


LEITURA DE IMAGENS 

Identificada com esta última tendência, encontramos, no ensino de arte, a metodologia trian

gular proposta por Ana Mae Barbosa. Sistematizada no início dos anos 90, apresenta três elementos 

básicos que constituem o tripé sobre o qual a proposta se assenta, a saber: a história da arte, a leitura 

da obra de arte e o fazer artístico. 

O ensino de arte e sua localização no debate educacional brasileiro 

Ao longo do processo de inclusão do ensino de arte, enquanto disciplina obrigatória no ensino 

fundamental e médio, muitos questionamentos foram levantados. Relacionam-se aos problemas mais 

amplos discutidos no meio educacional, como: os baixos salários pagos aos professores, a baixa 

qualidade da formação dos profissionais do ensino, as precárias condições físicas e de administração 

das escolas, os desmandos administrativos. Essa situação culmina no quadro atual do sistema de 

ensino, nos altos índices de evasão e repetência e na privatização do ensino. No caso específico do 

ensino de arte, busca-se alternativas às questões relacionadas à polivalência, à falta de materiais e 

ambientes necessários ao fazer artístico e à falta de clareza teórica e metodológica dos profissionais 

que assumem a docência em arte. 

A busca de qualificação profissional foi uma conquista importante da área nos últimos 30 

anos. A participação mais orgânica dos profissionais da área nos debates educacionais possibilitou a 

produção de conhecimentos para o ensino da arte voltados para a realidade brasileira. Vale destacar 

que até a década de 70 não existia nenhum livro sobre arte-educação em Língua Portuguesa. Eram 

usadas, na época, as traduções argentinas. (Barbosa, 1975,p.35} A formação dos professores para o 

ensino de arte e a sua presença sistemática no debate das questões relacionadas à educação e ao 

papel da arte na formação do cidadão desenvolveram, entre os arte-educadores, argumentos no 

sentido de justificar a presença desse ensino nos currículos. 

O arte educador e a leitura de imagens: a proposta metodológica triangular 

Entre os arte-educadores tornou-se relativamente comum referir o ensino de arte à leitura de 

imagens na sala de aula. Pode-se, inclusive, atribuir a proposta de ensino de arte atual à influência exercida 

pelo livro de Ana Mae Barbosa, A Imagem no Ensino da Arte (1991). Persiste, porém, a dificuldade quando se 

busca saber, entre os arte-educadores, em que consiste a leitura de imagens na sala de aula. 
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Estudos32 apontam para um ecletismo no que se refere à metodologia de ensino de arte em 

sala de aula. Os professores de arte, em significativo número, dizem adotar a proposta metodológica 

Triangular. Contudo, têm distintas concepções no que se refere ao ato de "ler" e apresentam diferen

tes práticas no que concerne à leitura ou releitura da obra de arte. A obra de arte , ou a imagem, em 

sala de aula serve, por vezes , como modelo para cópia, ficando pouco ou quase inexistente o espaço 

para crítica e criação sobre essa. 

Metodologia triangular é a designação dada à proposta de ensino apresentada por Ana Mae 

Barbosa (1991 ). Consiste na proposta metodolúgica alicerçada sobre três eixos fundamentais , asa

ber: o fazer artístico, a história da arte e a leitura da obra de arte (que por sua vez envolve a crítica e a 

estética). Esta síntese integra os elementos propostos pelo DBAE33
. 

Durante a década de 80, Barbosa desenvolveu estudos em arte-educação, vivenciou experiên

cias metodológicas principalmente americanas, que contribuíram para a sistematização da proposta 

que se orienta a partir de análise da obra de arte. 

A autora considera o uso da imagem nas aulas de Artes Visuais imprescindível. Referindo-se 

à prática de ensino de arte nas escolas aponta para a ausência desta e polemiza: 

-----------
32. Pesquisas recentes realizadas a partir dos cursos de pós-graduação ocupam-se com a inves tigação, no espaço escolar, da 
Metodologia Triangular no ensino ele arte. A exemplo proponho consultar a pesquisa ele Maria Auxiliadora ele Car valho Corassa, 
com o Título ./1 Metodologia Tria11g11lar 110 E 11si110 de Artes em Escolas de P1i111eilv Gratt do M 1111icipio de Vitória, desenvolvida no 
Programa ele Pós-Graduação em Educação da Universidade r ederal cio Espírito Santo, em 1995. 

33. DBAE (Disciplined- Based - Art - Eclucation) constitui a síntese teórico-prática elaborada pelo Getty Ccntcr for Educacional 
in the Arts. Congrega o trabalho ele muitos estudiosos da arte-educação americanos, entre as quais Elliot Eisner, Brent Wilson 
e Ralph Smith. Esses últimos formam, segundo Ana Mae Barbosa, o lea111 dos mais recon hecidos profissionais cio Cet(y Tmsl. 
Por considerar esse referencial de grande importância para o ensino de arte, Barbosa organizou e realizou pesquisa sobre a 
presença desses nas dissertações e teses dos profissionais brasileiros da área. Objetivava identificar as influências es trangeiras mais 
significativas e as tendências em relação à mudança de paradigma no ensino ela arre. Partindo ele entrevistas verificou que Herbert 
Read, Ernest Gombrich, Rudolf Arn heim, El liot Eisner, Edmundo Burke Feldman, Vincent Lanier, Robert Ott, Robert 
Saunders, David This tlewood, Brent e Marjorie Wilson e Ralph Smith foram os autores mais mencionados. Contudo, nas análise 
de dissertações e reses pode-se concluir, com surpresa, que a 111aio1ia 11/iliza poucos a11l01rs e liv,vs cstra11geitv.r sobre cn1e-ed11caçâo, e.welo 
Herbert Read, em ediçoes !rad11z!das para o port11g11ês. Como resultado da pesquisa, Barbosa publicou o livro: A rle-Ed11caçào: lei1tm1 110 
s11hsolo. Siio Paulo: Cortez, 1997, no qual apresenta a síntese da pesquisa e compila textos de Vincent Lanier, Brent Wilson e 
Marjorie Wilson, E lliot Eisner, Ralph Smith, Roban William Ott, David Thistlewood, e Mary Stokrocki, e uma entrevista da 
aurora com Ernesr Gombrich. 
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lVIesmo nas escolas particulares mais caras a imagem não é usada nas aulas de arte. Eles 
lecionavam arte sem oferecer a possibilidade de ver. É como ensinar a ler sem livros na sala 
de aula (1991 , p.12). 

