estudios 

culturales.  

Si bien las vanguardias artísticas produjeron  interesantes programas de 

intervención social, entendemos que el arte no produce transformaciones en el 

entramado de la sociedad, sino que actúa sobre las concepciones de los 

sujetos, construye sensibilidades y subjetividades que abren liradas nuevas 

sobre los propios espacios culturales, porque una educación de la sensibilidad 

acerca instrumentos simbólicos que permiten incidir sobre ellos e identificarse 

en ellos. El objetivo de la educación artística entonces no es cambiar la 

sociedad, sino interpelar sus prácticas, sus experiencias, hacerlas evidentes, 

visibles. En estos procesos se produce una profundización y una condensación 

de esa experiencia, como así también un entrecruzamiento de las mismas, es 

decir una ampliación del nosotros. 

 

El arte no ofrece panaceas para las desventuras que acarrean las 
pandemias sanitarias ni soluciones para las iniquidades que imponen 
las pestes político-sociales: aviva la mirada ética, resiste la 
instrumentalización de sus imágenes y reinventa continuamente los 
alcances y los modos de la temporalidad. El arte alimenta reservas de 
significación, formas que podrán permanecer en estado latente hasta 
que encuentren su sazón en momentos favorables. Fomentar 
embriones de futuro es su compromiso con el tiempo venidero: de 
cara a él, el arte permite avistar salidas potenciales allí donde solo 
aparece un camino obturado por virus y desigualdades fatales. 
(ESCOBAR, 2021, p. 23) 

 

La educación artística no escapa a las formulaciones de la modernidad 

occidental, abonó y lo hace en el presente a una distinción invisible entre las 

configuraciones metropolitanas, las Bellas Artes y lo “otro” disponible en las 

formas de construcción significantes que laten en los diversos territorios y las 

múltiples formas de apropiación y recreación de los patrimonios culturales de 

nuestros pueblos. Las reflexiones sobre los aportes sustanciales que la 

Educación artística puede hacer en términos de ampliación de las alfabetidades 
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nos coloca en el compromiso de disputar también en el terreno del currículo 

total de la educación pública, en la necesidad de asumir la responsabilidad de 

participar en los sentidos que esa escolarización tiene en tiempos de defensa 

de la democracia, en la que se debaten y disputan los sentidos con los que se 

construyen las subjetividades de los ciudadanos y las identidades colectivas, es 

decir una educación artística que participe como práctica política y cultura 

situada. 
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El campo para ver y aprender. 
Imágenes sobre la ruralidad en la educación primaria 

de la provincia de Córdoba 
 

Suyai Virginillo 1 
 

Introducción 

 

 En un caserío llamado Potrero del Estado, a unos 20 kilómetros al sur de la 

Ciudad de Córdoba, camino a Río Cuarto, hay una pequeña escuela rural a las que 

asisten unos ochenta niños y niñas de la zona. Allí comencé mi trabajo de campo 

hace unos años con el objetivo de indagar sobre los procesos de alfabetización de 

la lecto-escritura y el uso de las imágenes en la escolaridad rural. En el registro 

fotográfico elaborado durante el recorrido desde el centro de la ciudad de Córdoba, 

donde vivía en ese momento, hasta la escuela rural a orillas de la ruta 36, se puede 

observar cómo se va desdibujando la idea de ‘campo’ asociada a un paisaje solitario 

y natural. Desde la ventanilla del colectivo se observan rasgos particulares del 

crecimiento y desarrollo demográfico y económico de Córdoba, es decir, el avance 

de la urbanización, la construcción de barrios cerrados en la periferia, barrios-ciudad 

y asentamientos, luego, en las zonas menos pobladas, se observa la transformación 

del uso de los suelos y la coexistencia de actividades económicas industriales y 

agropecuarias como la siembra de granos y oleaginosas y las cocinas de ladrillos. 

El transporte que conduce a la escuela se cruza con camiones que trasladan 

granos, grandes máquinas cosechadoras y algún avión que sobrevuela fumigando 

las grandes extensiones de cultivos. Llegando a la escuela se advierte su vecindad 

con el ingreso a un gran complejo carcelario y, más adelante, un depósito de 

chatarra y un predio de enterramiento de desechos urbanos. Así, con solo mirar por 

la ventana se empieza a esfumar la idea de una ruralidad ligada a un espacio donde 

la naturaleza mantiene su pureza y la vida, sus tradiciones.  

 

 
1 Docente e investigadora de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.  
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 Este recorrido, pone en cuestión algunos supuestos y representaciones 

sobre ‘el campo’. Siguiendo a Deborah Poole (2000), nos interesa entonces pensar 

el rol que han jugado las imágenes en las fantasías, ideas y sentimientos sobre las 

bondades, y dificultades, de ‘vivir en el campo’. Por lo tanto, el objetivo de esta 

presentación será utilizar las imágenes visuales como un medio para pensar las 

dicotomías a nivel de representación, pero también a nivel político y cultural, sobre 

‘el campo’ y ‘la ciudad’, haciendo foco en las representaciones de la ruralidad  en el 

ámbito escolar. 

 Esta preocupación por lo visual implica también el intento por ir más allá de 

la circunscripción a una técnica o dispositivo particular de imágenes. Es por eso que 

los materiales visuales que se analizan incluyen fotografías, gráficos e ilustraciones 

de manuales y libros de textos, así como posters colocados en las paredes de la 

escuela y otros recursos didácticos en los que predomina lo visual, como títeres y 

escenografías. Se trabajará con un corpus de imágenes y el registro de las distintas 

circunstancias comunicativas y pedagógicas en que son utilizadas, describiendo los 

contenidos vinculados a su presentación, el tipo de soporte y el discurso que las 

presenta. 

 ¿Qué imágenes del campo es común ver en la escuela? ¿A qué actividades 

y áreas de la vida se refieren estas imágenes? ¿Poseen características formales 

que resultan particularmente significativas? ¿Qué caras y qué cuerpos son 

mostrados? ¿Cómo se atribuyen características típicas a las personas que trabajan 

en el campo? ¿Qué vinculaciones se establecen entre ellos y ellas y determinados 

espacios, circunstancias y prácticas (y no otros)? ¿Cómo son asociados/as a otras 

esferas como la política, la vida doméstica o el ámbito laboral? Éstas son algunas 

de las preguntas que guiarán la observación, además se intentará reconocer cuáles 

son las sombras o ausencias, es decir, identificar lo que no se muestra en estas 

imágenes sobre la vida en el campo. 

 Como punto de partida hacemos presente la propuesta de la antropóloga 

estadounidense Deborah Poole quien sostiene que lo visual asume 

simultáneamente una naturaleza material y otra social tanto de la visión como de la 

representación.  
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El ver y el representar son actos «materiales» en la medida en que 
constituyen medios de intervención en el mundo. No «vemos» 
simplemente lo que está allí, ante nosotros. Más bien, las formas 
específicas como vemos –y representamos– el mundo determinan cómo 
es que actuamos frente a éste y, al hacerlo, creamos lo que ese mundo es. 
Igualmente, es allí donde la naturaleza social de la visión entra en juego, 
dado que tanto el acto aparentemente individual de ver, como el acto más 
obviamente social de la representación, ocurren en redes históricamente 
específicas de relaciones sociales (POOLE, 2000, p. 15). 

 

      La visión, aparentemente individual como dice Poole, y sus modos de 

percepción y valoración son aprendidos socialmente, interviniendo de manera 

temprana en nuestra relación con los demás y adquiriendo una primera 

estructuración. Durante la escolarización, el alumno-espectador aprende conceptos 

y habilidades que desafían muchas veces los límites de la forma y de las materias 

escolares, constituyéndose así un currículum visual que merece ser desentrañado. 

En ese aprendizaje tienen vital importancia los mecanismos de representación ‘no 

lingüísticos’, y entre ellos las imágenes visuales. Muchos pedagogos han 

reflexionado sobre el uso de las imágenes en la escuela, entre ellos, Henry Giroux 

(1996) quien sostienen que las imágenes crean y discuten significados, que 

incorporan siempre un conjunto de representaciones, intereses y de presupuestos 

acerca del mundo y que están mediados por pretensiones de verdad. En este 

sentido Ana Abramowski (2007, p.35) agrega: “Lo visible es algo que se produce y 

al lado de toda visibilidad habrá siempre una invisibilidad, constataremos que al lado 

de toda pedagogía de la imagen habrá también una política construyendo una 

mirada -y no cualquiera- del mundo”. 

 

1. Qué ver en la escuela 

 

 Volviendo a nuestra escuela primaria, encontramos que las imágenes 

utilizadas por las docentes en su mayoría provienen de manuales escolares y fichas 

didácticas presentes en distintos portales de Internet, por el contrario no hemos 

registrado fotografías o ilustraciones de autoría propia entre los recursos que 

presentan las docentes en las clases observadas. En pasillos y espacios comunes 

se presentan láminas con reproducciones de pinturas de artistas argentinos. A su 
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vez, los recursos visuales presentes en los manuales utilizados presentan imágenes 

que provienen de archivo de diarios, portales y publicaciones de organismos 

oficiales (como las secretarías de turismo o agricultura). Lejos de poder elaborar un 

inventario riguroso de las imágenes utilizadas por las docentes en la escuela, nos 

proponemos observar la diversidad de aristas o dimensiones que construyen esta 

idea sobre ‘el campo’. Al hacer esta selección nos hemos guiado por la intención de 

que cada imagen constituye una instancia particular dentro del abanico de 

representaciones que promueve la institución. Vale aclarar que si bien el criterio de 

selección de las imágenes se rige por ser presentadas en la escuela durante el 

transcurso de la observación, no podemos dejar de contrastar con otras imágenes 

que circulan por fuera del ámbito escolar ya que es en la comparación donde se 

pueden encontrar algunos rasgos comunes, particularidades y ausencias. 

 Las imágenes observadas se repiten durante los dos años de registro en esta 

escuela, esto permite una aproximación fundamentada a los modos de visualización 

del campo y la vida rural. Del archivo de imágenes se puede hacer una primera 

clasificación en relación a su representación: el relato del gaucho y la tradición 

campera como elementos fundacionales de la patria; el campo como recurso 

económico; y la huerta o la granja como representación del contacto con la 

naturaleza. 

