


LEITURA DE IMAGENS 

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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O ensino médio no Brasil , praticamente inexistia no período colonial, quando o modelo de ensino 

humanista tradicional consistia a base para introduzir as elites no universo do saber livresco. Os 

fundamentos do sistema educacional dual, segundo Machado (1991 ), se encontra no projeto jesuítico, 

que de um lado propunha, para a educação dos índios e das camadas populares, os rudimentos do ler, 

escrever e contar e para as elites dominantes, a cultura geral passado em colégios. 

O processo de industrialização do país, bem como a abolição da escravatura foram determinantes 
na definição de políticas educacionais para a formação do trabalhador. Evidenciam e aprofundam-se, a 

partir daí, dois projetos de escola: a escola para as elites e a escola para o povo. 

O ensino médio no final do século XIX e início do século XX atendia às necessidades da 

classe dominante e era inacessível aos filhos de trabalhadores , que na melhor das hipóteses, realiza

vam estudos no primário, vinculados a um ofício, que funcionava de forma dispersa.sem normas globais de 
organização"(Machado , 1991 , p.202). As propostas de reforma desse nível de ensino no Brasil , no 

43. Uma das mais importantes contribuições para a discussão dessa questão, encontramos cm Marx e Engels (1984) e posterior
mente em Gramsci (consultar Manacorda, 1990). Esses teóricos, compreendem que não é possível fazer uma abordagem sobre 
a oferta de escolarização sem levar cm consideração os modos de produção, no interior da sociedade capitalista. Para t-farx a 
classe trabalhadora deveria reivindicar um "ensino q11e acompc111h,wt1 ti lendé11cia hi.r!Ó1ict1 da ln111yó1,11açào" (l\ [achaclo, 1991, p. 125). 

Isso significa dizer que, em uma sociedade capi talista, na qual a divisão social do 1rabalho produz a clcsumani7.ação do homem, 
cabe ao crab:Llhador reivindicar e construir um projeto educacional no qual as concracliçõcs sejam explicitadas e a partir cio qual 
este ja ga rantida a qualificação "!écJ1icc1, teó,ica e prálira", possibilitando a humanização cio homem, ou seja, a formação do homem 
on.ila tern l. Nessa perspectiva, a escola única, defendida por Marx tornar-se-ia ferme nto de transformação social. Essa educação 
politécnica crava polêmica· com a proposta da escola unificada liberal, viHo que dela se distingue pela conccpçfo que tem de 
homem e mundo. 

/1. cclucaçito laica, gratuita e voltada à profissionalização do cidadão, é urna bandeira liberal, defendida pela burguesia 
desde a Revolução Francesa. Tomou crescente impul so no processo de industrialização da sociedade ocidental capitalista e fez 
parte cio discurso tanto de liberais e ele socialistas cm distintos períodos da história, respeitadas as devidas diferenças entre uns 
e outros. A ascensão da burguesia trouxe em s.eu bojo a necessidade ele adequação do ensino aos interesses da classe emergente, 
isso diz respeito "á inevitável e objeti11t1 mcessidctde de expandir as t1q11isições, 1111/es exc/11.riuas f sagradt1s, dt1 ciêurit1 q11e, q11t111to llltlÍS se 
converte de e.rpec11/c1ti11a em opemtiva, tanto 111ttis tem 11ece.rsidt1de de expt111dir-se e de mtmr dif,1sc1111ente 110 processo p1vd11ti11o"(Manacorcla, 
1991, p. 122). l sso s.ignifica que a proposta da unificação escolar no projeto li beral, recorrendo ao discurso da igualdade, cria 
condições ele controle sobre a formação do trabalhador e de sustentabilidade ao projeto burguês de sociedade. 
Consultar Lúciola R. de Souza Machado (1991 ), que desenvolveu importante esrudo sobre a educação e o trabalho, a partir cios 
interesses antagônicos que se desenvolveram historicamente. na definição de projetos educativos : ele um lado pensados para a 
manutenção cio .rtt1t11.r q110; de ourro lado buscando a transformação social e a formação do cidadão emancipado elas relações de 
opressão. 
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in ício do século XX, não significaram, segundo Machado, grandes avanços. Através do ensino secundá
rio, legislavam-se as diferenças sociais instituídas pelo modo de produzir a vida social e forneciam-se as 
credenciais para a ocupação de certos postos da hierarquia do trabalho (op. cit., p. 203) . 

A Reforma Francisco Campos implantou a seriação do ensino secundário. Na década de trinta 

aconteceu uma expansão quantitativa da demanda e da oferta para o aluna do do ensino médio, o que 

exig iu 

estabelecer novas normas para redefinir a política de seleção e distribuição dos alunos, de 
forma a preservar os privilégios e a organização corporativista da sociedade. Organizou-se 
dois tipos de escola média, o ramo profissional, subdividido em normal, comercial, industri
al e agrfcola,· através de leis orgânicas especificas e independentes, consolidando uma deter
minada forma de diferenciação escolar, já superada em muitos países. Apesar disso, estas 
leis vigoraram por vinte anos, mantendo todos os ramos conclusivos, à exceção do secundá
rio, que era propedêutico ao superior (Machado, 1991 , p. 208). 

A década de cinqüenta possibilitou alguns avanços no debate educacional brasileiro , culmi

nando na aprovação da LDB de 1961 . Entre eles , para o ensino médio, favoreceu o acesso ao ensino 

superior dos estudantes de qualquer origem educacional e a flexibilidade de transferência de um curso 

para outro . Assim, em tese, eliminar-se-iam as diferenças entre a proposta de ensino voltada à 

preparação da mão-de-obra e aquela que qualificava os candidatos a uma vaga na universidade, visto 

que a todos estava assegurado concorrer ao vestibular. O mérito, contudo , fica restrito ao empenho 

individual , pois a estrutura de uma e outra (educação profissionalizante e propedêutica) não se alterou. 

O período militar ampliou quantitativamente a oferta de escolas e, a partir de leis complemen

tares, alterou significativamente a proposta de educação. A lei 5.692 de 1971 , terminou com o sistema 

de ensino baseado em ramos e fundiu o primário com o ginásio, criando o ensino fundamental. O 

ensino médio passou a ter como tarefa prioritária a preparação para o trabalho , embora o acesso a 

ensino superior fosse facultado , desde que os candidatos passassem no vestibular. A diferenciação 

nas propostas de educação se mantinha. 
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A diferenciação não deixa de existir; ela apenas passa para um nível diferente: - o nível da 
composição curricular, aproximando-se da noção norte-americana de escola única 
diferenciada (Machado, 1991 , p. 212) . 

O projeto americano-brasileiro implantado naquele período, não eliminou a diferenciação entre 

ensino propedêutico e profissionalizante, visto que tornava facultativo às instituições ofertarem , 

prioritariamente um ou outro. Segundo Machado, 

p ermanecem grandes as desigualdades de acesso CIOS diversos graus escolares, de oportunida
des quanto à qualidade de ensino, quanto CIOS diversos tipos de emprego e sucesso no 
vestibular ( op. cit. 212). 

Apesar de ser considerado um processo de unificação escolar as mudanças provocadas pela Lei 

5.692/71 , o projeto educacional não apresentou ruptura com a lógica e a organização no mundo do trabalho 

capitalista, deu sim sustentação à implantação de outras reformas importantes ao modelo capitalista e às 

exigências do Fundo Monetário Internacional , que diz respeito à desincumbência crescente do Estado da 

tarefa de formação do aluno trabalhador e a conseqüente ampliação dos campos de preparação de mão

de-obra por instituições à parte da escola regular, bem como a crescente privatização do sistema educacional 

(desde a educação infantil , ensino fundamental , médio e superior)44 
. 