Em palestras realizadas no ano de 1988, iniciou uma investigação a respeito da aceitação, 

por parte dos professores, do uso da imagem nas aulas de arte, no momento em que divulgava a 
proposta metodológica que defende o uso da imagem no ensino da arte. Dividiu a palestra em duas 

partes: na primeira apresentava os argumentos necessários ao uso da imagem na escola e a grande 

aceitação entre os artistas de releituras de obras, ou seja, reinterpretações feitas a partir de quadros 

de outros artistas; na segunda parte da palestra buscava demonstrar como o uso da imagem pelas 

crianças é um importante estímulo à expressão artística infantil e não repressor da criatividade e livre 

interpretação da obra observada. 

Tinha objetivos bem definidos na primeira parte de suas palestras e dizia: 

Minha idéia era convencer os arte-educadores do seguinte: 1. que se o artista utiliza imagens 
de outros artistas, não temos o direito de sonegar estas imagens às crianças; 2. que se 
preparamos as crianças para lerem imagens produzidas por artistas, as estamos p reparan
do para ler as imagens que as cercam em seu meio ambiente; 3. que a percepção pura da 
criança sem influência de imagens não existe realmente, uma vez que está provado que 82% 
de nosso conhecimento ieformal vem através de imagens; 4. que no aprendizado artístico, a 
mímese está presente como busca de semelhança (sentido grego e não como cópia) 
(1991 , p.20-21 ). 

Ao final de uma série de palestras, em diferentes regiões brasileiras , a autora concluiu que 

existe uma significativa aceitação, por parte dos professores, do uso da imagem no ensino de arte. 

Considera importante, contudo , partir de uma proposta metodológica que se estruture a partir do tripé 

- história da arte , fazer artístico e leitura da obra de arte. 

A história da arte oferece o contato com a obra de arte , sua produção contextualizada, suas 

características de classificação de estilo , os valores sociais e psicológicos da época, do lugar e do 

indivíduo e, sobretudo sua significação para o homem de hoje. A apreciação artística é imprescindível 
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à abordagem histórica, mas agora recebe o enfoque crítico à obra. O termo "apreciação artística" 

passa a ser evitado; sua significação é ampliada. Não mais se restringe a julgamentos entre bom e 
mau e análises do senso comum, que buscavam o "deleite estético", mas resgata: ... aquela idéia de 
apreciação, como possibilidade de ler, analisar e até reconhecer a obra como um bom exemplo de um estilo ou 
técnica embora não goste dela (1991 , p.39) . 

Assim, a história da arte é complementada pela leitura da obra de arte. A apreciação artística, 
agora compreendida como leitura da obra de arte, é constituída pela estética e pela crítica. E, por sua 

vez , exige julgamentos de qualidade e conhecimentos teóricos de arte para a decodificação da obra. 

Faz-se necessário um conhecimento acerca dos conceitos visuais , que compõem uma "gramática" 

visual para proceder uma análise da obra, interpretá-la e, por fim , emitir julgamento de valor. Passando 

por um processo que amplia a discussão a respeito da crítica à obra de arte estendendo-a a outras 

formas expressivas em arte e em outras áreas do conhecimento humano exercita-se a crítica de arte 

e a abordagem estética na interpretação da obra. 
O contato do indivíduo com a obra de arte prepara-o para o entendimento do mundo que o 

cerca. A leitura das obras de arte favorece também uma leitura do mundo das imagens, sejam elas 

artísticas ou não. 

Barbosa, por estar voltada às artes plásticas, direciona todos os argumentos no sentido destas. 

Sua preocupação está centrada na leitura da imagem, com sua gramática visual , seus conceitos, 

suas formas . Assim, defende: 

Temos que a(J-àbetizar par; a leitura da imagem. Através da leititra das obras de artes 
plásticas estaremos preparando a criança para a decodijicaçào da gramática visual, da 
imagem Jixa e, através da leitura do cinema e da televisão, a prepararemos para aprender 
a gramática da imagem em movitnento (1991, p.34). 

Acredita que somente quando a leitura da obra de arte e a história da arte estiverem associa

das ao fazer artístico poder-se-á oferecer um ensino de arte crítico, capaz de formar o apreciador e o 

fruidor da arte. 

O fazer arte por si só não é capaz de formar criticamente a criança. As práticas de ensino de 

arte centradas na liberação emocional em livre expressão, segundo a autora, não têm favorecido o 
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desenvolvimento da capacidade crítica para avaliar a produção. Aos defensores da metodologia da livre 

expressão no ensino da arte, Barbosa desafia: 

Os defensores da arte na escola para a libertação das emoções devem lembrar que as emoções 
podem se revelar em múltiplas expressões catárticas e reativas, mas pouco aprendemos de 
nossas emoções se não somos levados a refletir acerca de nossas próprias respostas (1991 , p .41) . 

A livre-expressão, que tem por eixo principal o fazer artístico desinteressado pelo "produto 

final", passa a ser contestada. O produto artístico também deve ter importância no ensino da arte , não 

apenas o processo, a intenção, a experimentação ou a expressão catártica. Alguns arte-educadores 

têm promovido, neste sentido, a análise de trabalhos dos próprios alunos e, ampliando o senso 

crítico, desafiam-nos para a decodificação da imagem produzida. Torna-se relevante desenvolver a 

capacidade dos indivíduos de formular hipóteses, julgar e contextualizar conceitos e opiniões sobre as 

imagens, não apenas procedendo a feitura do objeto artístico. Embora o fazer artístico seja considerado 

elemento imprescindível ao conhecimento e à construção do conhecimento em arte. 