 

2. El granero del mundo 

 

 En este grupo de imágenes registradas encontramos representaciones del 

campo asociado a la producción agropecuaria con la característica particular de que 

la mayoría de las ilustraciones hace referencia a la llanura pampeana. A diferencia 

de las imágenes que muestran a pueblos originarios o procesos históricos que 

suelen ser esquemas gráficos o reproducción de obras de arte, en el caso de las 

imágenes que hacen referencia a los circuitos productivos encontramos mayor 

cantidad de fotografías. En estas predomina el paisaje natural ocupando una gran 

porción del espacio gráfico, es decir que no suelen aparecer figuras humanas sino 

más bien animales, vacas, o grandes extensiones de cultivos y la línea de horizonte 
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se eleva dando protagonismo a la tierra. En algunos casos se destaca también la 

presencia de maquinaria agrícola. En el caso de las fotografías presentes en 

manuales escolares, la mayoría de las fuentes corresponden a agencias de turismo 

de las distintas provincias del país.  

 

Figura 1 

 

Fuente: Cuadernos para el aula (2007, p. 47).  

 

 Las ilustraciones son observadas por los y las estudiantes del tercer grado 

mientras la docente presenta el contenido. Se muestra el campo en una época 

pretérita, a través de un ‘registro pictórico’ como lo menciona el manual, donde se 

observan hombres trabajando en el arado, luego imágenes fotográficas de tambos 

y por último campos cultivados en la que se aprecien alambrados y maquinaria 

agrícola muy moderna. 
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 En un registro de clases en tercer y cuarto grado de la escuela primaria se 

observó a la maestra explicar ‘el circuito productivo’ mientras entrega a los alumnos 

unas imágenes fotocopiadas en blanco y negro. Los y las estudiantes miran la 

imagen, mientras la docente dice: 

Cuando vamos a la panadería podemos comprar criollos, pan y muchas 
otras cosas ricas. Pero alguna vez pensaron: ¿Cómo se transforma el trigo 
en pan? […]. El  circuito productivo está formado por diferentes etapas 
donde una materia prima: el trigo, se puede transformar en un producto: 
el pan… Muchas de las cosas que se consumen en la ciudad empiezan 
su proceso en el campo. Así es como el pan que comió Tomás tuvo su 
origen en el campo cuando se cosecha el trigo y finalmente lo consume 
en la ciudad cuando va a comprar a la panadería […] (REGISTRO 

ÁULICO, 19 de septiembre de 2016). 

 

 El campo se define en su eslabón dentro del circuito productivo como el lugar 

de extracción de la materia prima. Pero además en estas explicaciones, que se 

repiten en los cursos siguientes, lo rural se define por oposición a lo urbano 

vinculado directamente a la vida en la ciudad bajo el paradigma de la 

industrialización y la modernización. En la misma clase observada, la maestra 

explica: 

Veamos qué significa el espacio urbano y el espacio rural: Espacio rural: 
está relacionado con el campo. La población es escasa y dispersa. Se 
realizan actividades vinculadas al cultivo de plantas y la cría de animales. 
Espacio urbano: está relacionado con la ciudad. Se concentra mucha 
población. Se realizan actividades industriales y comerciales (REGISTRO 

ÁULICO, 19 de septiembre de 2016). 

 

 Como hemos señalado, estas imágenes suelen ser panorámicas mostrando 

grandes extensiones de campo o planos de detalle de alguna planta, solo en 

algunas pocas ocasiones se representa alguna persona trabajando, a caballo 

arreando el ganado o labrando la tierra de forma manual. En los registros obtenidos 

no hemos encontrado en ningún caso retratos de las personas involucradas, como 

sí sucede por ejemplo, en las imágenes publicadas en la prensa gráfica. Estos 

periódicos tanto nacionales como provinciales suelen tener una sección especial 

dedicada al agro, allí aparecen con frecuencia fotografías de funcionarios públicos 

como el ministro de hacienda o de agroindustria, o referentes de la Sociedad Rural, 

Coninagro y la Federación Agraria, entre otras organizaciones agrarias. 
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        Vemos cómo se sostiene en esta escuela un modo clásico de abordar el tema 

de los circuitos agroindustriales acudiendo a la enumeración y descripción de las 

distintas etapas que se siguen en la elaboración de un producto, haciendo referencia 

a las etapas agrícola, industrial y comercial. Esta forma de de abordaje puede ser 

útil como una presentación o introducción del tema, pero resulta limitado para dar 

cuenta de la rica dinámica productiva actual. Las imágenes de campo acompañan 

o refuerzan esta perspectiva haciendo referencia a su posición como eslabón dentro 

del circuito productivo. 

        Se recupera en estas imágenes la noción de Argentina como “granero del 

mundo” haciendo alusión al modelo agro-exportador que enriqueció al Estado 

durante principios del siglo XX, gracias al éxito que alcanzó la producción y 

exportación de cereales y carne, que posicionó al país como uno de los principales 

exportadores del mundo. La producción de materias primas para exportación como 

principal modelo económico sigue siendo un eje de disputa política, donde la idea 

de Argentina como ‘el granero del mundo’ aparece con nostalgia en algunos 

sectores sociales y se refuerza reiteradamente en el relato histórico propuesto en 

currículum escolar.  

 

3. Vida en la naturaleza  

 

 En otra observación efectuada en una clase que dictaron practicantes de una 

carrera de profesorado a las niñas y niños de primer y segundo grado se evidencia 

la noción de ruralidad como espacio natural, habitada por pequeños productores 

chacareros o huerteros, organizados a modo familiar. 
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Primero vamos a armar una historia con los animales que tenemos 
alrededor. ¿Ustedes tienen animales, no? ¿Qué animales hay? Los chicos 
contestan: Pavos reales, gallinas, ballenas… ¿Tenemos ballenas? Dice 
Camila, no, muy bien, acá no hay […]. La docente practicante dice: acá 
nosotros les trajimos unos animalitos. Los chicos están entusiasmados al 
ver que Elsa se acerca con una bolsa con imágenes de animales. ¡Chicos, 
por favor, silencio sino no van a escuchar lo que tienen que hacer! 
Interviene la seño Naty. Los chicos están muy entusiasmados. La docente 
practicante dice: ahora una pregunta. ¿Quién tiene el chancho? ¿Quién 
tiene la ovejita? ¡Chicas, chicas hagamos silencio! ¡Chicos! Escúchenme 
acá… vamos a hacer un cuento de la granja… vamos a contar una historia 
de la granja… (REGISTRO ÁULICO, 5 de septiembre de 2016). 

 
En la clase siguiente, las practicantes continúan:  

 

¿Quién tiene un sol? Pasá y pegalo en el lugar que corresponda. Los 
alumnos en silencio van pasando a pagar la figura sobre una estructura 
que representa un granero de granja de cartón y goma eva se van 
colocando diseños en cartulina en forma de ventanas, sol con carita feliz, 
nubes, ruedas de carreta, molino, aljibe, estanque con patitos, etc. 
(REGISTRO ÁULICO, 25 de septiembre de 2016) 

 

            Lo que queda registrado aquí a modo de ejemplo son los preconceptos de 

las residentes venidas de la ciudad sobre la vida rural como espacio de intercambio 

y conocimiento de la naturaleza. Las representaciones de ‘los animalitos’, el molino, 

el granero, la huerta se presentan con un diseño simplificado, donde predominan 

las formas redondeadas, los contornos bien definidos y los colores planos. En el 

caso de los ‘animalitos’ son frecuentes los ojos grandes y las sonrisas humanizadas. 

Entre los animales que identificamos en los diferentes registros aparecen 

usualmente caballos, vacas, burros, gallos y gallinas, perros y gatos. Con menor 

frecuencia otros animales de granja, y en ningún caso fauna nativa de la región, 

como podría ser el zorro, el cuis, o la comadreja, más asociados al monte que al 

campo en la propuesta escolar. Estas imágenes aparecen como representaciones 

de un modo de vida rural libre de conflictos, de tranquilidad y bienestar donde 

prevalecen economías autosuficientes, la armonía social y la idea de pureza natural. 

Podríamos decir, retomando algunos autores como Quiroz (2019) que esta 

romantización del campo conlleva a imaginar este espacio en oposición a las zonas 

urbanas y sus consecuencias del progreso. Es decir, que de este modo el campo 

se muestra asociado a un pasado precapitalista. 
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Figura 2 

Fuente: autoría propia. Primer y segundo grado de la escuela primaria (2016) 

 

4. Hombre de campo 

 

 Cada 10 de noviembre, se celebra el Día de la Tradición en homenaje al 

natalicio de José Hernández, esos días las aulas y los pasillos de la escuela de 

llenan de imágenes que hacen referencia a la vida gaucha2. Junto con los 

accesorios del escenario campero, la iconografía nacionalista ornamenta el 

infaltable acto escolar. 

 

 

 
2 El "campesino bandolero", que había sido desestimado por las clases dirigentes que se ocuparon 

de la modernización del Estado en las últimas décadas del siglo XIX, fue reconfigurado en términos 
positivos. Los gobernantes conservadores, que llegaron al poder con el golpe de Estado de 1930, 
visualizaron en el gaucho un símbolo de reafirmación nacionalista, funcional para un contexto 
signado por el "temor" al cosmopolitismo. Desde esa perspectiva, se oficializaron festejos que 
recuperaron al arquetipo de la tradición nacional y lo consolidaron como emblema para la nación. El 
tipo gaucho ideal fue reconocido en el personaje literario Martín Fierro. El protagonista del poema 
resultó funcional, entre otros intereses, para cristalizar el nacionalismo argentino (CASAS, 2012). 
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 La imagen del gaucho aparece en numerosas imágenes que se utilizan para 

articular distintos contenidos escolares. Su representación se asocia al campesino 

pampeano, hombre acompañado de un caballo, tomando mate o tocando la guitarra, 

que se viste con bombacha de gaucho, boina y en ocasiones lleva un poncho. Los 

colores de la bandera argentina, celeste y blanco, suelen estar presentes en la 

vestimenta (en el poncho o en la camisa y el pañuelo al cuello). 
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Figura 3 - Poster utilizado en la escuela.Fuente: Revista Anteojito (sin datos de edición) 

 

No podemos dejar de mencionar aquí a Domingo Faustino Sarmiento (1811 

- 1888) y su libro “Facundo. Civilización y Barbarie” donde el autor elabora un 

paradigma conceptual fundante del sistema educativo argentino: explica los 

fenómenos socioculturales y políticos de la época construyendo un par de 
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conceptos opuestos que permiten captar diferencias fundamentales. Para 

Sarmiento (1982 [1845]), civilización implica libertad y está presente en Buenos 

Aires con su industria y su población europea, que por ser europea es culta; y 

barbarie, en oposición, es esclavitud, hija de americanos, proveniente de las 

provincias que intenta avanzar sobre Buenos Aires, regresando y remedando los 

esfuerzos populares de la Edad Media. Ambos conceptos implican una noción de 

cultura que le sirve al autor para sostener la contradicción entre civilización y 

barbarie en términos de cultura e incultura basándose en razones de índole 

geográfico-naturales: la lucha entre civilización y barbarie es una lucha entre la 

ciudad y el desierto.  