Contudo, as discussões no final do século XX e início do século XXI têm apontado para uma 

nova crise do capitalismo e a reciclagem do projeto educativo visando atender às novas exigências 

postas pela Terceira Revolução Industrial ou A Revolução Informática. Nessa, pela crescente 

automação dos postos de trabalho, estar-se-ia criando uma demanda de ensino voltada a qualificação 

de trabalhadores criativos e versáteis capazes de mudar de profissão e portanto também de posição no 
interior da organização social do trabalho (Schaff, 1991, p. 125). Está posto no horizonte do debate uma 

educação voltada a formação do homem onilateral , contudo as efetivas condições para o desenvolvi

mento dessa proposta não são, como já alertava Marx, ofertadas pela lógica capitalista de organiza

ção da sociedade. Constituem ainda um desafio a ser enfrentado por aqueles que acreditam ser 

possível o homem ser sujeito do processo produtivo. 

44. Consultar J osé Willington Germano (1994) a respeito do legado militar ao campo da educação no Brasil. 

111 



LEITURA DE IMAGENS 

Os projetos dos licenciandos, em nível médio, estão marcados por essa contradição , embora 
não de forma explícita ou elaborada: evidenciam a dualidade entre oferecer um conteúdo de cultura 
geral ou o domínio de técnicas para a produção artística. Assim, nas propostas para o ensino médio 
podem ser identificadas três tendências: a primeira que externa uma preocupação em apresentar o 
produto da arte, o artista a bistória da arte; outro que se propõe oferecer técnicas como forma de 
instrumentalizar e profissionalizar o aluno, outro que preserva a experimentação e a livre-expressão 
como propostas de ensino. Essas tendências se ligam, para além das concepções que embasam o 
ensino de arte em sua história, às mudanças de orientação por que passa o ensino médio no Brasil. 

Na Prática de Ensino médio foram apresentados nove projetos. Entre esses, quatro propunham 
oficinas, cuja peculiaridade consiste na participação de alunos interessados em outro horário, fora do 
convencional. As propostas atenderam às seguintes temáticas: uma partiu de vida e obra de Portinari ; 
outra levou o grafite à sala de aula; uma trabalhou mosaicos; outra escultura; duas propuseram 
Estamparia; uma Máscaras em geral e outra máscaras carnavalescas, outra propôs teatro em sala 
de aula. 

Apresentam objetivos bastante distintos entre si. A partir da abordagem que fazem da arte 
reforçam concepções também divergentes uma de outra. Em algumas encontramos uma preocupação 
com introdução dos alunos nos conteúdos artísticos, para além da técnica ou do uso da arte como 
ilustração ou motivação, mas voltadas à informação e ao debate contextualizado. Outras, porém, 
ainda estão centradas predominantemente na técnica, sua aplicação imediata, o "modo de fazer". 
Conforme podemos verificar nas justificativas e objetivos formulados abaixo. 

Entre as propostas que sinalizam no sentido da contextualização destacamos: 

Divulgar a vida e a obra do artista brasileiro Cândido Portinari, relacionando o contexto 

social contido em suas obras com o contexto social dos alunos e o contexto social do BrasiL 

Ap1·esentar a pop artpara jovens adolescentes de uma escola pública, abordando o universo 

da arte na rua. O o~jetivo de apresentar essa arte marginal para o público especijico, passa 

pela necessidade de levar valores novos para desmistijicaçào de conceitos velhos. 

Reconhecei· o uso e a importância das máscaras desde os povos primitivos à atualidade 
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estabelecendo comparações de estilo e o reconhecimento de tradições religiosas e cttlt11rais. 
Optamos por falar sobre a vida e obra de Picasso, pois achamos que é de fundamental 
importância para os alunos conhecerem mais sobre a vida deste, dando ênfase as suas 
escttlturas como também a de outros artistas da arte moderna. 

Nas justificativas encontramos implícita uma preocupação com a valorização da arte e a 
necessidade de atribuir-lhe importância no processo de formação dos alunos. Assim, pode-se perceber 

que entre os licenciandos se identifica a necessidade de defender e justificar a presença do ensino de 

arte na escola. 

Achamos que transmitindo a origem dos esculturas da pré-história e seu desenvolvimento até 
aos dias atuaú poder/amos despertai·-lhes maior interesse pela arte e passariam a ver sob 
outros ângulos a arte em si. 

Partindo do pré-conceito dos alunos de que as aulas de arte são cansativas sem júndamentos 
técnicos, jilosóftcos, históricos e científicos, nosso trabalho foi direcionado para que o aluno 
faça uma reflexão sobre a importância da arte para a sociedade. Para que perceba a arte 
como forma de expressão da sociedade através ria linguagem de massa (cinema, TV, música, 
rádio etc.) 

Outra tendência verificada nos projetos de ensino médio está relacionada à abordagem 

equivocada da interdisciplinaridade, que ora significa a justaposição de disciplinas e ora a ilustração 

de um conteúdo disciplinar, mas raramente uma compreensão do conhecimento humano como uma 
, totalidade. 

Propostas que utilizam a arte com fim ilustrativo ou facilitador da aprendizagem também 

podem ser encontradas entre os projetos analisados, 

durante o desenvolvimento do prqjeto verificamos que a arte é fundamental no processo 
educacional pois é uma disciplina qtte permite a descontração de fácil assimilação, abrindo 
caminho para outros ensinos, como o campo das ciências e outros. 

11 3 



LEITURA DE IMAGENS 

Há, entre as propostas , algumas que estão centradas na expressão e no desenvolvimento 

criativo e de habilidades expressivas dos alunos, através da experimentação, sem, contudo, levá-los à 

apreciação. Conforme podemos identificar na justificativa que segue. 

O pnjeto Teatro na Sala de Aula tem como fundamento a experiência de vida de cada 
integrante da turma: idéias, conhecimento e sentimentos. A sua ação é a organização desses 
conteúdos individuais e grupais. No projeto o aluno deve desenvolver um maior domínio do 
corpo, tornando-o expressivo, um melhor desempenho na verbalização, ttma melhor capaci
dade para responder as situações imediatas e uma maior capacidade de organização e domí
nio do tempo. 

Além da concepção espontaneísta de ensino de arte, presente nesta proposta, pode-se inferir 

uma preocupação com a qualificação do aluno trabalhador às condições e situações contemporâneas 

postas pela sociedade capitalista , de racionalização do tempo, organização pessoal e criatividade do 

indivíduo. 

Entre os projetos que apresentam objetivos relacionados predominantemente à técnica, visando, 

em última análise , o fazer artístico (artesanal) como fonte de renda , podem ser identificados os que 

seguem: 

Oferecer conteúdo especifico aos alttnos participantes ela oficina pare, que possam utilizar 
materiais plásticos. No caso de uma oficina de estamparia com a técnica Tie DJ1e: tinto/, 
camúas ( novas e usadas) -Jàzendo vários tipos de amarrações com barbante e tingindo tais 
peças; transformando então uma peça de roupa, algumas não mais utilizadas que passam 
por um processo de renovarão ... 