O fazer artístico é insubstituível e na compreensão da autora, a ele está relacionado todo o 

desenvolvimento do pensamento e da expressão visual , que extrapola a compreensão linear e discursiva 

predominante na escola, bem como o pensamento racionalista que ignora a emoção na produção do 

conhecimento. O trabalho de atelier na escola, que, segundo Barbosa, é uma contribuição do 

Romantismo, oferece a possibilidade de interferir na dinâmica essencialmente intelectualista da escola 

e de desenvolver outra forma de pensamento, que não a discursiva. Porém as atenções não estão 

mais concentradas no fazer artístico, mas distribuem-se igualmente sobre os demais componentes 

do processo de ensino/aprendizagem em arte: história da arte e leitura da obra de arte. Referindo-se 

ao livro didático produzido por Saunders sobre sua proposta de ensino de arte centrada na leitura da 

imagem, associada ao fazer artístico, a autora comenta o avanço verificado nesta formulação, que não 

se preocupa mais em oferecer um receituário de técnicas, característica preponderante nos livros 

didáticos em arte. Diz ela: 

As orientações práticas referentes ao fazer artístico têm pouco interesse. Podemos encontrá-las em 
qualquer livro de técnicas, sempre convencionais para arte-educadores medíocres (1991, p .60) . 
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O fazer artístico é parte integrante do processo de construção do conhecimento em Arte mas 
não o único. A experimentação é um aspecto de grande relevância na exploração dos materiais, 
formas e possibilidades expressivas, devendo estar associada à reflexão crítica, à teoria da arte , à 
história da arte e à estética. O processo percorrido na feitura da arte é importante, e o produto, 
igualmente importante, contém elementos de um pensamento não traduzível em palavras, mas com 
características próprias que podem constituir um corpo teórico capaz de fundamentar as discussões 
sobre sua própria prática. Assim, o fazer artístico, muito enfatizado pela corrente modernista no ensino 
de arte, passa a receber a complementação de novas "ordens cognitivas" (1991 , p.91 ). Ao trabalho de 
atelier somam-se a história e a apreciação da obra de arte, ou seja , a história da arte, o fazer artístico 
e a leitura da imagem. 

Poderíamos ainda perguntar, considerando a importância do resgate da imagem no ensino de 
arte, nesta proposta metodológica : Quais imagens devem ser analisadas? Quem seleciona a obra a 
ser analisada? 

Barbosa se ocupa em estudar também este aspecto na produção americana sobre a leitura 
da imagem na escola , bem como faz suas próprias reflexões a este respeito . 

A imagem, na escola, para a autora, abrange não só aquela produzida por artistas, mas 
também a imagem da propaganda, a imagem produzida pelos alunos, a imagem veiculada pelos 
meios de comunicação, na TV, nas revistas, nos cartazes, nos livros, etc. Embora reforce constantemente 
o argumento de que se deva proceder a análise a partir da história da arte e da teoria da arte e, não 
menos freqüentemente , defenda o contado com obras de arte , seja através de visita ao atelier do 
artista, a museus e/ou utilizando-se de reproduções. 

No estudo que faz sobre a série Teaching Through Art de Robert Saunders, refere-se aos 
argumentos do autor contrários ao uso dos slides para a leitura da imagem e sua preferência por 
reproduções em papel. A reprodução em papel , no tamanho e textura próximas ao original, favoreceria 
o processo de ensino em sala de aula, pois não exige que se apaguem as luzes. Porém está consciente 
da falta desses recursos na escola. 

As únicas imagens na sala de aula são as imagens ruins dos livros didáticos, as imagens das 

folhas de colorir, e no melhor dos casos, as imagens produzidas pelas próprias crianças. 

Mesmo os livros didáticos são raramente eferecidos ás crianças porqtte elas não têm dinheiro 

para comprar livros ( .. ) visitas a exposições são raras e em geral pobremente preparadas. 
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A viagem de ónibus é mais significativa para as crianças do que a apreciação das obras de 
arte. A Jónte mais freqüente de imagens para as crianças é a TV, os jretcos padrões dos 
desenhos para colorir e os cartazes pela cidade (otttdoors) (Barbosa, 1991, p.12) . 

Dedica-se ao longo do trabalho a uma abordagem sobre a imagem, principalmente a oferecida 

pela reprodução fixa, mas diz haver uma crescente produção de vídeos apresentando e analisando 

obras de arte nos Estados Unidos e Canadá. Após ter examinado alguns vídeos , conclui que em sua 

maioria dão ênfase à História da Arte e não mais a uma abordagem centrada na vida de artistas, mas 

em temas ou em movimentos artísticos. 

Outra recomendação que é feita ao longo do trabalho, a partir de leituras de diferentes estudos, 

diz respeito ao número de obras a serem analisadas. Aconselha então o contato com várias obras, ou 

pelo menos duas, para que seja possível ao apreciador tirar conclusões acerca das soluções 

encontradas para os problemas propostos, seja em relação à forma, à temática, aos materiais, etc. O 

trabalho centrado em uma única obra tem validade quando os objetivos de ensino impõem tal exigência, 

mas seu uso como modelo é descartado e, para responder com qualidade às necessidades do ensino 

da arte, deve ser contextualizada sua produção e analisados os elementos da composição a partir da 

teoria da arte, que pressupõe o contato com outras obras e conhecimento de outras produções. 