La naturaleza, para quien luego marcaría a toda la educación oficial argentina, es lo 

descomunal, o el reverso de la vida ciudadana “racional”, en esta línea de 

pensamiento consideró a la figura del gaucho como naturaleza por ende como la 

principal resistencia para la europeización del territorio. El gaucho, en 

consecuencia, era indisciplinado y la escuela estatal sería la encargada de 

civilizarlo.  

        Más allá de esta concepción que marcó la historia de la educación en 

Argentina, las imágenes del gaucho que observamos en la escuela no representan 

un ‘matrero del desierto pampeano’ sino un hombre sencillo y bondadoso. Estas 

ilustraciones son estáticas y reconstruyen el escenario campestre a partir de la 

quietud del paisaje y la soledad de sus protagonistas. El resultado es ornamental y 

vistoso. El mate, cebado por la china con trenzas que acompaña al gaucho, es 

presentado en estas imágenes como un elemento ‘autóctono’ de la vida rural. Las 

danzas folclóricas, la comida criolla y la doma de caballos complementan esta 

iconografía rural cada festejo del Día de la Tradición3.. 

 

 
3 Por fuera del ámbito educativo se pueden encontrar otro tipo de representaciones gráficas de la 

figura del gaucho Martín Fierro. En un artículo periodístico, Juan Sasturain rescata la de los artistas 
que durante los sesenta y los setenta –Castagnino para Eudeba y Carlos Alonso para Emecé sobre 
todo, pero también Di Toto, Roberto González y otros– leen el poema “por izquierda”, como poema 
social, crónica de violencias e injusticias, desde un expresionismo ‘comprometido’ que no para en 
detalles más o menos folklóricos pero pretende conmover desde los climas. 
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 Como vimos en las imágenes que reproduce la escuela, el campo es un 

espacio generalizado como masculino y como reservorio de los valores patrios. Los 

peones, gauchos, paisanos o estancieros de la tradición rural que muestra la 

escuela en nada se parecen a la presencia rural que muestran los diarios y la 

televisión, donde el retrato del productor agropecuario se intercala con la imágen de 

profesionales informáticos en agrotecnología, proveedores de maquinaria agrícola, 

contratistas y prestadores de servicios. Sin embargo, en fotografías periodísticas 

podemos observar que esta narrativa del campo como espacio fundacional de la 

patria se ha actualizado durante el conflicto con el campo, en el lockout patronal de 

2008. En esa instancia se recuperaron aquellos elementos de la iconografía rural 

que mencionábamos y que tanto protagonismo tienen en los actos del Día de la 

Tradición que se celebra en la escuela. 

 

5. Qué no ver en la escuela 

 

 Volvemos sobre la idea de Abramowski (2007) para pensar las ausencias, es 

decir la producción de una invisibilidad sobre algunas dimensiones de la ruralidad. 

Por un lado, podemos destacar que si bien el sector agropecuario de la provincia de 

Córdoba continúa teniendo una singular importancia económica para el país, no 

continúa de la misma manera, es decir que en este territorio que originalmente 

pertenecía una zona exclusivamente agrícola-ganadera, se combina ahora la 

producción agraria con el sector de servicios cubriendo las necesidades de la 

metrópolis. Este es el caso de la zona que rodea la escuela rural, que convive con 

un gran complejo carcelario, un depósito de chatarra y un gigantesco y desbordante 

predio de enterramiento de desechos urbanos.  

 Hemos podido comprobar que estas imágenes que representan al campo y 

la vida rural en la escuela son repetidas año tras año con mínimas variaciones, esto 

imposibilita descubrir las transformaciones que vive este sector, como por ejemplos 

las nuevas maquinarias y paquetes tecnológicos, las nuevas formas de organizar la 

producción y el cambio en el uso de la tierra. Tampoco se ilustran los impactos 

ambientales que tienen las nuevas formas de producción, los desplazamientos 
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territoriales y los procesos de especulación inmobiliaria4, ni las formas de trabajo al 

interior de la red agraria. Y por último, podemos observar que no se muestra en las 

imágenes las consecuencias insanas de los modos actuales de producción en el 

campo (uso de fertilizantes químicos, plaguicidas; efectos de la sojización en el 

suelo de siembra; feedlots y criaderos artificiales que reemplazan el ancestral 

pastoreo; la alimentación a base de granos y antibióticos de animales herbívoros, 

etc). 

 Por otro lado, en las imágenes sobre el campo se ausentan las mujeres, 

apareciendo solo cuando se hace referencia a la elaboración de alguna comida 

típica, al mate o a alguna otra cuestión doméstica. Las y los niños y jóvenes no 

suelen figurar, a excepción del cartel del gaucho colocado en las paredes de la 

escuela para el día de la tradición, sin embargo, en ese caso es un niño haciendo 

de adulto. Se entiende así que el campo es lugar de adultos y adultos mayores. 

Además, como vimos en todos los casos, prevalece la imagen de un hombre 

trabajando en solitario, arreando vacas o manejando una máquina. En ningún caso 

en las imágenes registradas en la escuela durante el periodo de investigación 

encontramos colectivos u organizaciones de personas realizando actividades en 

conjunto. 

 

6. Qué aprender en la escuela. Consideraciones finales. 

 

Con este trabajo hemos podido reconstruir cómo el mundo de imágenes sobre la 

ruralidad que propone la institución escolar y que las maestras presentan a sus 

alumnos y alumnas cada año sostiene una serie de estereotipos sobre la vida y el 

trabajo en el campo: las regiones del país, los circuitos productivos, las tradiciones, 

entre otros contenidos de la educación primaria, presentes también en manuales y 

revistas escolares, que dan cuenta de una representación "edulcorada" de la vida 

en el campo que expone grandes territorios cultivados, campesinos dedicados a la 

actividad primaria (agricultura, ganadería, etc.) ausencia o retraso en relación a las 

 
4 En los últimos quince años, "irse a vivir al interior" ha pasado a formar parte del horizonte de 

posibles de la clase media urbana y suburbana argentina, el fenómeno constituye una forma de 
migración interna atípica que invierte el itinerario moderno, yendo de la ciudad al campo. 
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nuevas tecnologías, permanencia de las tradiciones criollas y conservación de los 

valores patrios, etc. Un mundo que se muestra adulto masculinizado, sencillo, 

austero, pacífico y solitario donde el capitalismo aún no ha llegado. El 

encantamiento con el que estas regiones suelen ser abordadas se puede vincular 

también con el supuesto de que en el campo se sostienen vínculos sociales más 

fuertes y existe mayor pertenencia territorial o identitaria. De este modo, 

encontramos imágenes que consagran jerarquías entre el campo y la ciudad, que 

naturalizan posiciones sociales y que borran la conflictividad particular de la 

ruralidad en el país. 

 De todos modos, en esta presentación no queremos concluir sobre la 

correspondencia entre imágen y realidad, sino dar cuenta por un lado, de los modos 

en que tanto el acto aparentemente individual de ver, como el acto más obviamente 

social de la representación, ocurren en entramados específicos de relaciones 

sociales que no son ajenas a procesos históricos y a intereses en disputa. 

 Por otro lado, en estas conclusiones podemos reconocer la coherencia 

interna de las representaciones del campo que instala con notoria durabilidad la 

escuela primaria. Como intentamos mostrar, este discurso sobre la ruralidad que 

presenta un punto de vista cultural e incluso ideológico, se apoya en un sólido 

entramado de imágenes, así como en unos modos de enseñar, en un vocabulario y 

en cada puesta en escena de las conmemoraciones y actos escolares que sostiene 

toda la institución. Lo que está claro en este recorrido es que la tradición escolar 

elaboró un mundo de imágenes que fue constitutivo para el fortalecimiento de la 

idea de Nación donde ‘el campo’ parece tener una participación clave y es 

permanentemente presentado como una abstracción ideal e inmutable. 

 Revisar el rol que juegan estas imágenes en la idea sobre cómo se vive en 

el campo nos permite abrir el debate sobre la justicia de la representación y la 

importancia de promover el protagonismo infantil y juvenil en la creación de 

imágenes que estimulen narrativas singulares y situadas. En este sentido, nos 

queda pendiente, para continuar con esta investigación, indagar en los modos en 

que los habitantes de la escuela rural representan el campo y sus espacios de vida 

mediante imágenes… ¿Habrá lugar en la escuela para otras representaciones de la 
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ruralidad? De este modo se intentará, como propone Deborah Poole (2000), 

recuperar las instancias de producción además de las de consumo, o como sostiene 

Nicholas Mirzoeff (2003), las instancias de contravisualidad. 

  



430 
 

Referencias 
 
ABRAMOWSKI, Ana. ¿Es posible enseñar y aprender a mirar? El Monitor de la 
educación, Buenos Aires, n. 13, p. 33-35, 2007. 

 
ACASO, María; NUERE, Silivia. El curriculum oculto visual: aprender a obedecer a 
través de la imagen. Arte, Individuo y Sociedad, Barcelona, v. 17, p. 208-220, 
2005.  

 
CAGGIANO, Sergio. El sentido común visual. Disputas en torno a género, “raza” 
y clase en imágenes de circulación pública. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2012. 
  