Com a propagação na mídia sobre a beleza das estamparias em tecido, o que poderá gerar 
novas fontes de renda para os alunos; e ainda, com base em dados levantados a partir de 
pesquúa com os alunos da refe'rida escola, decidimos eferecer a oficina ele estamparia na 
qual seriam aliados o conhecer, o aprender e fazer pelos alunos, proporcionando aos mesmos 
as cores e técnicas 011 peças ele vestuário. 
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Nessa última justificativa podemos identificar dois pontos importantes no que se refere as 

concepções que embasam a proposta desses licenciandos: o primeiro diz respeito a colocar-se em 

conformidade com uma tendência de consumo veiculada pela mídia e de instrumentalizar os alunos 

para a aplicação de uma técnica que ofereça a possibilidade de gerar renda. O outro ponto a ressaltar 

é a menção à integração do conhecer, aprender e fazer, que induz o leitor a buscar uma relação entre 

essa proposta e a unidade das três disciplinas artísticas, da proposta metodológica triangular. Essa, 

porém, permite-nos, mais uma vez, perceber o equívoco dos alunos na compreensão da proposta 

interdisciplinar, visto que não se constitui apenas da justaposição de três verbos (ações) a serem 

propostos. Tal equívoco fica explícito quando a proposta estabelece como objetivo principal a aplica

ção da técnica da estamparia, na forma de receituário: O aluno deverá ao final da oficina, executar a 
tintttraçào e aplicação das técnicas de estamparia: pintura em seda, moldes vazados e tie-cjye no tecidos e peças 
de vestuário. O conhecer aqui fica restrito ao saber fazer. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, bem como a proposta metodológica triangular, são 

citados como referências bibliográficas para embasamento das propostas. A interpretação e a forma 

que assumem na construção dos projetos dos licenciandos é bastante diferenciada. Neste sentido 

voltamos a destacar o argumento dado pelos licenciandos, quando dizem: eferecer a ojicina de estampa
ria na qual seriam afiados o conhecer, o aprender e Jàzer pelos alttnos ao lado de outra que propõe: 

trabalhar com a técnica de mosaico utilizando a proposta triangular como embasamento 
teórico relativo às questões de apreciação, contexlttalização histórica e o fazer artístico, 
cenh·ado nos Parâmetros C11rriettlares Nacionais. 

Tanto um como outro projeto busca se colocar em conformidade com a tendência contempo

rânea e oficial de ensino de arte e com isso dar sustentação e legitimidade aos respectivos projetos. 

Porém as interpretações e/ ou apropriações que fazem denotam a superficialidade com que compre

endem o processo de construção do ensino de arte a partir da interaisciplinaridade e, por vezes, 

podem ser conflitantes com a proposta a que, em discurso, se afiliam. 

Podemos constatar que, entre as propostas de ensino de arte apresentadas nesse semestre 

para o ensino médio, o uso de imagens está presente em quase todas. Quando as imagens eram 

propostas estavam relacionadas ora com a apresentação de um artista, ora oferecendo um panorama 
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visual de uma dada técnica ou expressão, a partir da história ou de um grupo cultural. As imagens 

usadas em sala de aula foram, no caso , reproduções de obras de arte de Portinari , Picasso, reprodu

ções fotográficas do mosaico Bizantino de obra de artistas nacionais e regionais e reproduções foto

gráficas de máscaras africanas e carnavalescas . 

Os licencinandos da Prática de Ensino Médio propuseram diferentes atividades a partir das 

imagens. Alguns centraram sua proposta no estudo da vida e obra de um artista, outros ofereceram 

imagens de diferentes períodos e lugares da produção artística da humanidade. Os trabalhos 

desenvolveram-se em torno da apresentação inicial do conteúdo, da proposição de atividades práticas 

e de jogos. Pode-se identificar entre os alunos da práiica uma preocupação com a introdução de uma 

abordagem crítica dos conteúdos da arte, embora essa não se faça presente em todos os projetos. 

Em sua maioria as propostas mantém a ênfase na técnica pela técnica. Como propostas mais 

abrangentes e interdisciplinares podem ser consideradas as que ofereceram atividades a partir da 

História de Arte e/ou da vida e obra de artistas: Portinari ; Picasso, Grafitte, Mosaico. As propostas de 

atividades centradas em imagem, foram: 

-Em escultura: Apresentação de cartazes sobre a evolução da escultura a partir da Pré-hzstón'a e 
seu desenvolvimento até os dias atuais. Exposição oral da vida de Picasso. Apresentação do Vídeo 2)icasso, 
Guerra, Paz e Amor'. E :xposição de reprod11ções de obras rio artista e de otttros esmltores da Arte Moderna. 

Elaboração do desenho. Execução do protótipo. 
-Mosaico: Aulas expositivas com projeção de transparências sobre a Arte Bizantina, evolução das 

técnicas de mosaico e apresentação de obras de artistas · internacionais e capixabas. 
Embora não proponham exercícios a partir da leitura de imagem ilustro com a seguinte frase 

propostas centradas na aplicação de técnicas : 

-Estamparia: Breve histói·ico sobre a seda; demonstração das técnicas usadas na pintura sobi-e seda; 
explicação dos recursos utilizados nesta arte milenar. 

Algumas propostas estão preocupadas em ampliar as informações sobre imagens visuais dos 

alunos e estabelecer uma relação dessas com a realidade atual. Podemos destacar, entre os projetos 

analisados, dois que apresentavam coerência com relação a estes aspectos: o projeto centrado na 

obra de Portinari e o projetos que propunha o estudo do Grafite e que aqui serão abordados em 

destaque. 
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No primeiro, os exercícios de leitura da imagem centravam-se predominantemente na descri

ção formal dessa. Utilizando-se de reproduções das obras de arte em papel, jogos ou transparências 

os licenciandos levam os alunos do ensino médio ao contato com as imagens e a partir daí, constru

írem formas expressivas no fazer artístico. Conforme podemos constatar no relato que segue: 

Distribuir aos grupos um quebra-cabeças e pedir aos alunos que montem-no; após montado 
o quebra-cabeças cada gmpo descreverá a figura (cores, jórmas, o que sentem, se gostam) (...) 
Aula expositiva sobre a vida e obrn de Portinari. Apresentação ele transparências. (...) 
Explicar o qtte é uma releit11ra. ade: aluno fará uma colagem com recortes de revistas e 
escreverá sobre o que é o Brasil nc1 sua 1Jisào. (..) ada al11110 fará 11111 desenho ( releitura) 
de alguma quadro de Portinari com o qual mais se idenlijicott. (...) Cada grupo fará ttm 
projeto envolvendo os temas tratados por Portinari, cada qttal tratará de forma diferente 
esses temas através ele releituras: paine~ peiformance, maquete, interferências e música. 

Percebe-se nesta proposta a ênfase dada à releitura. Infere-se daí a grande influência da 

proposta metodológica triangular nas práticas de ensino de arte. Os licenciandos, em especial, 

explicitam seu vínculos com esse referencial , que hoje se constitui no principal aporte teórico na área. 

Contudo, a interpretação do mesmo é aberta e se torna espaço fértil para futuras investigações na 

área. Por exemplo, o termo releitura passa, como já vimos, por múltiplas "releituras": da cópia, 

passando pela interferência, à elaboração. 

O grupo que desenvolveu o trabalho com o Grafite partiu da investigação da realidade vivida 
pelos alunos, buscando aproximar-se dos interesses dos adolescentes e propiciar uma interação em 

sala de aula, entre licenciandos e alunos mediados pelos conteúdos de ensino. Os licenciandos 

expressaram essa preocupação na apresentação de seu projeto: 

Escolhemos o 'Grafite' como tema devido a proximidade do mesmo com os adolescentes e o 
meio em que vivem. O grafite esta presente em todo lugar das cidades, em muros, escolas, 
prédios, etc ... (...) re_jórpamos a necessidade dos alunos utilizarem o grafite como linguagem 
de união na 'aldeia global'. 