A imagem é, segundo Barbosa, uma fonte insubstituível de informações e como tal deve ser 

explorada em todas as suas dimensões a partir dos mais diversos instrumentos de investigação de 

que professores e alunos dispõem. Temos que a(fabetizar para a leitura da imagem, diz. Através da 
leitura rias obras de artes plásticas estaremos preparando a criança para a decodificação, da gramática visua~ 
da imagem fixa e, através da leitura rio cinema e da televisão, a prepararemos para aprender a gramática da 
imagem em movimento (1991 , p.34) . 

Assim, conforme Barbosa, a imagem deve ser analisada a partir de categorias como o tempo 

em sua relação dialógica de apropriação de permanência, de comentá,io e de crítica intertemporal das imagens 
(1991, p.96) , a História da Arte, que possibilita conhecer as características das classificações de 

estilo, bem como a relação das expressões artísticas com o pensamento psicossocial do período que 

lhe deu origem e, sobretudo, antes mesmo dos aspectos formais desta análise, propiciar ao especta

dor/leitor a possibilidade de interpretar a história a partir de suas próprias vivências, de maneira própria. 
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A crítica e a estética oferecem elementos para a análise da materialidade da obra, através dos princípios 

desenvolvidos pela teoria da arte, não enquanto receituário descritivo para fazer julgamentos estéticos 

objetivos, com perguntas em geral meramente conteudistas, ou levando apenas à enumeração de cores, 
classificação de linhas, de formas, etc (1991 , p.91 ). A proposta de incorporar a crítica e a estética no que 

se chama de leitura da obra de arte favorece a abordagem fenomenológica necessária, segundo a 

autora: Tem imperado nesta leitttra o que os americanos denominam estudos empíricos das artes ou estética 
empírica que defende a idéia de que a experiência estética explicitada organiza os signijicados aqui e agora e 
que a mentalidade destes significados depende muito mais da consciência interrogante que da mutabilidade 
histórica (1991 , p.95) . 

Outro elemento que faz parte da análise da imagem, pois é fator determinante de sua produ

ção, é o próprio "fazer arte". O trabalho de atelier no ensino das artes visuais deve favorecer a 
experimentação ao lado e a partir da análise da produção. O fazer artístico determina, assim como é 

determinado, por novos saberes em arte . Muitos critérios utilizados pela história da arte foram altera

dos a partir de práticas desenvolvidas no trabalho de atelier, a partir do confronto do artista com os 
materiais e com conhecimento objetivo e subjetivo de si e do mundo. Como exemplo, Barbosa cita as 

mudanças que se processaram na teoria e na História da Arte decorrentes do fazer artístico contem

porâneo, que, privilegiando a performance, o efêmero, não poderia mais ser julgado por critérios objetivos 

e constantes . O niilismo da era pós-Duchamp exigia outra forma de inter-relacionamento teoria-prática
história apontando pare, a simultaneidade do julgamento e não para a seqüência classi.ftcatória que era 
possível apenas depois do o~jeto artístico terminado (1991 , p.40) . 

O fazer artístico, neste· caso, determinou novos critérios e novos valores para a história e 

teoria da arte. Desta forma, os conteúdos da arte , segundo Barbosa, são construídos, na simultanei

dade entre o fazer, o julgar e a contextualização da obra de arte. Estes, como elementos indissociáveis 

do processo de ensino determinam, de forma imbricada, a construção do conhecimento em arte, 

preservando a especificidade e promovendo a unidade na relação forma e conteúdo, significante e 

significado, e também outras dualidades dicotomizadas, como espaço e tempo, razão e emoção, 

visual e verbal , enfim, arte e educação. 

O conhecimento em arte se organiza em torno dos três eixos já citados como diz Barbosa: 

Ouando falo rle conhecer arte falo de um conhecimento que nas artes visuais se organiza inter-relacionando o 
fazer artístico, a apreciação da arte e a história da arte. Nenhuma das três áreas sozinha corresponde à 

epistemologia de arte (1991 , p. 31 -32) . 
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A imagem na sala de aula tem papel fundamental no ensino de arte. A metodologia de ensino, 
a partir da proposta triangular sistematizada por Barbosa, fundamenta-se na indissociabilidade do 

fazer, do conhecer e da análise da imagem. A leitura da imagem, por sua vez, impõe a contextualização 
de sua produção e análise dos elementos formais de que é composta . Contudo, essa proposta 
metodológica, no cotidiano tem dado margem a múltiplas interpretações e distintas práticas . 

Permanecem ainda lacunas no que se refere ao referencial conceituai necessário à leitura das imagens, 
que na proposta não está explicitado e que compreendo ser de fundamental importância quando 

falamos em ler criticamente imagens. 
Um dos fatores a determinar práticas ecléticas e pouco fundamentadas se encontra no próprio 

processo de formação de professores para o ensino de arte . A história relativamente recente dos 
cursos de licenciatura no país, currículos defasados e pouco incentivo e investimentos do governo em 

políticas públicas de educação básica tem dificultado o surgimento de propostas novas, a partir de 
nossa realidade . Esse quadro toma especificidade, quando o professor é posto em frente à proposta 
triangular veiculada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. O que ocorre é a livre interpretação da 

proposta, visto que há uma larga adesão à mesma sem contudo estar presente uma base na formação 

dos professores para proceder uma leitura mais fundamentada e crítica. 