CASAS, Matías. Martín Fierro para la niñez argentina: la pedagogía del gaucho en 
la escuela primaria. Actualidades Investigativas en Educación, n. 16, 2016. 
Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44745615018>. Fecha de 
consulta: 20 jul. 2019 
 
CUADERNOS para el aula, ciencias sociales 5. 1. ed. Buenos Aires: 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, 2007. p. 47. 
 
DE LEONE, Lucía. Imaginaciones rurales argentinas: el campo como zona de 
cruce en expresiones artísticas contemporáneas. Cuadernos de Literatura, n. 
XX, p. 181-203, 2016.  
 
DUSSEL, Inés; GUTIÉRREZ, Daniela (Coord.). Educar la mirada. Políticas y 
pedagogía de la imagen. Buenos Aires: Manantial, 2006. 
 
FREEDMAN Kerry. Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y la vida 
social del arte. Barcelona: Octaedro, 2006. 
 
GIROUX, Henry. Placeres inquietantes. Aprendiendo la cultura popular. 
Barcelona: Paidós Educador, 1996. 
 
GRAS, Carla. Cambio agrario y nueva ruralidad: Caleidoscopio de la expansión 
sojera en la región pampeana. Trabajo y sociedad, n. 18, 2012. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-
68712012000100001&lng=es&tlng=es. Recuperado el 14 jul. 2018. 
 
MIRZOEFF, Nicolás. Una introducción a la cultura visual. Buenos Aires: Paidós, 
2003 [1999]. 
 
POOLE, Deborah. Visión, Raza y Modernidad. Una economía visual del mundo 
andino de imágenes. Lima: Casa de Estudios del Socialismo, 2000. 
 
QUIROZ, Julieta. Nacidos, criados, llegados: relaciones de clase y geometrías 
socioespaciales en la migración neorrural de la Argentina contemporánea. 



431 
 

Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, v. 2, n. 28, p. 271-
287, 2019. 
 
SANTURIAN, Jorge. Este gaucho está dibujado. Diario Página/12, sección Radar. 
Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-4230-
2007-10-28.html. Recuperado el 28 oct. 2017. 
 
SARMIENTO, Domingo F. Facundo. Civilización y barbarie [1845]. Madrid: 
Hyspamérica, 1982.  
 

 

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-4230-2007-10-28.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-4230-2007-10-28.html


432 
 

As representações do corpo em movimento/dançante nas 
práticas educativas 

 
Mônica Schreiber 1  

 
 
Introdução 

 O corpo é matéria em movimento, estrutura em volubilidade, coletivo e 

indivíduo. A partir do século XX, principalmente, as percepções em relação ao 

corpo e suas possibilidades de discursos tornaram-se mais evidentes em 

decorrência do desenvolvimento das tecnologias e dos movimentos artísticos. 

Ao abordar o corpo, múltiplos enunciados podem ser contemplados, desde sua 

anatomia até questões filosóficas. Na dança, o corpo acompanha e cria gestos 

no espaço, desenvolve diálogos e apresenta reflexões. Este corpo que dança 

sempre esteve presente na história da humanidade, desde os ritos pré-históricos 

e até hoje inerente à contemporaneidade.  

 

O corpo é uma realidade mutante de uma sociedade para outra: as 
imagens que o definem e dão sentido à sua extensão invisível, os 
sistemas de conhecimento que procuram elucidar- lhe a natureza, os 
ritos e símbolos que o colocam socialmente em cena, as proezas que 
pode realizar, as resistências que oferece ao mundo, são incrivelmente 
variados [...]. (LE BRETON, 2012, p. 28). 

 

 O corpo que dança pode se expressar por meio de diversas linguagens 

além da dança, sua principal fonte de propulsão. Neste sentido, o corpo dançante 

pode se inserir na pintura, na escultura, nas artes do vídeo, na gravura, na 

performance, e a partir delas promover novos contextos de discussão e criação 

da arte. “Ao olhar para o corpo em movimento, entende-se o início da ação 

humana e como ela se desenvolve em cada indivíduo e sociedade, 

problematizando a construção muscular e intelectual do corpo” (SCHREIBER, 

2020, p. 159). Ao analisar a história da arte percebe-se que o corpo dançante 

sempre esteve presente, sendo representado sob diversas facetas e em meio a 

diferentes movimentos artísticos. O escultor francês Auguste Rodin, por 

exemplo, desenvolveu uma série de esculturas inspiradas em dançarinas 

 
1 Mestranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) - Linha de pesquisa: 

Linguagem, Corpo e Estética em Educação (LICORES) sob a orientação da profa. Dra. Cristiane 
Wosniak. 
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(FIGURA 1). Rodin é considerado, de acordo com o escritor Rilke, “[...] o primeiro 

verdadeiro escultor do corpo desde a Antiguidade” (RILKE apud ZERNER, 2012, 

p.136). 

 

Figura 1 - Escultura de Rodin pertencente a série Mouvements de danse. 

 

Fonte: https://www.conexaoparis.com.br/433xposição-rodin-e-a-dança/ 

 
No que diz respeito ao movimento em si, primordial para que a dança 
se realize, Laban nos ensinou que é por meio da percepção, da 
experimentação e da análise em nossos corpos do quê, onde, de como 
e com quem/ o quê o movimento acontece que podemos também criar, 
transformar e compreender a dança. A relação do movimento com os 
outros aspectos da dança faz com que ela se transforme em arte, pois 
estamos criando relações simbólicas e significativas entre aquele que 
interpreta o movimento e o meio (MARQUES, 2012, p. 32). 

 
 Quando se propõe representar o corpo dançante, o movimento deve estar 

evidente. As articulações possíveis no campo da imagem fazem parte de uma 

infinidade de transformações enunciativas e através delas o corpo dançante se 

conecta e transmite mutações do criar e significar. Na década de 1960, o artista 

Yves Klein realizou a performance Anthropometries of the blue epoch em que 

várias mulheres cobertas de tinta azul movimentavam-se deixando marcas de 

seus corpos em telas brancas (FIGURA 2). Ainda que as mulheres não fossem 

bailarinas/dançarinas, houve movimento e uma proposição das possibilidades 

de representação deste.  

 

 

 

https://www/
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Figura 2 - Yves Klein, Untitled Anthropometry, 1960. 

 

Fonte: https://www.sothebys.com/en/articles/the-radical-nudes-of-yves-kleins-anthropometries 

 
[...] a linguagem da performance se revela como a introdutora direta do 
corpo na obra artística. Ao mesmo tempo, em que na dança, se 
buscava a liberdade do corpo no movimento, construções para além 
da técnica clássica e ainda as possibilidades múltiplas de expressão. 
O corpo torna-se o comunicador, a pintura, a fotografia, a escultura, a 
marca o ir e vir. Nesse momento o artista propõe seu espaço em ações 
e movimentos que revelam uma contemporaneidade comportamental. 
(SCHREIBER, 2020, p. 207). 

 
 No âmbito da performance as elaborações do corpo no espaço são 

diversas e não só a dança irá explorar essa linguagem como também as artes 

visuais. A Bauhaus (escola alemã de Artes, Design e Arquitetura), por exemplo, 

criou o Balé Triádico em que o artista e professor Oscar Schlemmer (FIGURA 3) 

contemplou propostas de movimento a bailarinos e bailarinas que utilizavam 

roupas de formas e cores variadas.  

 

De acordo com Goldberg (2006), as demonstrações de performance 
de Schlemmer levou o público à uma “dança matemática”, “dança 
espacial” e até a “dança gestual”. Os balés mecânicos da Bauhaus 
analisavam o homem mecanizado, criando assim diversas 
performances com bailarinos vestidos com trajes exóticos, dos mais 
variados materiais. A partir desses figurinos que delimitavam os corpos 
dos dançarinos, os movimentos realizados por eles eram 
transformados totalmente em relação ao que era considerado 
tradicional da dança (SCHREIBER, 2020, p. 217). 
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Figura 3 - Balé Triádico, Bauhaus. 

 
Fonte: http://issocompensa.com/arquitetura-e-design/bauhaus-a-utopia-da-arte-total-

redesenhando-o-mundo 

 

Ainda, ao pensar em movimento e corpos dançantes as possibilidades de 

representação são múltiplas e passam por todos os tempos e linguagens 

artísticas. O quadro A dança de Henri Matisse (FIGURA 4), pintor francês, 

contempla o movimento de cinco indivíduos que dançam em roda de mãos 

dadas. Através de sua pintura, Matisse consegue construir a ideia de corpos 

dançantes que quase flutuam em meio a tela.  

 

Figura 4 - Henri Matisse, A Dança, 1910. 

 

Fonte: https://www.saiacomarte.com/obra/a-danca/ 

 

https://www.saiacomarte.com/obra/a-danca/
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 A linguagem do vídeo, também, comporta as representações do corpo em 

movimento. Na tela, o corpo pode ser capturado e editado, construindo discursos 

do movimento. A tecnologia, em conexão, com a arte no decorrer da história 

abriu caminhos para novos enunciados e proposições, que tem levado o artista 

a estar de corpo presente em suas obras e ainda, conduz o espectador a 

compreender diferentes facetas deste corpo na tela. De acordo com Yves 

Michaud em seu texto O corpo e as artes visuais: “Esses aparelhos permitem 

que se vejam novos aspectos do corpo. São poderosos: difundem imagens até 

aqui raras [...]” (MICHAUD, 2011, p. 546). Nesse sentido, o autor relata que até 

o surgimento e a democratização das tecnologias, muitas imagens do corpo em 

movimento eram incalculáveis e a partir no início do século XX emergem como 

possibilidades de expressão. Diversos artistas da dança irão explorar as 

possibilidades do movimento através dos aparatos tecnológicos, entre eles o 

coreógrafo e bailarino Merce Cunningham que produziu obras coreográficas 

especificamente para produções videográficas, fragmentando gesto e efeitos 

visuais (FIGURA 5). 

 

Figura 5 - Variations V (1966) - Merce Cunningham Dance Company 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=yOAagU6cfBw 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yOAagU6cfBw
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O corpo em movimento está constantemente se modificando e buscando 

formas de expressar e representar na arte e em sociedade. Ele acompanha a 

história e transforma o olhar do espectador. A dança é uma linguagem 

necessária no desenvolvimento dos indivíduos, contribuindo na assimilação de 

aprendizados, nos processos criativos e na capacidade de refletir e questionar. 