117 



LEITURA DE IMAGENS 

Essa proposta desenvolveu-se como nos relatam os licenciandos: 

Nos apresentamos e )à/amos um pouco de como seria a oficina, demos uma visão geral do 
que iria acontecer. Logo após apresentamos um vídeo sobre a Pop Art, um tema a fim à 

proposta da oficina, o Grqite. Os alunos assistiram ao filme com atenção, estavam presen
tes aproximadamente 25 alunos. O interesse pelo filme foi heterogêneo, uns gostaram mais 
e outros não se interessaram tanto. Logo após o vídeo perguntamos o que eles haviam 
achado do que jói visto e tentamos esclarecer um pouco mais sobre o tema do vídeo e a relação 
som o grafite. Estimulamos a participação deles para sentirmos o que eles sabiam sobre a 
arte em questão. Depois disto vimos algumas imagens do filme Basquiat, imagens estas que 
contextualizam a produção do grafite como arte e mostrava também algumas imagens elas 
obra ele Basquiat. Após esta parte falamos um pouco sobre este artista usando livros, 
xerox, transparências para ampliar o repertório visual dos alunos. Fizemos uma pausa 
para o recreio. Após o recreio iniciamos uma prática artística, utilizando lápis de cor, lápis 
de cera, lápis grajite e papel, propusemos aos alunos desenharem à partir de idéias tiradas 
de matérias de revistas. Os alunos participaram ativamente nesta parte, os temas foram os 
mais variados possíveis a produção foi excelente. 

Os licenciandos relatam ainda que o envolvimento dos alunos foi muito significativo, visto que 

o adolescente expressa com eloqüência sua identificação ou não com a proposta de ensino: 

Quando viram o papel desse tamanho enlouqueceram: a relação deles com o espaço foi legal. 

A gente s11bestima muito o adolescente tratamos ele ora como criança ora como débil mental, 
mas é importante tratá-los com muito respeito. 

Perguntados sobre a importância e o papel do ensino de arte no ensino médio, em especial no 

que se refere aos objetivos postos pelo grupo no desenvolvimento dessa unidade de ensino, os 

licenciandos responderam: 
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Sem termos um propósito e>-.plicito, nós consegttimos mostrar para a pessoa que a escolha de 
mundo e de homem é ela qttem faz. Eu acho que a gente conseguiu isso sem querer, sem 
impor. 

Eles conseguiram se expressar, dar sitas opiniões .. . mostrar que podem fazer coisas boas. E 
nós possibilitamos ver que arte de qttalidade não está somente dentro dos mttseus. 

O projeto desenvolvido sobre o grafite apresentou coerência em relação ao objetivo proposto 
inicialmente pelos licenciandos. Visando uma aproximação maior com a linguagem do grupo de ado
lescentes urbanos, construiu uma proposta centrada na expressão dos sentimentos e valores desses. 
Fica evidente no projeto uma preocupação com a formação do jovem contemporâneo, participante da 
aldeia global. Porém, a proposta não superou a idéia da sensibilização do jovem para a arte, tomando 
esta como meio de expressão e contestação. É recorrente no ensino médio estabelecer uma ligação 
entre a arte e a vanguarda, no sentido buscar elos de identificação do jovem - compreendido como 
contestador e revolucionário- com a arte , para a conseqüente valorização desta. Os licenciandos 
voltaram-se predominantemente ao desenvolvimento de uma proposta de ensino de cultura geral, com 
grande poder de sedução e de identificação com o jovem urbano. A proposta, contudo, não está alheia 
à discussão sobre arte, educação e trabalho , visto que, na obra de Basquiat45 e sobretudo na vida do 
artista, as três dimensões se fundem como forma de sobrevivência. 

A proposta de ensino desenvolvida pelos licenciando em um contexto social na periferia de 
Vitória, sobre a obra de Portinari ! colocou-os frente a uma instigante pergunta: O que implica o ensino 
de arte em uma escolas públicas da periferia capixaba, ou seja, qual o papel da arte na formação do 
aluno trabalhador? Perguntados sobre esta questão os licenciandos inicialmente evidenciaram algu
mas incertezas e, participando de um polêmico debate em sala, expressaram a complexidade do 
debate nas seguintes falas: 

Eu acho que o ensino de arte seria uma saída, um caminho para eles. Eles apresentam uma 
carência qfetiva muita grande, e todas as carências. A arte tenta preencher este vazio que 
eles sentem. Eles se interessaram pelas técnicas qtte a gente ofereceu. 

45. Jean-Michcl Basquiat (1960-1988) pintou murais nas ruas de Nova York. Pilho de descendentes afro-americanos mesclou 
sua herança culru ral corno a cultura urbana. Essa composição híbrida fez de sua obra uma expressão do homem contempor:'i neo. 
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A arte desenvolve a sensibilidade em geral. Quando se leva uma proposta de ensino de arte, 
s~a nesse contexto ott outro qualquer, os alunos começam a se identificar com ela. O nosso 
papel é oferecer oportunidades para que eles possam se desenvolver. A{guns mais outros 
ainda não. 

É onde eu trabalho. Concordo com elas em oferecer novas oportunidades, mas acho impor
tante estabelecer uma relação com a realidade onde eles trabalham e estudam. No caso a 
Ilha das Caiereiras, destacando o trabalho das De.ifiadeiras de Sin; dos Pescadores, dos 
trabalhos artesanais. 

Os professores devem estar mais identificados com a realidade - região com a qual traba
lham. É importante eles identificarem o que tem no contexto, mas também levar outras 
informações. 

Nas falas podemos identificar facilmente as distintas tendências que norteiam as propostas 

de ensino de arte no ensino médio. A dificuldade, especificamente neste caso, centra-se em equacionar 

o desafio de relacionar o contexto social da obra de Portinari com o contexto social dos alunos. Ou de como 

os licenciandos vêem - para aquela realidade , para aqueles alunos, naquele contexto, com as pers

pectivas de vida que eles têm- o papel da arte. Os licenciandos dividiram-se nos argumentos, alguns 

demonstraram dificuldade em estabelecer essa articulação, outros centraram-se no aspecto de levar 

a informação aos alunos e deixar que eles mesmos estabeleçam as relações e conseqüentemente , 

as interpretações decorrentes. Outros defenderam que o professor estabeleça as pontes e construa 

possibilidades interpretativas a partir da realidade dos alunos. Contudo, nas falas ainda está evidente 

o conflito posto no limite de um ensino dual cujo fim se volta para a educação do cidadão ou da 

qualificação da mão-de-obra. 
Especialmente quando discutimos o ensino médio, nas escolas públicas das periferias urba

nas, o debate sobre educação e trabalho e sobre a diferenciação social no interior do desenvolvimento 

do capitalismo aflora com toda sua força e crueza. Sobretudo põe em evidência a dualidade nas 

propostas de escolarização da sociedade: nosso papel como educadores e o ensino que estamos 
propondo. Visto que, a escola na sociedade capitalista cumpre o papel de dar legitimidade ao projeto 

capitalista de manutenção do status quo. 
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A escola no capitalismo constitui um acessório indispensável à produção, por preencher 
necessidades técnicas e políticas e sua diferenciação interna não é uma excrescência a ser 
superada no futuro, mas uma necessidade inerente ao capital em concordância com o traba
lho, pois lhe permite manipular os requisitos e exigências, de forma a lhe possibilitar maior 
lugar (Machado, 1991 , p. 31 ). 

A discussão, porém, não se esgota neste ponto. Torna-se necessário abordá-la a partir das 

contradições nela manifestas. 
Nessa perspectiva a arte constitui uma forma peculiar de trabalho humano capaz de satisfazer 

necessidade humanas (Vásquez, 1990). Para tanto precisa ser abordada a partir das contradições da 

sociedade cindida em classes. Desta forma estará contribuindo para a superação do modelo capitalista 

e transformação da sociedade. 

O desenvolvimento de uma nova forma implica o esgotamento da antiga, fazer exaurir todas 
as suas energias, o que se obtém pelo desenvolvimento máximo das contradições existentes 
(Machado, 1991 , p. 130). 