O ensino de arte e sua proposta nos parâmetros curriculares nacionais 

O MEC, em 1997, entregou às escolas e à sociedade os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

PCNs, referentes às quatro primeiras séries da Educação Fundamental e, em 1998, aqueles relativos 
às outras séries da Educação Fundamental (de 5' a 8'). O documento apresenta-se como auxiliar do 

professor no trabalho docente, compartilhando seu esforço diário de Jazer com que as crianças dominem os 
conhecimentos de que necessitam para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seu 
papel na sociedade ,conforme sua introdução pelo Ministro Paulo Renato Souza (PCN-Arte , 1997, p.5) . 
Contudo, as discussões que envolvem as medidas do governo dirigidas à educação apontam para o 

caráter central izador e de controle que essas passam a exercer sobre a sociedade. O conjunto de 

medidas do governo abarca desde a elaboração dos PCNs, passando por leis e resoluções, até os 

chamados "provões". Andersen (1995) alerta para a prática do autoritarismo que ganha relevo nesse 
governo, através de uma orientação neoliberal , a partir da qual se definem estratégias e metas para a 
educação visando atender às exigências do FMI e do Banco Mundial e incrementar um sistema capaz 
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de favorecer e facilitar o controle. Nesse sentido, estudos consideram que há uma redefinição do 
papel do Estado na proposta neoliberal para os países do hemisfério sul. Este passa a desempenhar 
a tarefa de controle, sob as diretrizes pensadas pelos grandes grupos econômicos internacionais34

. 

Prejudicam-se, assim, competências como a oferta de um sistema de ensino, que atenda à demanda 

de Educação pré-escolar, fundamental , média e superior, que seja público, laico e gratuito e que 

garanta a remuneração e a qualificação dos profissionais da educação com probidade. 
Pesquisadores como Cury (1996) , Geraldi (1996), Moreira (1996), Cunha (1996) entre outros, 

respaldados por entidades como a ANPEd e por universidades públicas brasileiras, apontam para o 

caráter autoritário da proposta oficial, como a principal crítica aos PCNs. Porém, outras críticas, que 
são, de certa maneira, decorrentes dessa, são formuladas. Estas, por sua vez, entre outros aspectos, 
dizem respeito ao desconhecimento ou negação do acervo de conhecimento e experiência acumulados no 
país sobre o currículo, o saber e a ml!11m 1•scolar (ANPEd 1996, p. 8); à visão idealizada e burguesa da 
proposta, que passa ao largo das especificidades da realidade urbana e rural; às questões relaciona
das às diferenças de gênero, raça, religião que se inserem na discussão sobre a produção cultural; à 
falta de um diálogo e de espaços para as construções curriculares locais, bem como para as políticas 
municipais e estaduais; e também à falta de uma referência do papel que possa ser atribuído à família 
em sua articulação com a escola e seu compromisso com a educação. 

Referindo-se ao papel das instituições de pesquisa em educação, no Brasil , entidades como 

a ANPEd reivindicam maior participação na construção de propostas curriculares. Sendo produtores 
de conhecimento com reconhecida experiências acumuladas sobre o currículo, nessa área, têm im

portantes contribuições a oferecer ao processo de construção curricular visando uma educação de 

qualidade para o país. Desta forma, poderiam oferecer importantes subsídios para o debate e constru
ção de propostas curriculares democráticas (ANPEd, 1996, p.8). 

Outras críticas apontam, com freqüência, para a dimensão idealizada e burguesa que perpas

sa a proposta oficial , visto que não leva em consideração às especificidades da realidade urbana e 
rural. Neste sentido também apontam, numa perspectiva mais crítica, para a falta de espafO de contesta
ção e expressão de gmpos socic1is .mhorrli11arlos, como por exemplo as 'íJ1inorias" raciais, populações de 
trabalhadores mraú, trabalhar/ores dt• pt'riJi'rias 11rbanas, entre outros (ANPEd, 1996, p. 8). Em geral, 

34. Conforme Corin ta Geraldi (1996),o ca ráter de controle ccnrsalizado do t-lliC é inegável. Esse passa pelo planejamento, com 
orientação dos grandes grupos econômicos internacionais, e pela a avaliação de "producos"(alunos e escolas). 
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apontam para o problema de um currículo nacional como espaço de definição de uma cultura nacional , 
visto que, tende a privilegiar os discursos dominantes e a excluir, das salas de aula, os discursos e as vozes 
dos grupos sociais oprimidos, vistos como não merecedores de serem ouvidos no espaço escolar (Moreira, 1997, 
p. 13). Problematizam, no sentido de que, o documento acaba por priorizar a homogeneização cu ltural 
(Moreira, 1997, p. 19). Nesta perspectiva também se encontram os debates que apontam para a 
necessidade de elaboração de políticas próprias às necessidades municipais e estaduais. 

Os críticos, freqüentemente, contestam o conceito de qualidade requerida pelo governo, visto 
que se inscreve na lógica neoliberal. Conforme Corinta Geraldi (1996, p.122) a qualidade requerida 
para a escola pública, contida nos documentos, deve ser vista no bojo de uma nova ordem internacional 
de final de século e milênio. Esta nova ordem altera o padrão de exigências até então postas pelo 
capital às escolas na educação dos trabalhadores. A partir da globalização e internacionalização da 
economia, novas atribuições são dadas aos setores estratégicos ao projeto neoliberal. A educação, 
nesse sentido, tem papel importante no processo. Assim, neste setor estratégico, têm sido criados 
mecanismos para assegurar o controle desse serviço por parte do Estado, como, entre outros, um 
sistema de avaliação, o SAEB35 , e a construção de um novo currículo nacional, os PCNs. 

As críticas formuladas pelos teóricos , já mencionados, referem-se ainda à linguagem "pas
teurizada", baseada na idéia do "dever ser", sem uma explicitação dos determinantes históricos e 
sociológicos que engendram práticas educativas distintas. 

Também são criticadas as bibliografias contidas em diversas partes do documento. 
Consideradas pelos críticos como discrepantes, muito extensas e com referências inacessíveis, e 
outras, sintéticas demais. 