Ao elaborar possibilidades de representação da dança, os sujeitos da 

aprendizagem conseguem visualizar novos contextos de discussão e produção 

de arte. 

 

1. A linguagem da dança e seus contextos  

 A dança é uma linguagem que vem desde a pré-história acompanhando 

a sociedade. No início era utilizada como meio para rituais divinos construídos 

através de danças em roda, formações em filas ou entre casais. No Egito, por 

exemplo, a dança era exclusivamente sagrada e muitas vezes representadas em 

pinturas (FIGURA 6). Na Grécia, a linguagem da dança estava presente na 

formação da sociedade e era essencial para que o indivíduo se tornasse um bom 

cidadão. “Para os gregos, a dança era de essência religiosa, dom dos imortais e 

meio de comunicação com eles” (BOURCIER, 2001, p. 22). Mesmo que na Idade 

Média existissem poucas produções artísticas, a dança também esteve presente 

nesse período, mas apenas como uma forma de diversão em festividades.   

 

Figura 6 - Fragmento da Dançarina”, (1570-1070 a.C), pedra. Museu Egípcio 

de Turim. 

 

Fonte: https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Ancient-

Egypt/799206/O-Livro-dos-Mortos.html 
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O Renascimento trouxe uma nova perspectiva para a dança, e assim 

desenvolveu-se o Ballet de Corte e a formação profissional de bailarinos e 

bailarinas. Em 1661, o Rei Luis XIV abriu a Academia Real de Dança na França, 

possibilitando o início do desenvolvimento de uma técnica estruturada na dança 

clássica. Já no Romantismo, iniciou-se um processo de formalização da técnica 

clássica que levou a dança a contextos academicistas. No final do século XIX 

diversos artistas e estudiosos da dança apresentaram novas técnicas ao propor 

maior liberdade do movimento e do corpo, como a técnica da dança moderna. 

Assim, no século XX, o corpo em movimento começa a ser estudado em suas 

multiplicidades na linguagem da dança. A partir do século XXI, a dança 

contemporânea surge com propostas de representação e construção do corpo 

dançante, envolvendo a sociedade, o indivíduo e as tecnologias. 

 

A dança tem estado historicamente presente na vida dos seres 
humanos e, ao longo de seu percurso, pôde assumir várias formas e 
propósitos, transformando-se continuamente sem, contudo, perder o 
seu estado de permanência enquanto pertencente a meios 
particulares, contextualizados sociocultural e artisticamente. Ela está 
notoriamente presente nesse desenvolvimento do ser humano 
abordado no contexto indivíduo e grupo (AGUIAR, 2016, p. 24). 

 

 A linguagem da dança acontece de acordo com o corpo em movimento, 

no espaço e no tempo. Possui signos próprios e se organiza através de vários 

elementos estruturados a partir do corpo, da sociedade e da cultura. O 

movimento pode ser expressado de diferentes formas, a partir de múltiplos 

conceitos e sua dinâmica demanda ação e presença. Desta forma, quando 

ocorre a representação do corpo que dança se verifica expressão e significado, 

contudo a dança em si apenas existe no corpo presente, pois é parte do 

indivíduo, do espaço e do tempo que o cercam. A compreensão de que o 

movimento é parte de cada indivíduo viabiliza a percepção sobre as formas de 

comunicar e construir através do corpo. 

 

Quando tomamos consciência de que o movimento é a essência da 

vida e que toda forma de expressão (seja falar, escrever, cantar, pintar 

ou dançar) utiliza o movimento como veículo, vemos quão importante 

é entender esta expressão externa da energia vital interior (coisa que 

podemos chegar mediante o estudo do movimento) (LABAN, 1990, 

p.100 apud RENGEL, 2006, p.122). 
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 Desta forma, a autora Christine Greiner em seu artigo Os novos estudos 

do corpo para repensar metodologias de pesquisa, afirma que: “O movimento é 

uma das condições para sentirmos como o mundo é e quem somos, sendo, 

portanto, um dos principais modos como aprendemos a significar (GREINER, 

2011, p. 8). Assim, a linguagem da dança se apresenta como parte importante 

na formação dos sujeitos na sociedade, como forma também de compreender o 

mundo e as possibilidades de ser/estar nele. A dança é linguagem ativa na 

construção das relações e nas articulações de indivíduos e espaços.  

 Desde 1997, a Arte é disciplina obrigatória no currículo escolar, 

introduzida pela LDB 9394/96. A dança, nesse contexto, ainda recebe pouca 

visibilidade e valor, muitas vezes trabalhada apenas como uma atividade 

extracurricular. Desta forma, é necessário buscar ferramentas possíveis para 

introduzir da dança como uma disciplina única que contemple o corpo em 

movimento através da prática e da teoria, construindo diálogos entre processos 

de criação em dança e articulações do corpo em movimento. De acordo com 

Isabel Marques em seu livro Ensino de dança hoje: 

 

Para Laban (1985), a dança na educação permitia uma integração 
entre o conhecimento intelectual do aluno e suas habilidades criativas; 
permitia que ele percebesse com maior clareza as sensações contidas 
na expressão dramática do indivíduo, quer na dança teatral ou 
comunitária. A partir da compreensão das qualidades do movimento, 
implícitas nas diversas formas de expressão humana, o aluno, 
harmonicamente, poderia ser educado através do movimento/dança 
(MARQUES, 2011, p. 78). 
 

 
 O ensino da arte e da dança na contemporaneidade devem estar em 

constantes atualizações, seguindo as direções das mudanças sociais e 

desenvolvimentos tecnológicos. Neste sentido, é importante cruzar linguagens e 

ressignificar práticas pedagógicas permitindo com que os sujeitos da 

aprendizagem identifiquem maneiras de propor novos contextos entre corpo, 

experiência e sociedade. 
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2. A representação do movimento nas práticas educativas 

 Entre as facetas do ensino-aprendizagem em dança variadas são as 

formas de abordar a teoria dentro das práticas pedagógicas. A prática e a teoria 

devem ser elementos conectivos entre si na linguagem da dança, pois é na união 

de ambas que os sujeitos da aprendizagem podem ressignificar informações, 

assimilar aprendizados, aplicar conhecimentos e manter o corpo em movimento 

no fluxo da sociedade.  

 

Desconstruir para reconstruir, selecionar, reelaborar, partir do 
conhecido e modifica-lo de acordo com o contexto e a necessidade são 
processos criadores desenvolvidos pelo fazer e ver arte, 
decodificadores fundamentais para a sobrevivência no mundo 
cotidiano (BARBOSA, 2005, p.100). 

 

 O diálogo entre a linguagem da dança e as artes visuais parte de uma 

longa caminhada de produções e trocas de saberes. Tanto a linguagem da dança 

utiliza porções das artes visuais, quanto as artes visuais contempla a dança. Um 

dos elementos principais que ambas têm em comum é o corpo, seja o corpo 

representado, artista ou o corpo dançante. Desta forma, é evidente que “o corpo 

não é só uma coleção de órgão arranjados segundo as leis da anatomia. É em 

primeiro lugar, uma estrutura simbólica, superfície de projeção passível de unir 

variadas formas culturais” (LE BRETON, 2012, p. 29).  

 A representação do movimento na produção artística permite com que 

simbologias do corpo possam ser ressignificadas proporcionando olhares para 

as formas que um indivíduo se expressa e constrói em sociedade. Quando o 

corpo dançante, e suas representações, é trazido para as práticas pedagógicas, 

os sujeitos da aprendizagem identificam diferentes modos de formação e 

organização do corpo. "Essa é uma das grandes contribuições da dança para a 

educação do ser humano - educar corpos que sejam capazes de criar pensando 

e ressignificar o mundo em forma de arte" (MARQUES, 2012, p. 27). Isabel 

Marques afirma, ainda, que: “O fazer-sentir dança enquanto arte nos permite um 

tipo diferenciado de percepção, discriminação e crítica da dança, de suas 

relações conosco mesmos e com o mundo.” (2012, p.27). 
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  Como exposto anteriormente, o corpo em movimento/dançante pode ser 

representado em diferentes linguagens e diante de variados conceitos. Ainda, 

pode ser pintado, esculpido, fotografado, gravado, sentido, desenhado e 

assistido. Ao propor o estudo da representação dos corpos dançantes também 

se abrem olhares em relação a multiplicidade de formas que o corpo pode 

compor. De acordo com a autora Regina Miranda “[...] o corpo particular de cada 

um é muitas vezes ignorado e até mesmo excluído, por intermédio de práticas 

que o homogeinizam, restringem e depreciam, caso não correspondam ao 

padrão ‘ideal’” (MIRANDA, 2003, p. 219). O corpo na arte enlvove inúmeras 

possibilidades de construção e possibilita com que o/a aluno/a perceba o corpo 

para além de um padrão. 

  O uso da imagem no ensino-aprendizagem da linguagem da dança permite 

o agenciamento dos estudos do corpo e o cruzamento de narrativas não verbais. 

Na arte é impressindível o uso da imagem para a compreensão das informações 

e do aprendizado do/da aluno/na como fonte de análise e proposição de 

discussões. Ao propor a investigação de representações do corpo em 

movimento/dançante os sujeitos da aprendizagem tem acesso a concepções 

teóricas da dança em relação a outras linguagens construindo também 

possibilidades criativas e o entrelaçamento de informações. “A arte, como uma 

antena, capta e emite o seu tempo, contamina e é contaminada por ele. Um 

mundo com a complexidade do nosso, que rediscute o que é corpo e o que é 

mundo, pede por uma dança que trate da sua complexidade” (SANTANA, 2006, 

p. 116). 

  É importante destacar que a observação e pesquisa da imagem dentro do 

ensino-aprendizagem da dança é um elemento que agrega a estrutura das 

práticas pedagogicas e não exclui, nem diminui, a necessidade de outros 

estudos como história da dança, anatomia, história da arte ou cinesiologia. 

Ainda, para que a linguagem da dança seja assimilada e absorvida pelos sujeitos 

da aprendizagem, ela precisa ser praticada enquanto ação e movimento através 

do corpo. 