Essa premissa na construção do conhecimento em arte significa superar as formas instru

mentais e alienadas com as quais pode ser trabalhada em sala de aula. Isso implica a abordagem da 

arte como uma particularidade, ou _seja, o conteúdo da arte é a arte a partir de seu processo de 

produção, na mediações que a constituem, tomando como ponto de partida a sociedade ocidental 
capitalista na qual vivemos. Desta forma, a arte pode explicitar as contradições na totalidade que 

representa. 
Se considerarmos a expressão artística de Portinari, conhecido como um artista social, as 

contradições da sociedade se tornam bastante evidentes e o debate sobre condição do homem, como 
ser social , inevitável. Neste sentido, Portinari servirá de referencial para a reflexão que segue, visto ele 
mesmo nos dá as chaves para acessar a complexidade do social , quando diz que: 

(..) a condição de um artista é ser um homem sensíveL Não é possível que as emoções mais altas 
do mundo não toquem um homem normaL A zi!}ustiça humana, a miséria, as crianças famintas 
são um grito tão grande que não pode deixar de ser ouvido Portinari apud Fabris, 1990. P. 57). 
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A reflexão que desenvolvo aqui centra-se na obra Sapateiro de Brodósqui de Portinari. 

Não se trata de uma abordagem exaustiva da imagem, nem de um modelo de análise, voltado ao 

ensino médio, mas em um exercício de leitura na qual - pela discussões propostas em sala de aula, 

nas lacunas deixadas pelos alunos e na torça expressiva da imagem de Portinari - as contradições 

possam ser explicitadas, a partir da construções do conhecimento artístico. 

No quadro Sapateiro de Brodósqui pintado e 1941 , o pintor expressa uma forte influência da 

pintura picassiana em sua expressão plástica. (Imagem 25) A figura desproporcional e exuberante 

de um jovem, mestiço, engraxate, sentado em seu banquinho de fibras, ocupando o centro de uma 

composição, com fundo cortado em dois planos: um representando o chão - quadriculado azul - do 

qual a perspectiva é eliminada; o outro o espaço/ ou uma parede - avermelhado - pintada com 
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têmpera de forma a não homogeneizar e 

dar um caráter de fluidez e transparência. 

Também no chão a descontinuidade das 

pinceladas dá brilho e movimento à ima

gem. A caixa de engraxate ou suporte para 

apoio dos sapatos encontra-se à frente 

embaixo. Nas mãos o Sapateiro segura 

um sapato e possivelmente, um pedaço de 

flanela, que sugerem o trabalho de polimen

to da superfície do calçado. O persona

gem é mulato, mestiço ou negro? Seus 

olhos claros, sua pele escura e seu cabelo 

enrolado nos levam a considerá-lo 

a partir da miscigenação constitutiva do 

Imagem 25: Cândido Portinari Sapateiro de 
Brodósqui( l 941).Têmpera/te l a 
187x177cm.Coleção Fundação Raimundo 
Ottoni de Castro Maya 



GERDA MARGIT S CHÜTZ FOERSTE 

povo brasileiro. A deformação expressiva de suas mãos e braços nos sugerem a importância destes 

no trabalho ali proposto. A posição de sua cabeça e rosto possibilitam-nos dizer que é o Palaninho 
de Portinari. 

E le não tem expressão, mas a gente olhando para ele vê que é o Palaninho 
(Portinari apud Portinari , 1979, p. 21 ). 

Mas quem é "Palaninhd'? Portinari define esse personagem ao longo de sua produção artís
tica, a partir das mediações que possibilitaram a construção dos referenciais necessários à sua 
expressão plástica.46 

Em sua estada em Paris, descobre o Brasil -seu povo, sua gente. Escreve, de Paris uma 
carta, dizendo: 

Palaninho é da minha terra, de Brodósqui. [. .. ] Vim conhecer aqui em Paris o Palaninho, 
depois de ter visto tantos 111useus e tantos castelos e tanta gente civilizada. Aí no Brasil eu nunca 
p ensei no Palaninho. 

Escreve ainda: 

(...) A paisagem onde a gen/e brincou a primeira vez e a gente com quem a gente conversou a 
primeira vez não sai mais da gente, e eu quando voltar vou ver se consigo fazer a minha terra. 
Eu uso sapatos de· verniv calça larga e colarinho baixo e discuto Wilde, mas no 

46. Portinari nasceu em Brodósqui, interior de São Pau l , em 1903 e era fill10 de imigrantes italianos. E m 1928 ganhou o prêmio 
de Viagem à Europa. Entre 1928 e 1930 viveu na • uropa e lá es tudou pintores renascentistas italianos (Giotto, Piero della 
Francesca, Fra Angelico) e pintores da Escola de Paris (Nlatis e, Modigliani, Picasso). 
Tornou-se expressão da arte brasileira na particularidade de sua bra. As múltiplas influências que sofreu: de sua cidade natal, de 
artis tas cubistas como Picasso, da corrente modernista bra ileira, ao lado de Iberê Camargo, e outros, são constitutivas de sua 
obra e o consolidam como pintor modernista. Representou em suas telas a essência da pintura brasileira: nas estradas seca, nos 
retirantes, nas favelas, plantações de café ou manifestações fo lclóricas de nosso povo. 
É considerado o representante plástico do modernismo brasileiro, visto que sua obra passa pela construção acadêmica para 
posteriormente consolidar-se na nova expressão plástica A produção plástica de Portinari recebe de muitos críticos a avaliação de 
ligar-se a uma estética oficial desenvolvimentista, nacionalista do período de Vargas. Fabris (1990), contudo, nos alerta para a 
necessidade de datar sua produção e estudá-la a partir da estética à qual se filia. (p.38) 
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fundo eu ando vestido como o Palaninho e não compreendo Wilde. Tenho medo da polícia, 
ando com os papéis sempre em dia e tenho medo de gente que tem emprego vitalício. Tenho 
saudades de Brodósqui - pequenininha, 200 casas brancas de um andar, no alto de um 
morro espiando para todos os lugares. .. com a igr(!ja sem estilo com uma torre no centro e 
duas pequenas dos lados .. com o altar que eu fiZ: ·· e Santa Cecília ... Aos domingos há duas 
missas, uma às 8 e outra às 11 da manhã(...) (Portinari, 1979, p.21 ). 

Na obra de Portinari podemos perceber a d8terminação em representar sua terra, sua gente, 

seus sentimentos, expressos em carta: ... eu me sinto um caipira .47 

Fabris (1990) nos chama a atenção para uma forte característica da obra de Portinari, que 

não está centrada na criação de uma estética, mas a procura de uma imagística naciona4 em que o 

temático e o formal se fundem para expressar ttma realidade brasileira (Fabris, 1990, p.39). 

Contudo, atribuir a este artista o desafio de configurar uma estética brasileira, segundo Fabris, 

significaria reconhecer-lhe uma dimensão prometéica (1990, p. 39), visto que a construção plástica é 

decorrente de uma intrincada rede de configurações que, em diferentes período da história da humani

dade, se transformam, sobrepõem, redefinem ou convivem (dividem) no mesmo espaço. Assim, exigir 

que Portinari tivesse cunhado soluções formais e técnicas de uma estética somente brasileira, isolada, 

isenta, ou descontaminada consiste, no mínimo, em um equívoco. Esta questão traz a tona uma 

pergunta : o que entendemos por arte brasileira? Fabris nos alerta de que a arte brasileira é a soma de 

todas as visões por mais contraditórias que elas possam ser (Fabris, 1990, p. 39) Logo, a brasilidade de 

Portinari não está em retratar cenas brasileiras, mas ter pintado 'criticamente' o Brasil. (op cit, p.39) 

Isso significa estar aberto e sensível ao seu tempo e lugar. Isso não significa a adoção de uma postura 

xenófoba, mas estabelecer diálogos e construir pontes de comunicação e expressão entre as pessoas. 