No que diz respeito ao Ensino Fundamental , os críticos questionam o aporte teórico 
essencialmente marcado pela orientação psicologizante do "construtivismo". Antônio Flávio Moreira 

-- -------
35. Os debates cm corno da Avaliação Educacio nal se intensificam a partir da iniciativa do MEC de criar o Sistema de Avaliação 
da Educação 13ásica (SAEB). Este tem por objetivo implantar políticas públicas para a melhoria do Ensino Fundamental e 
passa, também, a alcançar o utros níveis de ensino. No bojo desta polêrn.ica cncomramos os que defendem o desenvolvimento de 
uma "cultura avaliativa" e aqueles que alertam para o fato de que wna avaliação centrada apenas no produto, na consul ta a 
professores e alunos, não preocupada com as mediações, com as condições de trabalho e com uma consulta sistemática aos 
vários setores c1ue compõem o sistema educacional, pode servir apenas como controle e exercício do poder centralizador. 
Consultar, sobre esrn temática: MEC, E111 /lherlo, l3rasilia: lNEP, Ano XV, 11°66, abr./ jun. 1995. Corinta Gcraldi. Algumas 
condições da produção dos Panlmetros Curricular<.:s Nacionais. ln : Revista de Ed11capâo AEC- Nº 1 UO/ 1996 
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(1997) , analisando a teoria sobre currículo defendida por César Coll , que oferece muitos subsídios à 

elaboração dos PCNs, constata que são os critérios psicológicos e lógicojormais que proporcionam a chave 

para a escolha de conteúdos significativos e não, como se poderia supor, o poder que tais conteúdos teriam de 

pmporcionar a compreensão de processos históricos (políticos, sociais e materiais) . Conforme esse pesquisa

dor, prioriza-se, desta forma, o como ensinarem detrimento de o que ensinar(Moreira , 1997, p.104.) 

A proposta curricular para o ensino de arte, predominante nesse documento, é informada pela 

racionalidade interdisciplinar, porque integra quatro disciplinas artísticas, a saber: a estética, a histó

ria, a crítica e a produção artística. Está baseada na proposta americana do Getty Center for Educational 

in the Arts , sob o nome de DBAE (Disciplined-Based-Art Education) que foi denominada por Ana Mae 

Barbosa como metodologia ou proposta triangular. A participação dessa pesquisadora de arte na 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Brasileiros, foi determinante para que a proposta fosse 

estruturada a partir desse referencial. 

Assim, a proposta curricular para a área de arte, recebeu o aval de profissionais de reconhe

cida competência na área36 , com o apoio de entidade como é o caso da Rede Escola37 . Contudo, a 

mesma se coloca no bojo do debate sobre o documento, que, no conjunto , tem recebido a crítica de 

ser prescritivo e autoritário . Percebemos que, apesar das discussões embasadas em pesquisas 

recentes na área, em sua grande parte , constitui um discurso tautológico e inócuo, uma vez que 

mantém o professor como agente passivo, do qual se fala e para o qual se diz como deve fazer em sala 

de aula. 

36. A equipe responsável pela elaboração cios Parâmetros curriculares para a área ele arre é composta por profüsionais com 
reconhecida produção nas discussões sobre propostas para o ensino ele arte. Foram consultores cm sua elaboração, entre outros 
Ana Mac Barbosa e l\faria F. ele R. Fusari. 
A partir dos PCNs ampliou-se o clebarc sobre os processos de construção do conhecimento em arte e sobre como se ensina arte 
na escola. Tal debate tem se dado cm diferentes espaços de atuação dos arte-educadores. Contudo, vem sendo consolidado a 
partir cios programas c.le pós-graduação, principalmente na área ela Educação, a partir da teses e dissertações elaboradas no interior 
desses. 

37. A Rede Arte na Escola é uma organização integrada pela Fundação l ochpc, Universidade Federal cio Rio Grande do Sul e 
pelo l\luscu Lasar Segall, com direção t.ripartitc. Organizada como banco de dados sobre arte e arte-educação, oferece um acervo 
de fitas de vídeo para empréstimo, um boletim de divulgação dos acontecimentos em arre no país e no estrangeiro. Segue uma 
orientação claramente vincula la à proposta ela Metodologia Triangular, que vem sendo defendida por Ana !\fac Barbosa (1991 ). 
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A Metodologia Triangular, assentada sobre o tripé da indissociabilidade entre o fazer, o apreci

ar e a contextualização da obra de arte, não é uma proposta constante ao longo de todo o documento, 

nas diversas linguagens expressivas. No caderno de arte, percebemos que a orientação metodológica 

da triangulação está mais consolidada nas artes visuais e referida nas artes cênicas e na música. 

Na dança percebemos uma breve menção ao tripé (fazer, contextualizar e apreciar) da 

metodologia de ensino. Em sua elaboração constatamos uma preocupação em atribuir ao professor o 

papel de realizar consulta junto aos alunos sobre preferências e interesses desses, e a partir daí 

elaborar o currículo. Embora, no momento da defin:ção dos conteúdos e dos critérios de avaliação, a 

proposta da expressão em dança, busque assegurar o desenvolvimento de habilidades e atitudes 

como aspectos centrais do ensino. 

A equipe faz constantemente referências ao papel do professor com profissional que deve. 

Aquele que precisa saber arte e saber ser professor de arte. O documento pontua, ao seu final , vários 

papéis que o p refessor pode desempenhar antes, durante e depois de cada aula . Alguras delas são: 

ser pesquisador de Jônte de informa_rào, materiais e técnicas; apreciador de arte; criador na preparação e na 
organização da aula e seu espaço; estudioso da arte,· profissional que trabalha junto à equipe da escola. 
D.rrante as aulas esse é considerado um: incentivador da produçc7o individual ou grttpal, a partir das 
atividades que propõe; inventor de fo rmeis de apreciação da arte, entre outras (PCN- Arte, 1997, p.11 O e 

1998, p.99). 