  O corpo em movimento/dançante se descloca entre conceitos e 

espacialidades, assim constituindo sistemas, formando caminhos e estruturando 

representações. Quando há corpo, há gesto, memória, intensidade, cultura. Para 

contemplar em toda sua profundidade, a linguagem da dança deve 
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contextualizar também em seu ensino-aprendizagem esses sentidos do corpo, e 

entre eles está o estudo das representações do corpo que dança, na arte.  

 
A dança é organizada a partir de um corpo que se movimenta, criando 
padrões espaço-temporais determinado natural e culturalmente. Nas 
palavras de Soter (2002, p.84) “na construção de uma corporalidade, a 
dança, como arte do corpo, faz conversar natureza e cultura”. Neste 
sentido, para investigar a dança, é preciso investigar antes, o corpo 
que dança, como lugar de circulação de referencias e informações 
diversas que o atravessam, dando visibilidade à multiplicidade e à 
efemeridade de suas representações (WOSNIAK, 2006, p. 31). 
 

Neste sentido, foi possível perceber que o corpo em movimento/dançante 

permite uma série de desdobramentos desde questões filosóficas até 

representações artísticas. Ao propor um olhar crítico e observador às 

representações do corpo dançante na arte, o ensino-aprendizagem da dança 

abre caminhos para desconstruir e ressignificar o movimento e o corpo enquanto 

indivíduo e sociedade.  

 

3. Considerações finais 

 Estes estudos tiveram como objetivo propor discussões e reflexões sobre 

as representações do corpo em movimento no ensino-aprendizagem da dança. 

A linguagem da dança e das artes visuais se cruzam e se complementam, 

proporcionando um panorama de investigações do corpo e suas diferentes 

mediações. Através de um aporte teórico e bibliográfico na área da dança, da 

educação e da arte, esta pesquisa sintetizou discursos do corpo em 

movimento/dançante e a possibilidade de ressignificar o movimento. 

 

[...] a dança tem a possibilidade de deixar de ser uma disciplina escolar 
pré-moldada, isolada. Ela passará a fazer parte dos conteúdos 
curriculares que se multiplicam e tecem redes com outras disciplinas, 
com os alunos, a escola, a cultura e a sociedade, de modo a 
desconstruí-los e transformá-los; poderia passar a ter espaço próprio 
nessa rede de comunicações entre o real e o imaginário na 
contemporaneidade.  (MARQUES, 2011, p.100). 

 
  É preciso estruturar um ensino da dança que promova a reflexão e a 

estruturação das relações, pensando no funcionamento do corpo em variados 

espaços e tempos. Um corpo em movimento/dançante que envolva a arte e as 

tecnologias diante da era da ubiquidade, da presença das telas intermidiáticas e 

das telas de tecido. Ao pensar aqui em ubiquidade de acordo com Lúcia 
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Santaella (2013) que define como “[...] atributo ou estado de algo ou alguém que 

se define pelo poder de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo […] 

potencializado pela portabilidade conectada, disseminada por toda parte” 

(SANTAELLA, 2013, p. 128). Ainda de acordo com Viktor Lowenfeld (1957, p.34), 

“Separar o conteúdo de sua representação significaria privar um corpo de sua 

alma e vice-versa. Num trabalho criativo, o assunto e o modo pelo qual ele é 

representado formam um todo inseparável” (LOWENFELD apud SOUCY, 2005, 

p. 42). 

  Conclui-se que este artigo trouxe um olhar para a importância do estudo da 

representação dos corpos em movimento/dançantes da arte em meio ao ensino-

aprendizagem da/na dança. Em que seria possível contemplar formas de 

ressignificar a construção do movimento na contemporaneidade, verificando 

modos de contextualizar o corpo dançante em variadas realidades e 

estruturando relações entre arte, corpo, sociedade e educação. 
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Metodologia de ensino na roda da arte: a imagem como 

disparadora do processo de ensino-aprendizagem  

 

Vinícius Souza de Azevedo 1 

 
Introdução  

No ano de 2020 iniciou-se a pandemia do Covid-19, que assolou todo o 

mundo e nos obrigou a repensar as atividades em todos os âmbitos e setores. 

Naquele momento inicial, sem vacinas, sem nenhuma perspectiva de proteção 

ou formas atenuantes aos efeitos do vírus, a única medida possível foi o 

isolamento social. Na Universidade Estadual do Paraná, fomos obrigados a 

reformular todo o calendário e estratégias de ensino, em vista da necessidade 

desse isolamento, como principal, e quase única, estratégia de contenção do 

vírus. 

Inicialmente, tentou-se passar as atividades regulares para o âmbito virtual, 

mantendo-se o mesmo calendário lançado para o ensino presencial. Entretanto, 

se percebeu uma enorme lacuna em relação ao acesso dos estudantes à 

internet, seja por não terem equipamentos adequados (a maioria não dispunha 

de computadores), seja por falta de acesso satisfatório à rede (a esmagadora 

maioria possuía apenas acesso por dados móveis, por meio do celular, e muitos, 

nem isso). 

Os gestores da universidade como um todo e, especificamente, os gestores 

do Campus I – Escola de Música e Belas Artes do Paraná, e mais 

particularmente, o Centro de Artes da Escola, o qual é integrado pelos cursos de 

Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais e Bacharelado em Museologia, 

viram a urgente necessidade de se elaborar propostas específicas que 

solucionassem a dificuldade de acesso dos estudantes. Um princípio a ser 

seguido por todos os cursos era o de que deveríamos diminuir o tempo de 

acesso necessário para que os estudantes acompanhassem as aulas. 

 

 
1 Professor Colaborador do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Escola de Música e Belas 

Artes do Paraná (Campus Curitiba I da UNESPAR) no período de 2019 a 2021, Universidade 
Estadual do Paraná. 
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Para alcançarmos essa demanda, seria necessário repensar não apenas a 

grade de horários do curso, mas também a própria maneira como ofertávamos 

o currículo naquele período, visto que teríamos que diminuir o período letivo 

diário dos cursos. 

No curso de Licenciatura em Artes Visuais, uma proposta inicial sugeriu que 

os docentes se organizassem em grupos de trabalho por afinidade de disciplinas, 

de tal maneira que se constituíssem blocos de aulas que trabalhassem com as 

disciplinas afins, construindo propostas multi ou interdisciplinares. Esta proposta 

inicial se desdobrou em diversas outras possibilidades e as disciplinas que 

trabalham com as poéticas e as linguagens propuseram uma organização em 

um grupo que chamaram de Grupo de Trabalho – Imagem (GT-Imagem), tendo 

a proposta de pensar as sequências didáticas a partir da imagem, elemento 

comum a todas elas. 

Na construção da disciplina de Didática e Metodologia de Ensino das Artes 

Visuais, a imagem constitui-se como um elemento fundamental na produção de 

conhecimento sobre a arte e também sobre seu ensino, possibilitando o que Ana 

Mae Barbosa chamou de ‘epistemologia da arte’ (BARBOSA, 2009), ou seja, por 

meio do estudo e entendimento das questões e constituições em torno da 

imagem é possível pensar sobre como se ensina e se aprende no campo de 

conhecimento da arte e desenvolver formas para sua promoção. 

A disciplina Didática e Metodologia de Ensino das Artes Visuais vinha 

trabalhando, regularmente, com conteúdo como a história do ensino da arte 

(BARBOSA, 2014); a abordagem triangular (BARBOSA, 2009); a cultura visual 

(HERNÁNDEZ, 2000); teorias sobre o ensino do desenho (DERDYK, 1989; 

IAVELBERG, 2013); legislações e documentos de referência da educação 

(BRASIL, 1996, 2018); reflexões sobre a decolonialidade no ensino da arte 

(CANDAU; OLIVEIRA, 2010); em uma perspectiva teórica que entende a 

metodologia de ensino como um processo autoral, de apropriação e construção 

pelos estudantes (MATTAR, 2010). Este era o quadro elementar de conteúdos 

da disciplina antes da deflagração da pandemia e a necessidade do isolamento 

social. 
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Como docente responsável por esta disciplina, reconheço e trabalho a partir 

da imagem como elemento fundante do conhecimento, e, apesar de haver uma 

conexão direta entre esta disciplina e o Grupo de Trabalho ligado às disciplinas 

pedagógicas, propus que ela estivesse unida ao GT – Imagem, pela identificação 

com a importância da imagem no ensino das Artes Visuais.  

Com o grupo, então, realizamos o projeto UBUNTU, em que as diversas 

disciplinas formaram uma grande roda, um projeto transdisciplinar, em que cada 

uma construía significados na articulação com este coletivo, vivenciando de 

maneira concreta a filosofia ancestral Banto, em que a individualidade se 

referência na coletividade – ‘eu sou porque nós somos’ (GELEDÉS, 2016) traduz 

de forma sintética o princípio filosófico Ubuntu, que trata da importância das 

alianças e dos relacionamentos entre as pessoas. 

As disciplinas que participaram do projeto foram: Pintura, Desenho, Gravura, 

Fotografia, Fundamentos da Linguagem Visual, Desenho Projetivo, Multimeios, 

Arte Eletro Digital e, como já indicado, Fundamentos e Metodologia de Ensino 

de Artes Visuais. A partir, então, da filosofia Ubuntu, empreendemos processos 

de construção de saberes que iam além de cada disciplina isoladamente, 

trabalhando pela convergência dos diversos objetos de conhecimento a partir 

das imagens e também unindo os estudantes, já que, para a realização do 

projeto, trabalhamos com todas as turmas do curso juntas. 

O projeto funcionava a partir de imagens disparadoras, com as quais 

desenvolvíamos uma sequência de reflexões, propostas, ideias que partiam das 

imagens e que levavam à construção de conhecimentos de forma ampla, sem 

estarem limitados a esta ou àquela disciplina. A cada encontro, desdobravam-se 

também propostas de produção e investigação poéticas, que estimulassem os 

estudantes a mergulharem no estudo dessas linguagens. 