Não se trata de construir uma identidade nacional a partir do Estado nacional ou da delimitação de um 

--------
47. Minha intenção aqui não é oferecer um estudo aprofundado da vida e obra de ânclido Portinari, mas construir algumas 

trilhas ruclimentares por que possamos caminhar na ldtura de sua obra Sapateiro de Brodósqui. A complementação de informa
ções sobre este artista é necessária para quem quiser estudá-lo em sala de aula. Recomendo, para tanto, os livros de: 
Annateresa Fabris, Po11i11ari, pintor social. São Paulo: Perspectiva: Eclitora da Universidade de São Paulo, 1990 e, João Cândido 
Pornnari. Porti11ari, o 111wi110 de Brodósq11i. Rio de Janeiro: Livroarte Eclitora, 1979. 
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território, mas da busca dos cheiros , cores, formas , jeitos de falar, de pensar, de fazer de um povo, do 

homem e sua ocupação no espaço. 

O Palaninho de Portinari , sem expressão, leva-nos a pensar na condição existencial desse 

personagem. A situação de estar em um espaço e não sentir-se parte dele; não poder fazer escolhas; 

estar adaptado ao local pela condição de trabalhador mas desejar outra vida; Ter sua inserção pensa

da por outrem e trazer as marcas de sua condição de oprimido. Traz também as marcas da tristeza 

mortal , o banzo, vivida por seus ancestrais , quando cativos em terra brasileira. A suspensão desse 

personagem no espaço, sugerida pela eliminaç.;o da perspectiva geométrica do fundo e pela fluidez da 

pintura dão a dimensão dessa relação desterritorializada. 

O tratamento de luz e textura na pintura das mãos e braços também sugerem força e rustici

dade da pele desse que pode ser considerado um representante do caipira brasileiro . As cores vivas 

do fundo em contraste com a forma volumosa, desproporcional , pesada e de certa forma estática da 

figura, completam uma expressão daquilo que Fabris (1990) , citando Jean Cassou , chamou de cria

ção de uma imagística brasileira (p.39) . 

Pode-se aqui destacar a expressão plástica de exaltação nacionalista. Portinari pinta o naci

onalismo engajado, que propõe a temática nacionalista a partir de sua perspectiva social , denuncian

do as desigualdades sociais. O Cubismo é uma expressão plástica presente em sua obra. A sensibi

lidade do artista moderno frente os desafios de seu tempo e as coisas que inquietam estão presentes 

nas imagens que produziu . No "Sapateiro de Brodósqui" está colocado o olhar do homem sobre o 

mundo, em seu tempo histórico, em suas expectativas, seus desejos, seus limites, sua condição de 

humanidade. A partir do trabalho do artista aqui abordado, desvela-se um olhar sensível do homem 

sobre o seu tempo e sobre a questão ontológica do ser social: o homem que se compreende como 

produto e produtor de uma história e construtor de um mundo humanizado. As imagens, neste caso , 

podem favorecer uma discussão em sala de aula, para além das questões formais , buscando a 

destruição da expressão artística como fetiche- do desenho descontextualixado, da imagem ilustrativa, 

ou da forma ornamental - mas referido ao olhar aguçado e refletido (não reflexo , mas reflexão) do 

homem em um tempo e lugar. 

A contextualização da obra é, assim, uma condição necessária à leitura crítica da imagem. A 

partir da contextualização se torna possível romper com a superficialidade do visível e imediato, posto 
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pela imagem e aprofundar o diálogo sugerido e implícito nesta. Também o contexto do intérprete 

merece ser desvelado nesse processo, as relações que estabelece com a obra, na identificação 

possível entre imagem e seu intérprete. Nesse sentido, a presença do Palaninho de Portinari na Ilha 

das Caieiras , em Vitória, não se reduz na identificação da obra de Portinari como uma obra de cunho 

social , na abstração que essa afirmação possa conter, mas na possibilidade concreta do aluno, no 

diálogo estabelecido a partir do ensino de arte, perceber-se enquanto parte de uma generalidade 

humana. Na análise da imagem é importante destacar o processo histórico no qual a generalidade se 

evidencia em uma particularidade, no caso: o caboclo, brasileiro, trabalhador, sem expressão, que 

traz na pele, nas cores de suas casas, de suas roupas, instrumentos de trabalho expressões identitárias 

fortes , capazes de suscitar um debate social com e entre os homens em qualquer tempo e lugar. 

Uma obra pela expressão da generalidade humana pode ser atual em qualquer tempo. 

O artista é aquele que tenha desenvolvido uma significativa síntese visual (sonora, literária ou 

de outra natureza expressiva) da sua situação especial de ser homem e estar no mundo. É aquele 

que, sensível à sua condição humana expressa, na singularidade, uma generalidade. Sua obra, enquanto 

uma particularidade, é expressão da totalidade. Através dela podemos dialogar sobre nossa forma 

particular de ser e estar no mundo, criando e recriando infinitamente nossa condição de ser social. 

Portanto, percebendo-nos como protagonista de uma história e co-responsáveisl na condução de 

seus "destinos". 

O artista interpreta a realidades de forma ampla e profunda. Busca superar o mundo das 

aparências e desvelar uma realidade imediata, dada. Neste sentido cabe perguntar: Portinari em sua 

obra é mobilizador de opiniões? Ou sua obra propõe a imobilidade? Posso me ver como protagonista 

dessa história ou apenas como espectador? Ele projeta uma esperança? No momento em que me 

coloco frente a sua obra pode se considerado de impacto com mundo socialmente produzido? Ou 

seja, o contato com a obra possibilita a catarse lukacsiana? 

· Paulo Freire reforça na pedagogia da esperanças os pressupostos libertadores da pedagogia 

do oprimido, ou seja a convicção de que todo processo emancipador parte da autonomia humana e do 

diálogo libertador. Para isso o homem, que no processo histórico de sua auto-produção - distinto dos 

complexos naturais- alienou-se da compreensão de que é um ser simbólico necessita reavaliar os 

valores de seus símbolos para, na sua recriação como ser social, recolocá-los sobre outros constructos 

ético-valorativos. 
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A análise de uma imagem pode partir de uma pergunta inicial : o que vejo nesta imagem? Isso 
pode desencadear um crescente desenvolvimento de perguntas e respostas . Mas, compreendo que 
isso não possibilita, em sala de aula, a qualidade da análise, em muitos casos pode significar um 

distanciamento ainda maior entre o saber do professor e o saber elaborado pelo aluno. No uso de 
imagens na escola identificamos, em alguns momentos, práticas que nos possibilitam dizer que 
alguns professores têm se valido de um pseudoconhecimento para humilhar seu alunos e mostrar uma 
erudição pouco construtiva na sua relação com estes. Ao proporem leituras de obras de arte, contam 

com o desconhecimento do aluno e explicitam sua estranheza quando os alunos não sabem data, 
locais e formas estéticas presentes nas análises. Isso também tem se constituído em um impedimento 

à leitura crítica da imagem em sala de aula. 
Entendo que a análise da imagem depende em grande parte das informações e da maturidade 

dos debatedores. Desta forma, fi ca em aberto a questão sobre a profundidade que a análise pode 
alcançar em sala de aula. Contudo, cabe ao professor orientar e promover uma compreensão ampliada 
e aprofundada, na leitura de imagens em diferentes níveis de escolarização, visando projetar os limites 
da análise em horizontes mais amplos. 