A equipe não apresenta, em nenhum momento a problemática que envolve a falta de um 

acervo mínimo de livros e/ou reproduções de obras de arte , recursos audiovisuais , salas, ambientes 

de exposição, formação profissional e salários dignos aos professores. Seu texto oferece uma propos

ta fundamentada sobretudo no campo da metodologia do ensino, que, por sua vez, restringe-se a 

definir o papel do professor, como elemento fundante da prática educativa. Em nenhum momento é 

problematizada a ausência de materiais, de ambiente físico, de um acervo bibliográfico e/ou audiovisual, 

etc. Isso denota uma tendência a atribuir apenas a alguns segmentos a responsabilidade por um 

ensino de qualidade. Mesmo quando, de forma recorrente , é definido o papel da escola como 

organizadora das ações, visando a aprendizagem escolar orientada ou como espaço, dado ao aluno, 

de oportunidade de liberdade e de autonomia cognitiva (PCN-Arte, 1998, p. 103), percebemos esta como 

uma entidade amorfa, sem expressão, pois lhe é dado um tratamento semelhante aos professores. 
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Trata-se de uma concepção abstrata. Por predominarem os processos individuais de compreensão 

do fenômeno educativo em detrimento dos processos coletivos, as questões curriculares ficam delimi

tadas ao espaço da sala de aula, sendo da competência do professor com seus alunos. A escola 

nesse caso, pode ser compreendida como a sala de aula e, em última análise, o próprio professor, em 

seu papel . 

No que se refere à avaliação, o documento defende que o professor precisa ser avaliar/o sobre 

as avaliações que realiza, pois a prática pedagógica é socia~ de equipe de trabalho da escola e ela rede 
educacional como um todo (PCN-Arte 1998, p.57) . Mais uma vez percebemos que o documento, aparte 

os aspectos definidores de uma proposta de ensino que avança às práticas laissez-faire, não conse

gue tratar o problema do ensino de arte no bojo de uma política educacional aleijada. Ao dizer que a 

avaliação do professor se justifica pelo fato de ser um trabalho de equipe, pode-se supor que também 

os outros segmentos são passíveis de avaliação, embora esses não sejam mencionados. Assim, 

cabe perguntar: a que outros elementos da equipe se refere o documento? Quem avalia? Quem deve 

ser avaliado? Com que critérios e com que instrumentos devem ser avaliados? 

O caráter prescritivo da proposta também é percebido quando reforça uma única proposta 

metodológica dando a ela caráter oficial. Pode-se, desta forma, reforçar práticas que hoje já são 

presentes, como a prática alienada de vincular-se aos modismos. Neste momento, é fácil encontrar

mos professores dizendo-se praticantes da Metodologia Triangular, mas que, em profundidade, não 

têm clareza do que esta realmente abarca. Reforça-se, assim uma homogeneização do discurso, 

enquanto as práticas continuam pouco fundamentadas. 

Os professores devem permanecer servis, cumprindo um trabalho com pouca autonomia, 

visto que seu papel já está definido a priori. O documento que pretende orientar, no movimento 

contraditório que assume, fragiliza e não confere seriedade e dignidade aos profissionais da educa

ção, pois sobre o seu trabalho continua a tomar decisões autoritárias e de controle, não se ocupando 

com um sério projeto de formação de professores e com a justa remuneração pelo seu trabalho. 

Certamente é mais fácil e de rápida divulgação a apresentação de material instrucional , de divulgação 

e a aplicação de provas para avaliação e controle, se comparado ao investimento necessário à quali

ficação profissional dos trabalhadores em educação em diferentes e afastadas regiões do país. 

Também as críticas relativas à bibliografia, formuladas pelos autores anteriormente menciona-
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dos, podern ser aplicadas ao material dirigido aos professores de arte. O documento referente à arte 

apresenta uma bibliografia que, em grande parte, não está acessível ao professor, sendo esta bastante 

extensa, apresentando títulos provenientes de pesquisas em diversa áreas do conhecimento humano 

que dialogam e/ou tem contribuições a oferecer para a área de arte. Alguns títulos são estrangeiros, 

nas línguas inglês e francês . A partir desse aspecto percebemos que a bibliografia está compatível 

com estudos em programas de pós-graduação em Educação e/ou Arte-Educação, mas ainda distante 

do professor que, por vezes nem possui curso de formação inicial na área. 

A imagem na sala de aula: uma breve aproximação 

A imagem está presente na sala de aula. Porém, o uso que dela é feito nem sempre tem 

levado em consideração o seu potencial pedagógico. A imagem tem cumprido um papel, predominan

temente , ilustrativo no contexto escolar. 

No momento da prática de ensino de arte as propostas são ecléticas, diferentes tendências 

podem ser identificadas. Há aquelas centradas no desenho geométrico, passando por propostas que 

fazem uso instrumental do produto artístico (como facilitador da aprendizagem, ilustrador de conteú

dos a ele alheios ou fornecedor de habilidades artesanais necessárias ao trabalhador) , até chegar 

àquelas que trazem, mesmo que embrionária, uma compreensão da arte como forma de conhecimen

to, técnica e expressão. 

Essas constatações são decorrentes de pesquisa desenvolvida como parte de meu projeto de 

doutoramento. O estudo contemplou a análise de propostas de ensino elaboradas por licenciandos na 

disciplina Prática de Ensino, do curso de formação de professores em arte. Esta disciplina tem se 

constituído em importante momento de reflexões sobre questões relativas à arte no contexto escolar. 

Ao longo de minha inserção profissional , particularmente, como professora da Prática 

de Ensino de Arte tenho identificado dificuldades, por parte de licenciandos e professores, na elabora

ção e aplicação de propostas educativas na realidade da escola básica. Apresentam dificuldades no 

momento da elaboração da proposta, na definição do tema e dos objetivos, como no desenvolvimento 

da mesma. Os licenciandos recorrem com freqüência aos portfólios elaborados nas disciplinas prática 
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do curso para levar à sala de aula técnicas diversas. Os professores buscam nos livros didáticos ou 

manuais de artesanato subsídios para construção dos planos de ensino38 . 