A primeira imagem que utilizamos é muito conhecida e, apesar de não ter 

nenhuma relação direta com a filosofia Ubuntu, é amplamente associada a ela 

(figura 1). Uma roda de crianças sentadas que unem seus pés, formando um 

círculo com eles. A relação entre a imagem e a filosofia Ubuntu se concretiza, 

fundamentalmente, pela percepção de que o círculo só existe pela presença de 

cada pé de cada criança. Se um pé é retirado, o círculo perde a sua dinâmica e 

precisará ser reorganizado. 
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Figura 1 – 1ª imagem disparadora do projeto. 

 

Fonte: Pressenza (International Press Agency). Autoria desconhecida. Disponível em: 
https://www.pressenza.com/pt-pt/2018/09/ubuntu-modelo-de-vida-alternativo-frente-ao-sistema-capitalista/ 

 

Esta imagem foi também a disparadora do próprio projeto, pois foi a partir 

dela que o grupo de docentes refletiu sobre a importância de trabalharmos um 

projeto transdisciplinar, em que o coletivo pudesse tornar-se mais importante do 

que cada um individualmente.  

No primeiro encontro, então, a partir da imagem, desenvolvemos com os 

estudantes a própria ideia do projeto e como se desdobraria o trabalho naquele 

período, convidando-os também a integrar esta roda, em que cada um se 

referência pelo todo. Trabalhamos também alguns fundamentos das 

perspectivas decoloniais (CANDAU; OLIVEIRA, 2010), já que estávamos nos 

sustentando em uma filosofia e uma imagem africanas. 

Para trabalhar as reflexões e discussões acerca das perspectivas decoloniais 

partimos dos trabalhos do grupo Modernidade/Colonialidade, constituído por 

intelectuais de diversos países, com predominância da América Latina, 

apresentando um caráter heterogêneo e transdisciplinar, cujo postulado é: “[...] 

a colonialidade é constitutiva da modernidade e não derivada” (MIGNOLO, apud 

CANDAU; OLIVEIRA, 2010, p. 17). Suas pesquisas caminham no sentido de 

explicitar a ‘hegemonia epistemológica da modernidade europeia’ e as 

https://www.pressenza.com/pt-pt/2018/09/ubuntu-modelo-de-vida-alternativo-frente-ao-sistema-capitalista/
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consequências sobre a produção de poder, saber e ser na constituição das 

sociedades colonizadas, sobretudo latino-americanas.  

Nesta perspectiva, da decolonialidade, é necessário desmontar uma 

concepção única de conhecimento, a qual está sempre sustentada pelos 

referenciais eurocêntricos, e trabalhar pela ampliação não apenas de 

conhecimentos e de seus referenciais, mas principalmente, da própria ideia do 

que seja conhecimento. As pedagogias decoloniais, desta forma, propõem 

evidenciar “[...] posturas, posicionamentos, horizontes e projetos de resistir, 

transgredir, intervir, in-surgir, criar e incidir” (WALSH, 2011, p. 25, tradução 

nossa) dos povos historicamente subalternizados pelo projeto de modernidade 

europeu. 

A filosofia Ubuntu e a imagem que propusemos como disparadora criaram o 

terreno propício à abordagem dessas questões, de forma direta e concreta. 

Como proposta poética, provocamos os estudantes a realizarem uma 

produção que tivesse suas próprias mãos como elemento central, podendo fazer 

uso de qualquer das técnicas e linguagens para esse trabalho. Nossa ideia era 

criar virtualmente uma roda de mãos, assim como a imagem nos apresentava 

uma roda de pés. 

A 2ª sequência de imagens trouxe a fotografia analógica e preto e branca, 

para conversarmos sobre algumas questões ligadas à fotografia, à imagem e à 

cultura visual (figura 2). 

Figura 2 – 2ª imagens disparadoras do projeto. 

 

Fonte: JÚNIOR, 2006. 
 

 Neste 2º encontro, foi possível conectar toda a discussão com os 

conceitos da Cultura visual, um conteúdo muito importante no campo da 

Metodologia de Ensino das Artes Visuais (HERNÁNDEZ, 2000). As relações 

construídas a partir do encontro tornaram o assunto mais acessível, pois trata-
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se de um conceito complexo, ligado à estrutura sociocultural da 

contemporaneidade, na qual todos estamos imersos. Geralmente, em sala de 

aula, são necessárias diversas estratégias metodológicas para que os 

estudantes entendam o conceito e apropriem-se dele. 

 A ideia, por exemplo, de que os significados das imagens são construções 

coletivas, fruto da convergência dos contextos em que são produzidas, tanto 

quanto, dos contextos em que são vistas, é complexa e, apesar de ser uma 

vivência cotidiana de todos nós, pode ser um pouco difícil de perceber essas 

relações. Aliás, temos percebido que, exatamente por ser cotidiana, essa relação 

entre imagem, contexto e significado é um pouco difícil de ser percebida, sem a 

ajuda de um processo de conscientização. 

 Ainda mais complexa é a ideia, fruto dessa primeira, de que os sujeitos 

também são fruto das imagens. Quer dizer, se os significados das imagens são 

coletivos e estão diretamente relacionados com os contextos, os sujeitos 

acabam por serem determinados também pelas imagens. Nas palavras de 

Hernández: 

 

[...] a elaboração da realidade não é meramente individual. As 
inserções dos indivíduos em diversas categorias sociais e culturais e 
sua inserção a distintos grupos (de idade, de bagagens de formação, 
profissionais etc) constituem fontes de determinação que incidem com 
força na elaboração individual da realidade social e geram visões 
‘compartilhadas’ de tal realidade e interpretações similares dos 
acontecimentos. Esse é o primeiro passo para situar a concepção de 
cultura visual (HERNÁNDEZ, 2000, p. 54, grifo do autor). 

 

 Assim, podemos afirmar que o entendimento sobre o conceito de Cultura 

Visual passa diretamente pela percepção sobre as relações diretas entre as 

imagens (de qualquer tipo) e a produção social, cultural e até política da 

sociedade. Realizar essa discussão juntamente com as outras disciplinas 

facilitou bastante o trabalho, pois pudemos desenvolver ideias a partir da 

compreensão da poética da fotografia analógica e preto e branca. A própria 

discussão sobre uma produção poética com esta linguagem já traz, de forma 

inerente, reflexões sobre a Cultura Visual, visto que se estruturam em uma 

estética que está fora dos padrões atuais de produção de imagens. 
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 Como proposta poética, provocamos os estudantes a observarem as 

produções de seus colegas, compartilhadas por meio da ferramenta Google 

Drive e se apropriarem de uma delas para fazer uma releitura ou desenvolver 

um outro trabalho. Nossa ideia era trabalhamos com esse processo de 

apropriação e reapropriação de significados por meio das imagens, inerente à 

Cultura Visual e gerar processos poéticos a partir disso. 

Em um outro encontro, tratamos sobre o desenho em suas mais diversas 

possibilidades e expressões, desde sua história, técnicas, materiais, até alguns 

artistas que trabalham com os limites do que poderíamos chamar de desenho. 

As imagens disparadoras foram as obras de duas artistas, Sandra Cinto e Edith 

Derdyk (figura 3). 

Figura 3 – Mais uma imagem disparadora. 

 

Fonte: Pinterest (https://br.pinterest.com/pin/322711129539924642/); Arte!Brasileiros 
(https://artebrasileiros.com.br/topo/instalacao-de-edith-derdyk-cria-tramas-conexoes-e-tessituras-no-sesc-

ipiranga/) 
 

 Neste encontro, articulamos a construção de uma noção de desenho que 

possibilitasse a apropriação como forma expressiva e também formas e 

estratégias sobre como trabalhar este conhecimento fundamental no campo das 

imagens em sala de aula. 

 Neste sentido, Edith Derdyk nos trouxe mais do que suas obras no campo 

do desenho. Seu pensamento como educadora-artista possibilitou uma 

ampliação significativa, a partir de sua já clássica publicação “Formas de pensar 

o desenho”, que nos traz conceitos, concepções, ideias, histórias e muitas 

imagens para pensarmos o desenho com “[...] uma carga de significação mais 

ampla do que um simples manejo de lápis sobre um papel em branco” (DERDYK, 

1989, p. 26). 

https://br.pinterest.com/pin/322711129539924642/
https://artebrasileiros.com.br/topo/instalacao-de-edith-derdyk-cria-tramas-conexoes-e-tessituras-no-sesc-ipiranga/
https://artebrasileiros.com.br/topo/instalacao-de-edith-derdyk-cria-tramas-conexoes-e-tessituras-no-sesc-ipiranga/
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 No encontro, foi possível articular a apresentação da história, técnicas e 

materiais do desenho com um processo de apropriação por parte dos 

estudantes, ampliando a noção de desenho de forma a pensa-lo como um meio 

autônomo de comunicação, expressão e conhecimento. 

Na sequência, em encontro posterior, construímos um entendimento 

sobre o ensino do desenho, trabalhando a partir do conceito de Desenho 

cultivado, desenvolvido pela Profª Drª Rosa Iavelberg, a partir do qual propõe 

que o desenho esteja presente, vigorando como forma de conhecer, durante todo 

o processo de escolarização e que se desenvolva por um trabalho 

metodicamente construído pelo docente, de maneira a garantir que os 

estudantes o vivenciem de forma significativa. Sua tese é a de que uma proposta 

organizada de trabalho com o desenho proporcionará experiências significativas 

com esta linguagem, promovendo seu ‘cultivo’ por parte dos estudantes. 

A autora propõe os ‘momentos conceituais do desenho’ (IAVELGERG, 

2013) como uma forma de perceber o processo de desenvolvimento da 

expressão gráfica dos estudantes, desde idades iniciais. Esses momentos são 

organizados da seguinte forma: Ação; Imaginação I; Imaginação II; Apropriação; 

Proposição. Podemos caracterizar cada momento da seguinte maneira: 

 

- Ação: a criança está interessada em realizar movimentos e percebe 

que algo acontece enquanto desenha. Desta maneira, realiza primeiro 

apenas o gesto e, depois, vai alcançando uma coordenação entre o 

olhar, o movimento do corpo e o risco; 

- Imaginação I: Os rabiscos iniciais, do momento da ação, viram 

figuras, as quais a criança enumera e nomeia, mas ainda não organiza 

essas figuras no espaço gráfico; 

- Imaginação II: Do momento anterior, aos poucos, vai se 

desenvolvendo uma narrativa durante a expressão gráfica e a criança 

percebe que pode desenhar o que quiser. Os elementos do seu 

desenho começam a se organizar no espaço; 

- Apropriação: A criança começa a se apropriar das regularidades da 

cultura do desenho e dos códigos da linguagem. Momento muito 

importante da ação docente, pois muitas crianças neste momento 

afirmam que não sabem desenhar, por não dominarem esses 
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códigos. A interferência precisa ir além da livre expressão. Conexão 

entre técnica e expressão; 

- Proposição: O sujeito articula seus conhecimentos, para além da 

linguagem da arte e do desenho e cria a partir de seu repertório, mas 

também de suas motivações. Início do desenvolvimento de uma 

identidade artística. 