A leitura da imagem na sala de aula: algumas reflexões à guisa de conclusão 

Nos documentos oficiais , como os PCNs , ou nas discussões sobre o ensino da arte 

encontramos um espaço vazio no que se refere à compreensão do que se convencionou chamar de 

leitura da imagem,· ou leitura da obra de arte. Pesquisas ainda se fazem necessárias para identificar 
tendências na interpretação da proposta metodológica triangular, hoje em evidência no ensino de arte. 

Pode-se perceber que permanecem lacunas no que se refere ao referencial advindo das ciências 

sociais , necessário à leitura das imagens. Porém, alguns aspectos já podem ser apontados visando 

ao estudo da imagem em sala de aula: 
a) a leitura pressupõe uma prática analítica que extrapola a idéia da reprodução , limitada ao 

fazer artístico; 

b) a imagem na sala de aula pode oferecer elementos de discussão que não se restringem 

ao aspecto ilustrativo ou à visualidade aparente; 
c) ao ensino de arte cabe promover o debate e ampliar os referenciais de análise de imagens 

na escola; 
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d) a possibilidade de uma abordagem mais abrangente do fenômeno imagístico está posto 

em compreendê-lo como uma particularidade. 

Nesse sentido, a análise lukacsiana do fenômeno artístico em aproximação dos estudos 

específicos do campo de trabalho permitiram concluir que a construção do saber artístico é o objetivo 

da arte em qualquer período ou nível de escolaridade. A imagem pode colocar horizontes interpretativos 

mais amplos, em qualquer idade escolar. Assim, a educação escolar pode ser um espaço de destruição 

de formas fetichizadas presentes nas imagens contemporâneas . É importante que o professor tenha 

consciência das especificidades constitutivas de cada nível de escolaridade e das discussões que se 

fazem a respeito do domínio e das características do grupo com o qual vai trabalhar. 

A exemplo, no ensino médio cabe-nos destruir, gradativamente, a idéia de arte como arremedo 

de artesanato, com fim de retorno financeiro , ou da arte como ocupação para o jovem em situação de 

"desvios de conduta", ou ainda, a arte como integradora de disciplinas. É importante confrontar estas 

e outras práticas, com a possibilidade de oferecer uma formação abrangente voltada para a cidadania 

e a construção de uma identidade humanizada. 

Podemos dizer que a arte na educação pressupõe a construção de um conhecimento que 

congrega o saber arte e o saber ensinar arte. Neste sentido, constrói-se no ensino de arte um campo 

de mediações, que, em última análise, lhe dão a especificidade. Define-se, assim um novo interesse 

e um olhar constituinte desse campo de trabalho . O profissional , desse campo de trabalho, sintetiza 

conhecimentos a partir da produção em arte e em educação. Ao professor do ensino de arte está 

colocado o desafio de orientar seus alunos para uma leitura contextualizada de imagens e de uma 

compreensão abrangente dos processos de prodllção e interpretação da arte e cultura na nossa 

sociedade. 

Também está implícita aqui, a necessidade de redimensionar a formação e o papel do professor 

como intelectual da educação. Como um intelectual tradicional ele traz , em sua prática, uma 

continuidade histórica, os discursos e práticas construídos no processo coletivo da definição de seu 

campo profissional , mas como ser social está colocada a necessidade de perceber-se como um novo 

intelectual, como construtor, organizador, 'persuasor' permanente, já que não apenas orador puro 
(Gramsci, 1988, p. 8) . 

Assim, os professores que se ocupam com o estudo da imagem em sala de aula precisam 

estar preparados para a análise crítica destas. O que quero destacar com isso está de alguma manei

ra referido aos desafios do professor fazer escolhas e conduzir os trabalhos no sentido de uma educação 
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emancipadora. Não se trata de uma educação moral (ou cívica) , nos termos postos por grupos 

fundamentalistas ou xiítas da atualidade (política ou religiosa) , mas na perspectiva apontada por Lukács, 
quando este discutia uma arte de tendência e uma arte de tese. 

A arte de tese vincula-se à obra organicamente, é um reflexo do engajamento do artista ao seu 

tempo e local e às missões sociais que estes lhe impõem. As missões sociais de que estamos 
tratando também estão postas ao professor de arte, na medida em que formula objetivos, seleciona 
imagens, adota metodologias e em tudo que está implicado no trabalho docente. As escolhas que 
realiza estão relacionadas a valores ético-valorativos, mas, principalmente, a uma compreensão 

abrangente do homem e sua relação com o mundo, do fazer humano como reprodução social. Cabe 

ao professor proporcionar ao aluno uma experiência artística de qualidade. 
A experiência artística, aqui, não se restringe à questão da informação, visto que temos mais 

informações em nosso meio do que as que "vemos". Requer também o direcionamento do olhar. Ou 

seja, torna-se uma necessidade hoje contar outras histórias, a partir de outros olhares: do negro, do 
presidiário, do homossexual , da mulher, da criança, etc . Assim, um desafio para o arte educador é 
ajudar o aluno a estabelecer relações , não apenas de caráter formal (quando percebe em diferentes 

imagens a presença de elementos comuns- a intertextualidade) , mas de caráter social , percebendo 
sua condição de cidadão (estabelecendo uma relação entre o personagem Palaninho, de Portinari, 

com as desfiadeiras de siri da Ilha das Caieiras , em Vitória , por exemplo) . 
Neste sentido é requerido do profissional para o ensino de arte compreender o produto artístico, 

a partir de seu processo de produção, sua contextualização histórica e sua relação de uso e recepção 

na sociedade. É requerido desse profissional a capacidade de articular o saber específico de sua área 
ao saber escolar: os objetivos do ensino de arte na educação básica; o diálogo entre as diferentes 

disciplinas no sentido de construir uma compreensão do conhecimento humano como uma totalidade 

e uma visão de seu papel na sociedade como promotor de uma educação emancipadora. 

A produção artística é constituída de significados. No caso das Artes Visuais, o objeto artístico 
é a imagem. Esta, como produto do trabalho humano, está relacionada à multiculturalidade, ao homem 

em lugares e tempos distintos. Para tanto é importante oferecer aos alunos os fundamentos necessários 
para uma leitura abrangente de mundo, na qual seja possível compreender o objeto artístico relacionado 

às questões postas em cada momento histórico, em especial , àquelas de nosso próprio tempo e 

lugar (questões de gênero, etnia, economia, classe social, etc). 
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A contextualização é um pressuposto necessário à leitura crítica da imagem. Thompson (1995) 
propõe que seja feita uma abordagem tanto do contexto do produtor como do leitor. Compreende que 

é necessário analisar a produção, assim como a distribuição e o consumo das imagens, para que se 
tenha condições de compreendê-las de forma abrangente. Essa necessidade se impõe, principalmen

te, na atualidade, pela grande força com que as imagens penetram em nosso cotidiano e pela sua 

produção massiva na sociedade capitalista, na propaganda, no cinema, em out doors e outras formas. 
No caso da publicidade caberia perguntar: quem faz? Para quem faz? Com que objetivos? Quem 

recebe? Como o leitor se apropria (passiva ou ativamente)? 

O contexto também passa por aquilo que o aluno vê: as informações que recebe em seu meio, 

o "olhar dirigido" que recebe na escola, as relações que estabelece entre as imagens, seu processo 

de produção e suas próprias vivências e o cruzamento de informações que faz com outras imagens, 
outras vivências, outras culturas .. .. outras faces da mesma realidade. 