Os dados foram coletados a partir da análise de documentos como os PCN, diretrizes 

Curriculares para o curso de Artes Visuais , Lei 9694/98, processo UFES/CA 23068-009378/98-31 , 

entre outros; entrevistas com professores e alunos do curso de Licenciatura em Artes39 e, especial

mente, anál ise de projetos de ensino e acompanhamento sistemático às atividades desenvolvidas na 

disciplina Prática de Ensino de Arte no ensino médio40 • 

Foram analisados nove projetos de ensino elaborados por licenciandos41 e desenvolvidos em 

escolas públicas e particulares dos municípios de Vitória, Serra e Vila Velha, no Estado do Espírito 

Santo. Os projetos, apresentados por grupos de até três alunos, estavam organizados em torno de 

uma justificativa, dos objetivos e métodos de ensino, de recursos e da proposta de avaliação. Faziam 

uso diferenciado das imagens: alguns constroem seus objetivos a partir dessas, outros utilizam-nas 

como ilustração ou reforço de outro conteúdo. Em sua maioria estão organizados em torno de um eixo 

temático e propõe, atividades que lançam o tema. De acordo com a temática do projeto são apresen

tadas reproduções que em alguns momentos servem para ilustrar o tema , ora como tema em si. 

38. Consultar Maria Hclo[sa C de ·r Ferrai, Jclméa S.P. Siqueira. / J,te Erl11caç,io: vivência e:xpen'111e11ta,,10 011 livro rlirlâtico? São Paulo: 
Loyola,1987 . 

39. Foram entrevistados cinco professores cio Centro ele Artes, entre eles os coordenado res dos Colegiados e dois professores cio 
Centro Pedagógico, integrantes ela equipe de Prática de E nsino ele Arte. 
40. /1. pesquisa contemplou análise <le práücas de leitura ela imagem na educação infantil, ensino fundamental e médio. Apresenro, 
na seqüência, as reflexões relativas ao ensino médio. Pela especificidade que requer cada abordagem, proponho ao leitor consultar 
os originais da tese. Ver Cerda M. Schütz-roerstc. /J Leit1m1 Critica ria /111age111 110.r c111:ros rlefor111açáo de />ro/essores e111 arte. Tese de 
doutorado apresentada ao programa ele Pós-Graduação cm Educação, ela Universidade Federal f luminense. Niterói- UFE 2002 
41. O acompanhamento das atividades da disciplina tinha por objetivo fundamenta l buscar subsídios teórico-práticos para a 
aná lise proposta pela pesquisa, cm especial , ao uso ele imagens e ao papel que a arte pode desempenhar na escola a partir ela 
proposta que alunos do curso de Licencia rum em Artes constróem na prática ele ensino. Para tan to foram realizadas observações, 
eni:revisrns e feito um acompanhamento ao trabalho na disciplina Prática ele Ensino desde o planejamento até a execução da 
proposta por parte dos alunos estagiários. Desta fo rma, buscou dados que permitissem: 
- anali sa r projetos de ensino e a participação de imagens na elaboração desses; 
- analisar propostas e discursos ele licenciandos quan to ao papel que atribuem à arre na formação do cidadão; 
- identificar possíveis fa lhas na organização do curso no que se refere ao o ferecimento ela fundamentação teórico / prática 
necessária para o aluno fazer a leitura de imagens e compreender de fo rma mais abrangente seu papel na construção da cidadania. 
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As imagens, predominantemente reproduções de imagens pictóricas, constituem a base de 

muitos projetos. Contudo, verifiquei em momentos distintos de minha experiência profissional o uso 

de imagens provenientes de diversas fontes: imagens publicitárias, imagens fotográficas, arquitetônicas, 

esculturas, digitalizadas. 

No que se refere ao uso de imagens em sala de aula, considero a necessidade de se resguardar 

as especificidades de cada nível de escolarização. Desta forma, apresento a seguir o estudo sobre a 

presença da imagem no ensino médio e, de modo mais abrangente, questões sobre o ensino de arte, 

relativas a este segmento particular da escolarização. Compreendo que essa abordagem deve ser 

feita à luz das discussões acumuladas historicamente. 

Arte no Ensino Médio 

Uma reflexão sobre o ensino médio coloca-nos, necessariamente, frente à discussão sobre 

educação e trabalho. A educação escolar está, historicamente, ligada à formação do indivíduo visando 

sua inserção no mundo do trabalho. Quando abordamos projetos de ensino em nível médio isso se 

evidencia de forma contundente e coloca em destaque as contradições que historicamente acompanham 

essa discussão. Em uma sociedade cindida em classes, na qual o trabalho parcelar produz distorções 

de toda a natureza, a educação é ofertada de forma desigual : uma escola para a classe dominante, 

outra escola para os filhos de trabalhadores. 

Para compreendermos um pouco do processo42 que implica na formação do trabalhador torna

se necessário resgatar brevemente momentos históricos determinantes na definição de políticas de 

educação em nível secundário. No caso do ensino médio brasileiro, é importante pontuar alguns 

momentos que se referem às propostas de educação propedêutica e profissionalizante, sem contudo 

ignorar que se relacionam ao desenvolvimento de um projeto integrado na lógica capitalista mundial43
. 

42. Compreendo que não é objer do presente estudo o aprofundamento da qucsrào educação e trabalho. Parn uma compreensão 
maior dos processos históricos que envolvem csrn quest:io sugiro consultar Lúciola R. de Souza Machado, Polirecnia, [scola 
Unitária e Trabalho. 2. Ed., Siio Paulo: Corte:t: Aurores Associados, 1991) Mario A Manacorda. Marx e a Pedagogia Moderna. 
Siio Paulo: Correz: Autores Associados, 1991 . Acácia Z. Kuenzer. Pedagogia da Fábrica: As relações de produção e a educação 
do trabalhador. São Paulo Cortez : Aurores Associados 1989. Tomaz T. da Silva. Trabalho, Educação e Prática Social: por uma 
teoria da fo rmação humana. Porto Alegre: Artes J\ !édicas, 1991. 
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