 

No encontro, desenvolvemos uma percepção entre o desenho como 

linguagem, como forma de pensar e como estratégia de ensino, a partir da 

articulação desses diversos conceitos e momentos e um entendimento acerca 

da linguagem do desenho a partir de seus elementos fundamentais, como: 

Ponto, Linha, Plano, Volume, Formato, Tamanho, Cor, Textura, Direção, 

Posição, Espaço, Gravidade. 

Neste mesmo encontro, apresentamos a proposta da Escola Bauhaus e 

do desenvolvimento de uma concepção de desenho mais afinada com a estética 

modernista, o que trouxe novas perspectivas (literalmente) para se pensar a 

prática e o ensino do desenho. 

A proposta de produção poética relacionou-se com a experimentação do 

desenho e da composição a partir das chamadas formas puras. 

 Em um outro encontro ainda, pudemos relacionar a teoria da Gestalt com 

a história do ensino da arte, experimentando com os estudantes uma análise de 

cada um dos momentos da história com aspectos da forma ligados à Teoria da 

Gestalt, de maneira a aprofundar a reflexão sobre esta teoria e o pensamento 

sobre a história. 

 A Teoria da Gestalt considera os fenômenos psicológicos como um 

conjunto autónomo, indivisível e articulado na sua configuração, organização e 

lei interna. A percepção, segundo seus princípios, não funciona por somatório de 

partes pequenas dos objetos percebidos, mas por totalidade, de tal maneira que 

os objetos se organizam em uma estrutura global que determina, por um lado, a 

forma, a dimensão e a função das partes e, por outro, é determinada pelas 

próprias partes e pelas suas relações. A partir desse conceito, existem três 

grandes princípios: campo perceptivo; estrutura; forma. Para trabalhar em uma 

perspectiva mais concreta, partimos do princípio da forma de maneira a 

aprofundar os conceitos da Gestalt. 
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 Utilizamos o conceito de forma proposto por Fayga Ostrower, para quem 

“a forma é o modo como se configuram certas relações dentro de um contexto” 

(OSTROWER, 1978, p. 79), para além da configuração de superfícies isoladas, 

como silhuetas, por exemplo. Trata-se, portanto, de uma estrutura de relações: 

forma da mesa, de uma ação, de uma teoria, de um fenômeno. 

 A partir dessa concepção mais geral sobre a forma, podemos afirmar que 

a forma é um elemento básico no processo de ensino-aprendizagem da arte, 

aliás, um elemento básico para este campo de conhecimento. Todas as 

linguagens possuem um entendimento sobre a forma e desenvolvem a 

construção de seus princípios a partir desse entendimento. 

 Na música, a forma se concretiza pela composição, onde todos os 

princípios musicais se organizam e expressam.  

Na dança, ela se materializa pela coreografia, representando a unidade 

básica desta linguagem, a qual se organiza das mais diversas maneiras, 

inclusive pela sua supressão, quando se tem uma dança que é puro improviso, 

mas a não-coreografia também é um tipo de coreografia e possui uma forma 

definida.  

A forma do teatro está, basicamente, na dramaturgia, elemento básico 

desta linguagem, a partir do qual se estruturam, texto, cenas, gestos, cenários, 

figurinos, movimentos, trilhas sonoras, enfim, pela dramaturgia, o teatro se 

configura, constitui sua forma. 

Nas artes visuais, a forma se materializa pelas imagens, ou visualidades, 

se quisermos ampliar mais ainda esse princípio. Por meio de imagens (ou 

visualidades), as artes visuais organizam todo o seu conjunto de poéticas, 

elementos sintáticos e discursos polissêmicos. É pela imagem que esta 

linguagem configura suas relações e seu contexto, sua forma. 

Para facilitar a visualização, apresentamos aos estudantes o quadro a 

seguir: 

Forma na música - composição 

Forma na dança - coreografia 

Forma no teatro - dramaturgia 

Forma nas artes visuais – visualidades 
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No mesmo encontro, apresentamos um breve recorte da história do 

ensino da arte no Brasil (FERRAZ. FUSARI, 1993): 

Ensino tradicional 

Livre expressão 

Tecnicismo 

Abordagem triangular 

Sabemos que a história do ensino da arte é muito mais complexa do que 

este quadro, mas nosso objetivo era estabelecer uma relação entre alguns 

princípios da Gestalt com este tema e, por isso, buscamos a simplicidade, para 

alcançar uma possível relação. A complexidade foi trabalhada em um outro 

momento, posterior às atividades do projeto Ubuntu2. 

A partir então do quadro, propusemos uma percepção que relacionasse 

as características gerais de cada momento da história do ensino da arte com 

uma forma. 

O ensino tradicional se inicia com a criação da Academia Imperial de 

Belas Artes, em 1816, de tendência neoclássica, em que se valorizava o traço e 

o contorno no desenho e se trabalhava a representação convencional de 

imagens. O ensino era realizado por meio de atividades fixas que se repetiam, 

com a finalidade de exercitar a mão, a inteligência, a memorização, o gosto e o 

senso moral, havendo um foco no produto a ser realizado pelo estudante, sendo 

inclusive a qualidade deste produto que indicaria o sucesso (ou não) da 

aprendizagem. 

Pelo princípio da Gestalt, relacionamos então o ensino tradicional da arte 

com uma forma rígida, dura, imutável, como um molde a partir do qual se 

poderiam produzir formas em série, tão rígidas quanto a original. 

A livre expressão tem suas origens relacionadas com o Movimento da 

Escola Nova, surge no Brasil a partir da década de 30 e se dissemina, 

principalmente, entre os anos 40/50. Trabalha com ênfase na expressão, a partir 

de propostas que passam a levar em consideração aspectos afetivos, mais do 

que intelectuais. Uma pedagogia essencialmente experimental, que exigia do 

 
2 A disciplina Didática e Metodologia de Ensino da Artes Visuais manteve um cronograma de 
encontros com os estudantes que a cursavam, com o objetivo de aprofundar conceitos e ampliar 
os referenciais ligados aos conteúdos da disciplina. Este cronograma visava garantir um melhor 
aproveitamento por parte dos estudantes do conteúdo programático da disciplina, em vista de 
sua centralidade e importância no processo de formação docente. 



458 
 

docente uma postura aberta e flexível diante do ensino e dos estudantes. A 

ênfase do trabalho pedagógico era no processo, ou seja, toda a percepção do 

docente se voltava para o momento de produção do estudante, para a sua 

vivência e possibilidades expressivas no momento da ação criadora.  

Ao trazer os princípios da Gestalt, propusemos para a livre expressão, 

uma forma fluida, dinâmica, sem limites, quase que uma forma amorfa, pelo 

excesso de fluidez. 

O tecnicismo se inicia no Brasil a partir das décadas de 60 e 70, como um 

sistema técnico de organização da aula e do curso, configurando-se como 

planejamentos fundamentados em objetivos funcionais. Um ensino focado em 

um ‘saber construir’, reduzido aos aspectos técnicos e ao uso de materiais 

diversificados. Assim como, um ‘exprimir-se’, de cunho espontaneísta, pouco 

compromissado com o conhecimento sobre a arte e suas linguagens. Podemos 

observar uma supremacia do livro didático como fundamento principal da 

construção da aula e uma ênfase quase que exclusiva na técnica, ainda que de 

forma reificada. 

Na relação com a Gestalt, propusemos uma forma mecânica, maquinal, 

robótica, esvaziada de qualquer sentido orgânico e humano. 

A abordagem triangular foi sistematizada por Ana Mae Barbosa a partir de 

três referenciais principais, O DBAE estadunidense; os estudos culturais de 

origem britânica; as Escuelas al aire libre, do México. A partir desses 

referenciais, a autora desenvolveu a ideia de que o ensino-aprendizagem da arte 

passa por três campos distintos e complementares: o aprendizado de técnicas e 

materiais e o desenvolvimento da expressão; o conhecimento sobre artistas e 

suas obras, sobre movimentos e escolas; e a contextualização, tanto da 

expressão e do uso de técnicas, quanto dos artistas e da história da arte. 

Constituem-se assim os três pilares da abordagem triangular: fazer 

artístico, história da arte, contextualização. 

A forma que propusemos seria especular, reflexiva, a qual possibilita uma 

investigação do mundo intermediada pelo olhar para si. 

A utilização da Teoria da Gestalt como estratégia de ensino para tratar 

sobre a história do ensino da arte no Brasil, objetivava uma dupla meta: por um 

lado, construir um entendimento de ambos os conceitos (Teoria da Gestalt e 

História do ensino da arte); por outro lado, desenvolver uma percepção acerca 
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dos princípios da Gestalt como uma forma de produção de entendimento, uma 

possibilidade metodológica, que proporcionará percepções diversificadas acerca 

dos conteúdos trabalhados, do mundo e até de si próprios. 

 

Considerações finais 

Conectar a Metodologia de Ensino das Artes Visuais com as chamadas 

disciplinas práticas do curso enriqueceu o entendimento sobre seus principais 

conceitos, contextualizando-os como estratégias para o ensino da arte. O projeto 

foi em si uma contundente experiência de metodologia de ensino, ao explorar os 

limites e possibilidades de uma proposta transdisciplinar no âmbito universitário. 

Um profundo sentido de compartilhamento não apenas de aprendizado, mas 

também de significados, relações e até de sentimentos, visto que vários 

estudantes relataram o quanto a experiência os ajudou a enfrentar o difícil 

momento que todos passamos com o isolamento social. 
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