Uma condição necessária à leitura crítica da imagem reside em desvelar as mediações que a 

constituem. As mediações sociais possibilitam compreender as imagem na interface entre o singular 

e o universal. Evidenciam as situações históricas e contextuais dos tempos e lugares em que o 

homem, pelo trabalho, produziu novas realidades. Assim podemos ler obras de arte como expressão 

da generalidade humana, que são atuais em qualquer tempo e também podemos ler imagens efêmeras; 
produtos da mídia contemporânea, que são direcionadas à movimentação da engrenagem do consumo 

capitalista. As imagens, assim, são compreendidas como uma particularidade. O caráter pedagógico 

da leitura da imagem em sala de aula reside em fazer rupturas com a imagem coisificada e de consumo, 

com a superficialidade e com a aparência, levando o aluno a perceber-se em sua condição de 
humanidade, de generalidade humana. 

Compreendo que cabe aqui retomar os pontos sugeridos por Lukács (1965, 1966, 1968, 1978) 

para a leitura da imagem. Lukács considera importante para a leitura da imagem: 

- buscar a sua gênese - compreendendo-a como produto do trabalho humano (neste sentido 
é importante falar da história de vida do artista, mas não tomá-la como curiosidade ou espetáculo); 

- compreendê-la como produto histórico, localizado em tempo e espaço; 

- identificar no cotidiano as possíveis missões sociais que este põe ao homem; 

- estabelecer as relações sociais que determinam arranjos de interesses, poder e dominação; 

- identificar, nelas, traços e elementos que possibilitem ao homem colocar-se frente à causa 

da humanidade (serem impactantes, possibilitarem a catarse, no sentido lukacasino); 
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- percebê-la como uma representação do artista, inserido no conjunto da evolução da humanidade; 

- identificá-la como expressão de um mundo exterior e interior, do universal e do singular; 

- encontrar nela traços do conformar profético que, como obra de arte , é dela constitutivo . 

ainda outros pontos, além dos acima mencionados. Compreende-se que a leitura da imagem coloca

nos a necessidade de: 

- estarmos na posição de analista /intérprete ( o analista procura compreender melhor, busca 
novos referenciais para iluminar o estudo) ; 

- dedicarmos tempo à análise ; 

- definirmos os objetivos e a metodologia da análise. 

O planejamento e o tempo dedicado à análise são aspectos a serem levados em consideração, 

pois não se trata de uma divagação sobre o aparente. São necessárias investigações sobre o contexto 

da produção da obra, sobre a sua presença e distribuição na sociedade, bem como um conhecimento 

prévio do leitor - no caso o aluno - seu tempo, suas vivências , seus interesses. 

Talvez pudéssemos falar em níveis de aprofundamento quando nos referimos à contextualização. 

A contextualização da imagem em sala de aula diz respeito tanto à obra e seu autor (artista) , quanto 

ao aluno (leitor/ intérprete) , sua vivência social , seu conhecimento estético. Duas perguntas básicas 

puderam ser formuladas a partir do momento em que estivemos propondo a leitura de imagens em 

sala de aula: 

- Que imagens estão à disposição dos alunos? Que imagens fazem parte do contexto de vida 

dos alunos (tempo histórico, classe social. .. )? Quais são de domínio (de conhecimento) deles? Como 

posso ampl iar esse referencial básico de que os alunos já dispõem para a leitura de imagens? 

- Que imagens estiveram à disposição do artista, são de domínio dele? Que intertextualidade 

posso construir a partir da obra desse artista e de outras expressões artístico-culturais de meu 

conhecimento (ou em pesquisa)? 

Alguns questionamentos podem estabelecer uma relação entre o produto artístico e um saber 

filosófico , histórico , semiótica, social , ecológico, psicológico (teorias da percepção, comportamento e 

criatividade) , literário, entre outros, o que significa, de alguma maneira, uma compreensão do fenôme

no artístico pela via interdisciplinar. A concepção deste como uma totalidade, porém, supera a 

segmentação do conhecimento a partir das disciplinas e toma o produto artístico como uma particula

ridade. Perguntas podem ser formuladas no sentido de desencadear a reflexão, por exemplo: Qual o 
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uso feito da imagem? Quando e onde foi produzida? O que vejo nela? Quem são os personagens (sua 

identidade profissional , de gêneros, étnica, idade etc) Qual é o ambiente (u rbano, natureza, polui

ção .. )? Qual a expressão catártica identificável nesta obra? Que influências o artista pode ter sofrido, 

na construção de seu traço , na definição temática de sua obra? Qual é o traço e tema/conteúdo e 

forma distintivo da obra? Você gosta desta obra? 

Provavelmente as discussões se iniciam sobre o visível da imagem: a cor, forma e elementos 
de percepção imediata. O contexto precisa ser trabalhado a partir da orientação do professor de arte, 

passando do aparente (roupas, pessoas, ruas .. ) para a superestrutura: classe social ; consumo cultural ; 

interesses políticos; questões ecológicas. 

Hernández (2000) sugere alguns critérios para a seleção das imagens, na perspectiva de um 

estudo da cultura visual 48
. Sugere que a seleção atente para algumas características das imagens: 

- serem inquietantes; 

- estarem relacionadas com valores compartilhados em diferentes culturas; 

- refletir as vozes da comunidade; 

- estarem abertas às múltiplas interpretações; 

- referirem-se à vida das pessoas; 

- expressar valores estéticos; 

- fazer com que o espectador pense; 

- não serem herméticas; 

- não serem apenas a expressão do narcisismo do artista; 

- olhar para o futuro ; 

- não estarem obcecadas pela idéia de novidade. (op.cit. , p.140) 

Na linha de argumentação que venho desenvolvendo nesta investigação, a escolha das ima

gens não constitui objeto de orientação específica para o professor. Embora este possa selecioná-las 

a partir de critérios como os acima propostos, está colocado o desafio para o professor de arte orientar 

e promover uma leitura abrangente e crítica de imagens e, sobretudo, ampliar os referenciais imagísticos 

dos alunos. A seleção das imagens nas propostas de ensino de arte não possui critério fechado e se 

48. Para este auto r a cultura visual é uma ponte, gue "co1110 campo de .raberc.r per111ite co11ectar e relacio11ar pam co111pree11rler e apre11der, 
para /r(//tJ/erir o 1111iveno vis11al de .fom da escola (do aparelho de vídeo, dos vit!eoclipes, das capas t!e CD, da /)1/blicit!ade. até a 111oda e o 
ciherespaço, etc.) co,11 a apre11dizage111 de eslmlégim para decodificá-lo reilerprelá-lo e lt-a11!/Ór111á-lo 11a e.rcola".(2000, p. l36) 

132 



G EADA MARGIT S CHÜTZ FOERSTE 

relaciona com os obj tlv p la unidade e estes relacionados com a construção do 
conhecimento artístico. lss n nifica o uso da imagem como ilustração. 

Os critérios propostos por Hernández (2000) podem auxiliar-nos na seleção das imagens, 
mas não constituem uma orientação necessária se a proposta de ensino de arte estiver alicerçada na 
abordagem materialista histórica. A imagem analisada a partir desta teoria permite-nos desvelar, na 
produção e recepção, os processos implícitos na obra e sobrepô-los à visibilidade imediata. Isso 
significa a leitura da imagem como um todo, no qual fenômeno e essência se fundem e revelam 
processos de pensar e fazer, ideais e perspectivas humanas, que extrapolam uma cotidianidade e 
projetam uma totalidade, apontando para a generalidade humana. 

Analisadas sob essa perspectiva as imagens tiram-nos de uma territorialidade imediata e 
aparente e fazem-nos compreender o homem como ser social. Compreendê-lo não apenas na sua 
condição de gênero, raça ou nação, mas, em sua heterogeneidade cultural, identificá-lo como 
transformador do mundo, ou como nos diz Lukács, produtor de uma realidade humana. 
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